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ІНЖЕНЕРІЯ, ЕНЕРГЕТИКА ТА БУДІВНИЦТВО
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Моделювання та покращення паливної 
економічності автомобілів

Б.В. Ємець, 
кандидат технічних наук, викладач спеціальних дисциплін,

С.В. Мельничук,
кандидат технічних наук, доцент, викладач спеціальних дисциплін,

О.П. Рябчук,
кандидат сільськогосподарських наук, викладач спеціальних дисциплін

Житомирський агротехнічний коледж

Методом моделювання показників паливної економічності автомобілів встановлено,  
що шляхова витрата палива для автомобіля ГАЗ-САЗ-35071 при використанні зрідженого 

нафтового газу (ЗНГ) зменшується до 8% у порівнянні з роботою цього ж автомобіля  
на бензині, а також одночасній втраті потужності двигуна автомобіля ГАЗ-САЗ-35071  

під час його роботи на ЗНГ до 13%. Якщо при моделюванні паливної економічності автомобілів 
враховуються комплексні техніко-економічні та енергетичні показники (продуктивність 

автомобіля на різному пальному, енергоємність різних видів палива, затрат праці і 
експлуатації, тощо), то слід вважати оптимальним варіант, коли експлуатація автомобіля 

ГАЗ-САЗ-35071 на ЗНГ на 19 % триваліша, ніж це було попередньо прийнято у вигляді 
максимального обмеження до експлуатації.

Ключові слова: моделювання, автомобіль, паливо, економічність, зріджений нафтовий газ.

Постановка проблеми. 
Автомобільний парк України характеризується високими темпами зростання – 

поповненням понад 400 тис. шт. за рік і 20 – 30% щорічного приросту. На автомобілі 
припадає 50 – 65% від загального обсягу споживання імпортованих нафтопродуктів. 
За таких умов покращення паливної економічності автомобілів, аналіз і пошуки мож-
ливих шляхів підвищення ефективності викори-стання моторних палив є особливо 
актуальною проблемою [1, с.3]. Поряд з цим у сільській місцевості використовуються 
автомобілі застарілих моделей (ГАЗ-53-12, ГАЗ-САЗ-3507, ЗиЛ-130, ЗиЛ-ММЗ-554, 
інші), які в якості пального використовують бензин. Двигун внутрішнього згоряння та-
ких автомобілів на 1 км шляху викидає в навколишнє середовище близько 70 г оксиду 
вуглецю, 25 г оксиду азоту, свинець, оцтовий альдегід, бензол, ацетилен, бенз-х-пірен, 
бенз-х-атрофен і ще близько 220 шкідливих для живих організмів речовин [2, с.317]. 
На сьогоднішній день основне альтернативне паливо бензину – газоповітряні суміші.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробкою методів розрахунку 
паливно-економічних властивостей автомобіля займалися Зімелєв Г.В., Фалькевич 
Б.С., Яковлєв М.О. та багато інших науковців [4, с.10].

Для розрахунку оціночних показників паливної економічності автомобілів 
використовують годинну та питому витрату палива для двигунів цих автомобілів.

Шляхову витрату палива в кг/100 км пробігу автомобіля визначають як [3, 
с.269]: 

                                                        
,                                                    (1)

де qe – ефективна питома витрата палива двигуна автомобіля, г/кВт·год.;  
V – швидкість автомобіля, км/год;  Ne – ефективна потужність двигуна, кВт.

Загальна потужність N двигуна витрачається на подолання сил опору руху та 
втрати в трансмісії автомобіля, які враховуються через коефіцієнт корисної дії 
трансмісії hm. 

У загальному вигляді використану сумарну потужність  N двигуна розрахову-
ють, як [3, с.270]:

                                  N = Mag(sin a + f cos a)V + KBFV3 + PjV,                               (2)

де Ма – повна маса автомобіля, кг; f – коефіцієнт опору кочення; F – площа проекції 
автомобіля на площину, що перпендикулярна до поздовжньої осі автомобіля, м2;  
Pj – сила інерції автомобіля, Н; KB – коефіцієнт опору повітря; a – кут нахилу 
дороги.

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми.
В науковій літературі мало приділяється уваги даним про паливну економіч-

ність автомобілів сільськогосподарського призначення, які використовуються в 
сучасних технологіях аграрного виробництва. 

Формулювання цілей.
Мета цього дослідження – моделювання та покращення показників паливної 

економічності автомобілів, які експлуатуються в умовах сільської місцевості.
Завдання дослідження – встановити методом моделювання величини основних 

показників паливної економічності автомобілів сільськогосподарського призначен-
ня на різному пальному.

Об’єктом дослідження стали показники паливної економічності автомобіля 
ГАЗ-САЗ-35071.

Дослідження виконано методом моделювання на персональному комп’ю-тері 
показників паливної економічності автомобіля ГАЗ-САЗ-35071. 

Виклад основного матеріалу дослідження.
З урахуванням виразів для усіх складових (формули 1 та 2) шляхову витрату 

палива визначали на основі рівняння відомого з літератури [3, с.271]:

1000hm
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Qs =
       qe         . (Magy

 +  KBFV2  + 
dBPMa

 dV 

де  y = f cos a ± sin a – сумарний коефіцієнт опору дороги.
В практиці інженерних розрахунків досить поширена методика для визначення 

ефективної питомої витрати палива за простим емпіричним виразом:

qe= qeNKобКИ ,

де qeN– питома витрата палива при максимальній потужності двигуна  
Nmax г/кВт·год.; Kоб – емпіричний коефіцієнт, що визначає вплив на значення qe 
відносної кутової швидкості Хі обертання колінчастого валу;  КИ – емпіричний 
коефіцієнт впливу на значення qe ступеню використання потужності двигуна.

Використавши дані автомобіля сільськогосподарського призначення ГАЗ-
САЗ-35071 (Nе = 88,4 кВт; Gа= 77100 Н; KB = 0,65; F = 4,45м2; ηmр = 0,85; ψ = 0,02 
… 0,05) та аналітичні вирази, які приведено вище, отримано розрахункову паливну 
(економічну) характеристику усталеного руху цього автомобіля (рис.1). 

Рис. 1. Паливна (економічна) характеристика усталеного руху
автомобіля ГАЗ-САЗ-35071

Але в багатьох випадках досить складно визначити значення qe для окре-
мих двигунів автомобілів, що різняться своєю конструкцією і особливостями 
робочого процесу (чи сумішоутворення). Враховуючи цю обставину, для більш 
поглиблених досліджень паливної економічності різних типів автомобілів за-
стосовують безпосередньо апроксимацію навантажувальних характеристик їх 
двигунів.

Контрольна витрата палива визначається у фіксованих умовах випробувань 
відповідно до діючих нормативних документів. Її чисельне значення певною мірою 
характеризує можливий мінімальний рівень витрат палива автомобілем, досягну-
тий при його експлуатації. 

(3)10-5 . 3,6hm
dt3,62 ),

(4)
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Паливна характеристика усталеного руху автомобіля належить до нормованих 
за державними стандартами показників паливної економічності автомобіля, які 
визначаються при умові його руху на вищій передачі по горизонтальній дорозі з 
твердим, рівним покриттям. За паливно-економічною характеристикою усталеного 
руху визначають нормований показник – контрольну витрату палива [3 с.272]. 

На сьогодні важко порівняти паливну економічність автомобілів, в тому числі 
сільськогосподарського призначення, через одиночні, окремі показники їх паливної 
характеристики. Пояснити це можна тим, що такі показники не можна порівня-
ти для різних видів автомобільного палива (бензин, дизельне пальне, зріджений 
нафтовий газ, тощо). Особливо це важко зробити, коли показники паливної еко-
номічності автомобіля визначаються в різних одиницях вимірювання. Наприклад, 
бензин в кг/100 км, а газ в м3/100 км. 

Один із способів вирішення цієї проблеми – використання комплексних по-
казників характеристики (в тому числі паливної та енергетичної) експлуатації 
автомобілів сільськогосподарського призначення. В даному дослідженні порівняно 
отримані дані показників паливної економічності автомобіля ГАЗ-САЗ-35071 на 
різному пальному за допомогою наступної моделі:

 

(5)

де Y – цільова функція, яка визначає основний критерій оптимальності – мі-
німізацію витрати палива автомобілем; g1, … gп – витрата палива автомобілем на 
різному пальному; F – фонд часу експлуатації визначеної множини автомобілів;  
х1, … хп – частина фонду часу F ; р1, … рп – продуктивність експлуатації автомобі-
ля на різному пальному; Ra1, … Rak – загальний енергетичний ресурс різних видів 
енергоджерел; 

 – загальна енергоємність різних видів палива, затрат праці і експ-лу-
атації [3, с.272].

Вихідні дані до моделювання представлено в табл. 1. 

(a11,...a1n

  ak1,...akn
)
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Таблиця 1 
Дані характеристики автомобіля ГАЗ-САЗ-35071  

під час роботи на різних видах палива

Вид палива

Енерго-
еквівалент

палива, 
МДж/100 км

Енерго-
затрати

експлуатації,
МДж/год

Ефективна по-
тужність двигу-
на автомобіля, 

кВт

Середня шляхова 
витрата палива,

кг/100 км
(м3/100 км)

Бензин 1344,1 5,3 88,5 24,7
Дизельне
пальне*

1008,7 7,9 82,2 19,3

ЗНГ 1136,2 8,2 77,1 22,8

* При умові обладнання автомобіля ГАЗ-САЗ-35071 штатним дизелем.

Аналіз табл. 1 показує, що шляхова витрата палива для автомобіля ГАЗ-
САЗ-35071 при використанні зрідженого нафтового газу (ЗНГ) зменшується до 
8% у порівнянні з роботою цього ж автомобіля на бензині, а також одночасній 
втраті ефективної потужності двигуна автомобіля ГАЗ-САЗ-35071 під час його 
роботи на ЗНГ до 13%. 

Розрахувавши модель, яку записано формулою (5), було встановлено, що слід 
вважати оптимальним варіант, коли експлуатація автомобіля ГАЗ-САЗ-35071 на 
ЗНГ на 19 % триваліша, ніж це було попередньо прийнято у вигляді максималь-
ного обмеження (продуктивність роботи автомобіля на ЗНГ на 21% менша аніж 
на бензині) до експлуатації цього автомобіля.

Висновки з дослідження й перспективи. 
В науковій літературі мало приділяється уваги даним про паливну економіч-

ність автомобілів сільськогосподарського призначення, які використовуються в 
сучасних технологіях аграрного виробництва. 

Шляхова витрата палива автомобіля ГАЗ-САЗ-35071 при використанні зрідже-
ного нафтового газу (ЗНГ) зменшується до 8% у порівнянні з роботою цього ж 
автомобіля на бензині, а також одночасній втраті потужності двигуна автомобіля 
ГАЗ-САЗ-35071 під час його роботи на ЗНГ до 13%.

Якщо при моделюванні паливної економічності автомобілів сільськогосподар-
ського призначення враховуються комплексні техніко-економічні та енергетичні 
показники (продуктивність автомобіля на різному пальному, енергоємність різних 
видів палива, затрат праці і експлуатації, тощо), то слід вважати оптимальним 
варіант, коли експлуатація автомобіля ГАЗ-САЗ-35071 на ЗНГ на 19 % тривалі-
ша, ніж це було попередньо прийнято у вигляді максимального обмеження до 
експлуатації.

Є необхідність в подальшому експериментальному підтвердженні адекватності 
теоретичного моделювання.
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Анотації
Методом моделювання показників паливної економічності автомобілів встановлено,  

що шляхова витрата палива для автомобіля ГАЗ-САЗ-35071 при використанні зрідженого 
нафтового газу (ЗНГ) зменшується до 8% у порівнянні з роботою цього ж автомобіля  

на бензині, а також одночасній втраті потужності двигуна автомобіля ГАЗ-САЗ-35071  
під час його роботи на ЗНГ до 13%. Якщо при моделюванні паливної економічності автомобілів 

враховуються комплексні техніко-економічні та енергетичні показники (продуктивність 
автомобіля на різному пальному, енергоємність різних видів палива, затрат праці  

і експлуатації, тощо), то слід вважати оптимальним варіант, коли експлуатація автомобіля 
ГАЗ-САЗ-35071 на ЗНГ на 19 % триваліша, ніж це було попередньо прийнято  

у вигляді максимального обмеження до експлуатації.
Ключові слова: моделювання, автомобіль, паливо, економічність, зріджений нафтовий газ.

The method of fuel efficiency indexes modeling of cars makes it possible to establish, that the fuel 
consumption for automobile GAZ-SAZ-35071using the liquefied petroleum gas (LPG) decreased by 
8% compared to the work of the same automobile on gasoline, as well as the simultaneous engine 
power loss in GAZ-SAZ-35071when using LPG to 13%. If technical, economic and energy indexes 

(automobile efficiency using different types of fuel, power intensity, work consumption and operating 
conditions etc.) are assumed, we consider the operating conditions of GAZ-SAZ-35071 using  

the LPG to 19% longer, than it was previously stated as the maximum limit in operating conditions 
and the optimum variant.

Key words: modeling, automobile, fuel, efficiency, liquefied petroleum gas. 
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аспірант Національного наукового центру «Інститут механізації та 

електрифікації України», завідувач відділення «Електрифікація та інформаційні 
системи» Житомирського агротехнічного коледжу

Визначення математичної залежності маси робочої рідини на поверхні  
осаджуючого електроду вологого електрофільтру  

від особливостей розподіленої поверхні

Завданням дослідження було встановити математичну залежність між габаритними 
розмірами чарунки розвиненої поверхні осаджуючого електроду та масою робочої рідини,  

що затримується на поверхні осаджуючого електроду в процесі його обертання.  
Для досліджень використали класичні методи математики та фізики, що дозволили 

провести необхідні обрахунки площі, об’ємів та маси. В результаті досліджень отримано 
ряд математичних формул, що відображають залежність маси робочої рідини на поверхні 

осаджуючого електроду від габаритних розмірів чарунки розподіленої поверхні.  
Крім того, отримані результати дають змогу обраховувати масу робочої рідини на поверхні 

осаджуючих електродів вологого очищувача повітря. Проведена робота має перспективи 
для проведення досліджень і далі, так як в подальшому слід врахувати фактори, що діють 

на рідини в кожній чарунці у випадку вертикального розташування осаджуючих електродів. 
Також перспективним є визначення впливу швидкості обертання осаджуючих електродів  

на масу робочої рідини, що розташована на їх поверхні.
Ключові слова: розвинена поверхня, осаджуючий електрод, робоча рідина, вологий  

очищувач повітря.

Постановка проблеми
При утриманні тварин та птахів у спеціалізованих приміщеннях сільського 

господарства особливу увагу приділяють параметрам мікроклімату, так як від його 
дотримання у визначених межах залежать високі показники продукції. Відповідно, 
не дотримання встановлених показників призводить до значного зменшення 
показників надою молока, приросту м’яса, а також збільшення показників 
захворюваності тварин та птахів. До важливих показників мікроклімату відносять 
температуру, вологість, швидкість руху повітря, а також кількість шкідливих газів 
у повітрі, бактеріальної забрудненості та пилу. Так як на підтримання мікроклімату 
у тваринницьких та птахівницьких приміщеннях припадає біля 30% [1] всіх 
енергетичних витрат підприємств сільськогосподарського спрямування то активно 
просуваються технології по використанню рециркуляційного повітря, що очищене, 
осушене та знезаражене різними методами [2].
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Очищення повітря від шкідливих газів може проводитись за трьома методами 
– каталітичне очищення, адсорбція твердими поглинаючими речовинами, 
абсорбція рідинами. Найбільш оптимальним, враховуючи енергетичні витрати та 
конструктивні особливості, є метод абсорбції рідинами [3,4]. Хімічні процеси, що 
будуть протікати на поверхні осаджуючих електродів між забрудненим повітрям 
і робочою рідиною, мають пряму залежність від маси робочої рідини на поверхні 
осаджуючих електродів. Таким чином визначення залежності маси робочої рідини 
на поверхні осаджуючих електродів від габаритних розмірів чарунок розподіленої 
поверхні є актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень та публікацій
Протягом останніх років проводилось достатньо різнопланових досліджень, що 

стосуються впровадження енергозберігаючих технологій в сільське господарство, 
особливо в напрямках тваринництва та птахівництва [5,6]. Роботи авторів в 
основному зосереджені на боротьбу з обмерзанням пластин рекуператорів теплоти 
викидного повітря, та очищення повітря різноманітними методами від шкідливих 
газів та пилу. 

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми
Нажаль питання взаємозв’язку маси робочої рідини та структури поверхні 

осаджуючих електродів не висвітлювалось в жодній з робіт, а саме тому даний 
напрямок досліджень потребує уваги.

Формулювання цілей
Визначення, як зміна габаритних розмірів чарунки розподіленої поверхні 

осаджуючого електроду вологого очищувача повітря впливає на масу робочої 
рідини, що утримується на поверхні осаджуючих електродів за рахунок зміни 
форми поверхні осаджуючих електродів з гладких на розподілену поверхню. 
Отримання математичної залежності маси робочої рідини на поверхні осаджуючого 
електроду від габаритних параметрів чарунки розподіленої поверхні.

Виклад основного матеріалу досліджень
В роботі використано метод класичної математики та фізики для традиційних 

математичних обрахунків площі чарунки розподіленої поверхні, маси та об’єму 
робочої рідини на поверхні осаджуючих електродів, а також для визначення площі 
криволінійної поверхні, що утворюється за рахунок поверхневого натягу плівки 
робочої рідини.

Науковці досліджують два типи форм осаджуючого електроду – «нескінченна» 
стрічка або диск круглої форми. У обох типів форм нижня половина осаджуючого 
електроду перебуває у ємності з хімічним розчином для очищення. Так 
відбувається регенерація хімічного розчину на поверхні осаджуючого електроду. 
Так як апаратна реалізація «нескінченної» стрічки є досить складною і вологий 
очищувач повітря побудований на її основі буде надзвичайно габаритний було 
прийнято рішення взяти за основу осаджуючого електроду форму диска, що 
обертається (рис.2.1).
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Рис 2.1 Робоча зона на осаджуючому електроді де протікає  
хімічна реакція очищення повітря

Серед розробок, що запропоновані, жодна не відзначається особливими кон-
структорськими рішеннями – всі виконані з металевих сплавів та мають гладку 
поверхню. Так як швидкість протікання хімічної реакції очищення повітря від парів 
аміаку напряму залежить від кількості хімічного розчину, який приймає участь в 
реакції, було вирішено змінити гладку форму поверхні осаджуючого електроду на 
сітчасту та надалі називати її «розподілена поверхня».

Визначимо взаємозв’язок між габаритними розмірами чарунки та масою робочої 
рідини, що розміщується в ній. Маса робочої рідини обраховується за формулою:
                                                              m = P * V                                                    (2.1)

де: V – об’єм рідини (м3);
m – маса рідини (кг);
p – густина рідини (кг/м3).
Густина робочого розчину визначається з таблиць, а перед визначенням об’єму 

чарунки слід врахувати, що будь-яка рідина утворює меніск за рахунок поверхневого 
натягу. Таким чином утворюється складна геометрична фігура (рис.2.2), для прове-
дення обрахунку об’єму якої її слід розділити на дві прості фігури.

Рис. 2.2 Загальний вигляд чарунки розподіленої поверхні  
з робочою рідиною, що утворила меніск.

1
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p * g * r

Для обрахунку об’ємів отриманих фігур обрахуємо площі кожної з них окремо. 
Площа фігури, що означена на рис.2.2 під номером 1 обраховується як добуток 
довжини чарунки на її ширину. Для нашого випадку коли чарунка має форму 
квадрату ці величини є тотожні і площа обраховується за формулою:

                                                         S1 = l * l;                                                     (2.2)
де l – довжина сторони чарунки.
Для обрахунку об’єму даної фігури помножимо отримане значення площі на 

висоту стінки чарунки – a.
                                                               V1= a * l2.                                                   (2.3)

Площу фігури 2 на рис.2.2 будемо обраховувати за формулою обрахунку площі 
сегменту кола, який відокремлений хордою. Для нашого випадку довжина хорди 
буде відповідати довжині ребра чарунки – l. Формула в даному випадку буде мати 
наступний вигляд.

 (2.4)

Висота хорди h буде відповідати висоті вигину меніску. В такому випадку для 
обрахунку значення h будемо використовувати формулу Бореллі-Жюрена:

h = 2 *  s * cos q                                                 (2.5)

де: h – висота підйому рідини в меніску;
s – коефіцієнт поверхневого натягу рідини;
q – кут змочування рідиною стінки чарунки;
p – густина рідини;
g – прискорення сили тяжіння;
r – радіус капілярної трубки.
Для чарунки r буде замінено на l/2 – так як форма чарунки квадратна. Підста-

вимо значення h в формулу для визначення S2:
 

(2.6)

Для обрахунку об’єму фігури 2, за отриманим значенням S2 необхідно проін-
тегрувати отримане значення S2 на відрізку від 0 до l за формулою:

                                                        V2 = ∫
L

0 S2(L)dl;                                                 (2.7)
Остаточний вигляд виразу для обчислення маси робочої рідини в одній чарунці 

на поверхні осаджуючого електроду буде мати наступний вигляд:
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 (2.8)

Для визначення загальної маси робочої рідини на осаджуючих електродах слід 
визначити кількість чарунок, що розміщуються на робочій поверхні осаджуючого 
електроду та помножити на кількість осаджуючих електродів, що використовуються 
у вологому очищувачі повітря.

Для розрахунку площі кільця, що саме є робочою зоною осаджуючого електроду, 
скористаємось загальновідомою формулою 2.9.
                                                      SK = p * (R1 — R2)2                                           (2.9)

Так як робочі зони розташовані з обох боків осаджуючого електроду але тільки 
у верхній половині, то значення Sк, отримане за формулою 2.9 буде відповідати 
площі робочої зони одного осаджуючого електроду. Загальна площа на якій буде 
протікати хімічна реакція в вологому очищувачі повітря буде визначатись за 
формулою 2.10.
                                                         Sзаг = SK * n.                                                    (2.10)

де n – кількість осаджуючих електродів, що використовуються у вологому 
очищувачі повітря.

З метою визначення загальної маси робочої рідини на поверхні всіх осаджуючих 
електродів, визначимо загальну кількість чарунок на цих осаджуючих електродах. 
Задля цього скористаємось формулою 2.11.
         kзаг = Sзаг/S;                     (2.11)

де kзаг – загальна кількість чарунок на всіх осаджуючих електродах вологого 
очищувача повітря. Помноживши значення маси робочої рідини в одній чарунці 
(формула 2.8) на кількість чарунок на всіх осаджуючих електродах (формула 2.11) 
ми отримаємо загальне значення маси робочої рідини, що буде приймати участь в 
хімічному процесі у вологому очищувачі повітря.

Висновки з дослідження й перспективи
За результатами проведених досліджень отримано математичний вираз, що 

відображає залежність маси робочої рідини на поверхні осаджуючих електродів 
у вологому очищувачі повітря. Практичним результатом проведених досліджень є 
можливість обрахунку маси робочого розчину на поверхні осаджуючих електродів 
для будь-якої їх кількості за умови використання розподіленої поверхні в їх 
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будові. Однак кінцевий вираз не передбачає вертикальне розташування поверхонь 
осаджуючих електродів. Саме тому в перспективі подальших досліджень є 
удосконалення отриманої формули.
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The objective of this study is to determine a mathematical dependence of the dimension of a cell  
of an extensive surface of a precipitation electrode on working fluid mass, which is kept,  

on the surface of the precipitation electrode during its rotation. For research it is used classical 
mathematical and physical methods which give opportunity to calculate space, volume and mass. 
As a result some mathematical formulae are obtained which show the dependence of working fluid 

mass on the surface of the precipitation electrode on the dimension of a cell of an extensive surface. 
Besides these results provide the way to calculate working fluid mass on the surface  

of the precipitation electrodes of a wet air purifier. The further research is still needed because  
it is necessary to examine a number of factors that influence the liquid in each cell in case  
when precipitation electrodes are installed. It is also a promising avenue the determination  

of the influence of the rotation speed of precipitation electrodes on working fluid mass,  
which is kept on their surface.

Key words: extensive surface, precipitation electrode, worker liquid, wet air purifier.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ ТА ЛІСОВЕ ГОСПОДАСРСТВО

УДК 631.8.632.153

Екологічні основи і проблеми  
сучасних інтенсивних технологій вирощування  

сільськогосподарських культур 

В.Г. Куян  
д. с.-г. н., 

Поліський національний університет
І.М. Євтушок  

к. с.-г. н., 
Житомирський агротехнічний коледж

Звернуто увагу на особливості сучасних інтенсивних технологій вирощування зернових 
(озима і яра пшениця, озиме жито, тритикале, ярий ячмінь, овес, кукурудза), зернобобових 

(горох посівний, соя, люпин), олійних (соняшник, ріпак озимий і ярий), прядильних (льон 
довгунець, коноплі), овочевих (капуста білоголова, помідори, огірки, ріпчаста цибуля, 

морква і буряк столові)і плодових (яблуня і груша, слива і вишня, суниця, смородина, малина) 
культур, картоплі й цукрових буряків, винограду та хмелю, зокрема на їх екологічні основи: 

удобрення(залежно від грунтово-кліматичних умов внесення на 1га N90-180P45-120 К45-120  
при вирощуванні зернових культур, N45-120P30-120 К45-120 – у технологіях вирощування овочів, N60-

120P60-150 К60-180 – картоплі та N100-120P100-120 К100-120 – цукрових буряків) і захист від хвороб,  
та шкідників, проблеми екологізації виробництва сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: сільськогосподарські культури, сорти, екологія, технології вирощування, 
удобрення, мінеральні добрива, пестициди, продуктивність, екологічна якість.

Постановка проблеми
Інтенсифікація технологій вирощування сільськогосподарських культур, запо-

чаткована в Україні у шістдесятих роках XX ст, здійснювалась, як відомо, шляхом 
добору і впровадження кращих, продуктивніших сортів, оптимізації способів 
сівби (садіння) і розміщення рослин, регулювання водного режиму, мінераль-
ного живлення, засобів хімічного захисту від хвороб, шкідників і бур’янів тощо 
[1,296с.;16,с.3-10; 26,с.3-10;36,39с.;44,543с.].

Такі технології більшою мірою не забезпечували одержання екологічно без-
печної продукції. Тому необхідно змінювати підходи у розробці технологій  
з метою вирішення цієї проблеми. І головною умовою в такій ситуації є розробка 
екологічно безпечних технологій вирощування всіх сільськогосподарських куль-
тур: розроблення і безумовне впровадження сівозмін (плодозмін); застосування  
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у таких сівозмінах екологічно безпечних систем удобрення, зокрема органічної чи 
органо-мінеральної з екологічно обґрунтованими нормами органічних та мінераль-
них добрив; значне обмеження або повне виключення з використання гербіцидів. 

Виклад основного матеріалу досліджень
У процесах інтенсифікації виробництва продукції зернових, зернобобових, 

олійних, прядильних, овочевих, плодових та інших культур важливого значення 
набуло використання мінеральних туків і пестицидів, як найбільш доступних і 
ефективних заходів підвищення врожайності й товарної якості продукції [9,с.74-
80;24,с.37-46;25,с.16-17;35,423с.; 38,с.26-31].

Сучасні технології вирощування зернових культур в умовах України забез-
печують валові збори зерна в межах 36 – 50 млн.т. щорічно; за останні 30 років 
щорічний валовий збір зерна коливався в межах 24,5 – 49,3 млн. т; 84,3% валового 
збору зерна нині формується двома культурами – пшеницею озимою і кукурудзою 
[16,с.3-10;32,57с.;38,с.26-31;44,543с.].

Пшеницю озиму протягом останніх років вирощують на площі 6,7 – 7,3 млн. 
га; фактичні врожаї зерна знаходяться в межах 3,9 – 7,5 т/га, тоді як поте-нціал 
продуктивності сучасних сортів перевищує 13 – 15 т/га. Регулюючим чинни-
ком процесу формування зерна з високими товарними показниками є рівень 
мінерального живлення рослин – внесення на 1га N 90-150 P 60-75 К90-120 і більше, а 
також 5 – 6 – кратна обробка посіву пестицидами. Валовий реальний збір пше-
ниці в Україні – 22 – 30 млн. т сухого очищеного зерна; у валовому зборі зерна 
частка пшениці озимої досягає 60% і більше; до 90% її площ зосереджено в зо-
нах Степу і Лісостепу; площа посіву пшениці ярої не перевищувала 200 тис. га 
[9,с.74-80;21,с.23-26;25,с.16-17;26,730с.49,с.75-77;].

Жито озиме і тритикале вирощують переважно у зонах Полісся і Лісосте-
пу на площі, що здебільшого не перевищує 700 – 800 тис. га; сучасні техно-
логії з використанням кращих сортів і оптимальним рівнем мінерального жи-
влення рослин (внесення N90-120P60К60-75) забезпечують урожайність 3 – 4 т/га, 
а на окремих досить сприятливих ґрунтових відмінах – до 5 – 6 т/га і більше 
[6,145с;16,с.3-10;41,с.5-6;42,с.73-79].

Ячмінь (ярий і озимий) у нас фактично вважається другою зерновою культурою, 
площа посіву якого досягає 3 млн. га. Інтенсивні технології вирощування з вне-
сенням N 90-120 P 45-60 К60-90 забезпечують урожайність у межах 4 – 4,5 т/га і валовий 
збір зерна до 12 – 14 млн. т [26,730с;38,с.26-31;43,с.3-9;44,336с.].

Овес – цінна культура, зерно якої посідає перше місце серед зернових культур 
за якістю білка; площа його посівів у нас – близько 500 тис. га. Технології вирощу-
вання з достатнім забезпеченням елементами мінерального живлення (N90-120P60-
90К60-90) і використанням пестицидів забезпечують урожайність до 3 – 4 т/га, а в 
окремих випадках – до 5 – 6 т/га [9,с.74-80;16,с.3-10;28,с.75-81;44,336с.].

Кукурудза, як одна з найпоширеніших у світі високопродуктивних злакових 
культур, займає площу понад 145 млн. га, а виробництво зерна перевищує 705 млн. 
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т; у нашій державі її вирощують в усіх зонах на площі 4,7 – 5,9 млн. га, у тому числі 
на зерно – близько 1,2 млн. га. Залежно від грунтово-кліматичних умов удобрення 
(N120-180P60-120 К60-120) сприяє отриманню врожайності зерна 4,5 – 5,5 т/га, силосної 
маси – 50 – 60 т/га [6,145с;18,с.38-43;36,39с;41с.5-16].

Горох посівний в Україні є основною зернобобовою культурою, що вирощується 
на площі понад 1,5 млн. га. Технології вирощування гороху передбачають внесення 
N45-60 P60-90 К60-90, враховуючи тип грунту і кліматичні умови регіону; протягом вегетації 
посіви 4 – 5 разів обробляють пестицидами. Середня врожайність зерна здебільшого 
не перевищує 3 т/га, в Англії і Франції сягає 4,5 – 5 т/га [16,с.3-10;20,с.11-13;34с.88-93].

Соя – альтернатива традиційним бобовим і олійним культурам; на початку XXI 
ст. вирощувалась на площі 300 – 500 тис. га (вважається необхідним її збільшення 
до 2 млн. га). Вирощування сої супроводжується внесенням мінеральних добрив 
(N45-90P60-90К60-90) і обробкою посівів пестицидами [3,548с,4,21-27;11,438с.;26,730с
.;37,с38-40].

Люпин (жовтий, білий, синій, багаторічний), використовуючи як кормову, 
сидеральну чи продовольчу (білий) культуру і найкращий азотофіксатор, виро-
щують з внесенням мінеральних туків (P60-90К60-120) та застосуванням пестицидів 
(6,145с;7,с.9-13;33,с.662-722;35,423с.]. 

Соняшник є нашою традиційною олійною культурою, площа посівів якої до-
сягла 5092,4 тис. га, а валовий збір насіння – 11050,48 тис. т. При вирощуванні 
соняшника вносять мінеральні добрива (N90-120P45-60К60-90). Надмірне насичення 
структури посівів соняшником призвело до порушення правил розміщення культур 
у сівозміні, розвитку ерозії, деградації грунтів та погіршення фітосанітарного ста-
ну посівного клину. Площа під соняшником не повинна перевищувати 8,4 – 10% 
у структурі посівного клину господарств зон Степу і Лісостепу (1,6 – 1,9 млн. 
га), а валовий збір насіння має досягти 6 млн. т за врожайності 3 т/га і більше 
[16,с.3-10;41,с.5-16;43,с.3-9;44,336с.].

Ріпак (озимий і ярий) вирощують переважно в зоні Лісостепу на площі понад 
300 тис. га з внесенням мінеральних добрив (N60-180 P 45-90 К60-120) та 3 – 5 – кратною 
обробкою посівів пестицидами [2,15,44,47].

Льон-довгунець – традиційна культура зони Полісся, технологія вирощування 
якої передбачає внесення N 45-60 P 90-120 К120-165 (залежно від типу грунту співвідно-
шення N:P:K може складати 1:2:2, 1:2:3, 1:2:4) та 2 – 3 – разову обробку посівів 
пестицидами [10,17,41]. 

Коноплі розміщують на низинних чорноземах і темно-сірих опідзолених грун-
тах, а також заплавних і окультурених торфовищах з рH 6,5 – 7,4. При вирощуванні 
конопель вносять мінеральні добрива (N90-120P60-90К60-90), обробляють посіви пести-
цидами [6,145с;32,57с;44,336с.]. 

Доцільним було б виключити з використання в умовах Полісся не районовані 
технічні культури такі, як соняшник, сою, ріпак на насіння, які не забезпечують 
необхідного врожаю, а грунт однобічно виснажують, що призводить до погіршення 
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його екологічного стану; збільшувати у структурі сівозмін площі під люпином, го-
рохом польовим, багаторічними травами, що сприяло б отримуванню і екологічно 
безпечної продукції. 

Найпоширеніші в Україні овочеві культури (капуста білоголова, помідори, огір-
ки, цибуля ріпчаста, столові морква і буряк) займають площу близько 400 тис. га, а 
щорічний валовий збір врожаю досягає 4,0 млн. т [1,296с;32,57с.;41,с.5-16;44,336с.].

Капусту білоголову вирощують переважно у зонах Полісся і Лісостепу на 
площі до 90 тис. га, а валовий урожай значно перевищує 1,0 млн. т, чому спри-
яє внесення мінеральних добрив (N60-120P60-120К60-120) та застосування пестицидів 
[33,с.662-722;43,с.3-9;44,336с.].

Помідори щорічно культивують на площі понад 90 тис. га (до 85% у Степу і 
Лісостепу), а валовий урожай досягає 900 тис. т. У технологіях вирощування пло-
дів чільне місце займають мінеральні добрива (N 60-90 P 120-180 К60-150), що вносяться 
перед садінням розсади, а також пестициди [16,с.3-10;35,423с.;44,336с.].

Цибуля ріпчаста – одна з цінних і поширених у нас (на площі близько 65 тис. га) 
овочевих культур, яку вирощують з внесенням мінеральних добрив (N60-90 P90-120 К90-120)  
і пестицидів [18,с.38-43;33,662-722;44,336с.].

Огірки, як одну з улюблених в Україні овочевих культур, вирощують в основно-
му на Поліссі та в Лісостепу, застосовуючи мінеральні добрива (N60-90 P 60-90 К60-90) 
і пестициди [32,57с;40,с.50-53;44,336с]. 

Моркву столову вирощують в усіх грунтово-кліматичних зонах (щорічний ва-
ловий урожай коренеплодів у межах 400 тис. т), застосовуючи мінеральні добрива 
(N 45-60 P 30-60 К45-90) і пестициди [1,296с;16,с.3-10;18,с.38-43;33,с.662-772;44,336с]].

Буряк столовий – давня українська культура, що займає площу понад 41 тис. га. 
Технологія вирощування коренеплодів передбачає внесення мінеральних добрив 
(N60 P60 К90) і пестицидів [15,с.39-46;40,с.50-53;44,336с.]. 

Плодові культури (яблуню, грушу, сливу, вишню, смородину, малину та інші) 
в Україні, як і в інших країнах світу, рекомендується вирощувати з внесенням мі-
неральних добрив та застосуванням пестицидів [19,с.10-11;24, с.37-46;44,336с].

Яблуню в усіх типах садів рекомендується вирощувати з внесенням міне-
ральних добрив при закладанні насадження (P180-240К180-240) та за період його 
експлуатації протягом 15 – 20 років (N 1350-2400 P 675-1200 К900-2400 на 1 га), а та-
кож застосовуючи 3 – 5 разову обробку дерев інсектицидами і фунгіцидами 
[1,296с;23,с.55-60;24,с.37-46;44,336с].

Груша вимогливіша до грунту, ніж яблуня. Мінеральні добрива вносять у період 
закладання саду (P75-120К75-120 – за оптимального рівня забезпечення грунту P2O5 і 
K2O і P120-360К120-360 – при низькому рівні) та протягом 20 – 25 років його експлуата-
ції – N 1800-3000 P 900-1500 К1200-2250 [19,с.11-13;24,с.37-46;44,336с]. 

Сливу і вишню у промислових садах вирощують з внесенням мінераль-
них добрив: при закладанні насадження – P60-90К60-90 чи P180-240К180-240 залежно 
від вмісту фосфору і калію в грунті та N900-1800 P600-900 К900-1200 за пе-
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ріод експлуатації з врахуванням результатів листкової і ґрунтової діагностики 
[16,с.3-10;24,с.37-46;44,336с]. 

Суниці протягом усього періоду вирощування в сівозміні використовують  
N150-200 P120-180 К120-180 [19,с.11-13;24, с.37-46;44,336с].

Смородина чорна дуже вимоглива до вологості грунту і певною мірою до його 
поживного режиму. Мінеральні добрива вносять під час передсадивної підготовки 
грунту (P90-180К120-270 залежно від вмісту фосфору і калію) та протягом періоду екс-
плуатації насадження – N660-750 P360-420 К540-630 [19,с.11-13;24,с.37-46;44,336с.]. 

Малину забезпечують елементами мінерального живлення за рахунок перед-
садивного удобрення (P90-240К90-240) та протягом усього періоду вирощування наса-
дження – N420-630 P315-420 К420-630 [19,с.11-13;24,с.37-46;44,336с].

Картопля досить вибаглива до ґрунтових елементів мінерального живлення. Тому 
технології виробництва бульб супроводжуються внесенням мінеральних добрив  
(N 60-120 P 60-150 К60-180) восени під оранку (PК) або навесні (N, N P К) під культивацію; 
пестициди використовують 3 – 5 разів [8,с.21-23;22,с.48-53;46с.109-112].

Буряки цукрові – єдина сировина для виробництва цукру в нашій країні, яку 
вирощують на площі близько 700 тис. га, впроваджуючи технології із застосуван-
ням мінеральних добрив (N100-120 P 100-120 К100-120 – за оптимальних водного режиму 
і забезпечення елементами мінерального живлення) та 8 – 10 обробок посівів пе-
стицидами [6,145с.;15,с.39-46;32,57с.;41,с.5-16;44,336с].

Хміль вирощують з внесенням мінеральних добрив при закладанні насадження 
(P200-240К240-300) та протягом 15 – річного періоду експлуатації 

(N1800-3600P900-2400К1200-3600), застосовуючи понад 10 обприскувань інсектицидами 
і фунгіцидами [27,408с.;45,336с.].

Виноград удобрюють мінеральними добривами (P 120-400 К120-350) у період пе-
редсадивної підготовки грунту, з врахуванням його агрохімічних властивостей, 
та протягом 15 – 20 – річної експлуатації насадження (N1500-3000 P2000-3000 К1500-3000); 
пестицидами виноградники обробляють до 6 – 8 разів за вегетацію [16,с.3-10;24, 
с.37-46; с.37-46;32,57с.].

Технології вирощування всіх сільськогосподарських культур ґрунтуються на що-
річному чи періодичному внесенні органічних добрив (гною, перегною, компостів, 
гноївки тощо); розроблена органічна (біологічна) система землеробства, однією з 
основ якої є органічна система удобрення [13,456с;29,с206-208.]. Однак належного 
практичного застосування органічна система удобрення, як і рекомендоване внесен-
ня якісних органічних добрив (гною, перегною, гноївки), так і не набули, і нерідко 
тривалий період вносяться лише мінеральні добрива [1,296с.;15,с.39=46;23,с.55-60]. 
Тривале ж внесення мінеральних добрив, особливо високих необґрунтованих норм, 
спричинило погіршення агрохімічних властивостей грунту, зокрема зменшення вміс-
ту гумусу, накопичення важких металів тощо [14,214с.;30,с.36-49;31,473с.;39,108с.]. 

Системи удобрення, види і способи внесення та нормування добрив, особливо 
мінеральних, значно впливають на товарну, біохімічну, екологічну якість врожаю, 
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як і активне застосування пестицидів на нагромадження їх шкідливих залишків 
[1,296с.16, .3-10;23, с.55-60;49,с.75-77]. Зміна товарної якості врожаю під впливом 
мінеральних добрив проявляється у збільшенні маси його складових (насіння, плодів, 
бульб, коренеплодів тощо), посиленні нагромадження білків, крохмалю, цукрів та ін-
ших речовин, зокрема нітратів, нітритів, важких металів [13,456с;15,с.39-46;39,108с.].

Розроблення і освоєння екологічно збалансованих сівозмін (плодозмін), які 
відповідають обґрунтованим вимогам до чергування в них культур, впровадження 
екологічно обґрунтованих органічної чи органо-мінеральної систем удобрення, 
значне обмеження обсягів спеціальних захисних хімічних заходів забезпечують 
охорону довкілля і стабілізацію виробництва екологічно чистої сільськогоспо-
дарської продукції з одночасним зниженням енергетичних та трудових ресурсів 
[5,с.81-87;12,с.110-130;13,456с;29,с.206-208;48,с.299-306].

Незважаючи на те, що екологічно безпечна сільськогосподарська продукція на 
світовому ринку реалізується значно (навіть у 8 – 10 разів) дорожче, порівняно з 
традиційним виробництвом, технологія вирощування такої продукції не набула 
належного значення. Головна причина цього – особливості екологічно безпечних 
технологій вирощування всіх сільськогосподарських культур: розроблення і без-
умовне впровадження сівозмін (плодозмін), що належною мірою відповідають 
грунтово-кліматичним і організаційно економічним особливостям господарства; 
застосування у таких сівозмінах екологічно безпечних систем удобрення, зокрема 
органічної чи органо-мінеральної з екологічно обґрунтованими нормами органічних 
та мінеральних добрив; значне обмеження або повне виключення з використання 
гербіцидів і впровадження агротехнічних заходів та біологічних прийомів боротьби 
з бур’янами; істотне зменшення навантажень інсектицидами і пестицидами, активне 
застосування біологічних і механічних методів боротьби з хворобами і шкідниками 
[5,с.81-87;7,с.9-13;13,456с;23,с.55-60;26,730с;32,57с;39,108с;50,с.10-13].

Екологічно безпечні технології ґрунтуються на значному обмеженні або й 
повному виключенні хімізації виробництва сільськогосподарської продукції, по-
силені механізації всіх виробничих процесів і деякому збільшенню витрат ручної 
праці. Такі технології необхідно удосконалювати і впроваджувати в усіх зонах, 
районах і господарствах з різними грунтово-кліматичними умовами, де відсутнє 
забруднення довкілля радіонуклідами, важкими металами та іншими шкідливими 
речовинами. Проведені нами дослідження в різних районах зони Полісся свідчать 
про можливість і доцільність вирощування екологічно чистого врожаю сільсько-
господарських культур (на прикладі суниці садової) лише за органічної системи 
удобрення в сівозміні без застосування пестицидів. 

Висновки 
1.Сучасні інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур 

ґрунтуються на використанні значної кількості мінеральних добрив – рекомен-
дується вносити на 1га N60-180 P 45-180 К60-165 під однорічні рослини і N1350-3600P675-2400 
К900-3600 протягом періоду експлуатації багаторічних насаджень. 
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2.Недостатньо аналітично контрольоване тривале використання мінеральних 
добрив та пестицидів спричиняє нагромадження в грунті й рослинах екологічно 
шкідливих речовин, зокрема важких металів, нітратів, нітритів, залишків пестицидів.

3.Отримання оптимальної врожайності екологічно чистої (екологічно безпеч-
ної) сільськогосподарської продукції забезпечує органічна система удобрення у 
всебічно обґрунтованій сівозміні (плодозміні), поєднаній з біологічними і меха-
нічними засобами захисту від хвороб і шкідників без застосування мінеральних 
добрив і пестицидів.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕНСИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Обращено внимание на особенности современных интенсивных технологий выращивания 
зерновых (озимая и яровая пшеницы, озимая рожь, тритикале, яровой ячмень, овес, кукуруза), 
зернобобовых (горох посевной, соя, люпин), масличных (подсолнечник, рапс озимый и яровой), 

прядильных (лен-долгунец, конопля), овощных (капуста белокочанная, помидоры, огурцы, 
репчатый лук, морковь и свекла столовые) и плодових (яблуня и груша, слива  

и вишня, земляника, смородина, малина) культур, картофеля и сахарной свеклы, винограда 
и хмеля, в частности на их экологические основы: удобрение (в зависимости от почвенно-

климатических условий внесение на 1га N90-180P45-120 К45-120 при выращивании зерновых культур, 
N45-120P30-120 К45-120 – в технологиях виращивания овощей, N60-120P60-150 К60-180 – картофеля 

и N100-120P100-120 К100-120 – сахарной свеклы) и защиту от болезней и вредителей, проблемы 
экологизации производства сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: сельскохозяйственные культуры, сорта, екология, технологии 
выращивания, удобрение, пестициды, продуктивность, экологическое качество. 
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На основі результатів дослідження агрохімічних показників еколігніту, встановлено, що 
в умовах Полісся, при застосуванні органічного землеробства на базі ПП «Галекс – Агро» 

можна сформувати оптимальні чинники родючості ґрунту, отримати сталі врожаї 
сільськогосподарських культур шляхом застосування еколігніту в нормі 500 – 800 кг/га.

Ключові слова: еколігніт, органічне землеробство, обробіток грунту, гумінові речовини.

The results of the research of the ecolingitum agrochemical indices show, that under the conditions 
of Polissya region when using organic plant growing on the basis of PE “Galeks – Agro”  

it is possible to form the soil fertility ratios to get steady agricultural crops yields, by means of using 
of ecolongitum at the rate of 500 – 800 kg/h. 

Key words: ecolingitum, organic plant growing, soil cultivation, humine substances

Постановка проблеми.
Сільськогосподарська діяльність передбачає перетворення екологічних систем 

на агросистеми, що стають найважливішим засобом підтримки життя людей. Проте 
агросистеми, не маючи здатності до самовідтворення, постійно потребують додат-
кової антропогенної енергії у вигляді ручної або механізованої праці, паливних 
ресурсів, мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин. 

Отже, сільськогосподарська практика, яка впродовж півстоліття була орієн-
тованою на збільшення обсягів виробництва шляхом його інтенсифікації та, яка 
фактично, ігнорувала екологічні обмеження, нині підлягає певній ревізії з боку 
суспільства. В основі альтернативних методів господарювання лежить концепція 
одержання врожаю без шкоди довкіллю за рахунок вивчення і врахування процесів, 
що відбуваються у природі. Наразі до альтернативних методів ведення сільського 
господарства відносять органічне землеробство яке передбачає повторне вико-
ристання органічних речовин (гною, компосту, органічних залишків, сидератів) 
і відмову від використання пестицидів, регуляторів росту, геномодифікованих 
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сільськогосподарських культур, мінеральних добрив та кормових добавок для 
тварин(1). Тому метою наших досліджень було випробування нового органічного 
добрива Еколігніту в агрокліматичних умовах ПП «Галекс – Агро» Новоград-Во-
линського району Житомирської області.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Необхідність біологізації землеробства виникла у зв’язку з тим, що існуючих 

обсягів традиційних органічних добрив в Україні недостатньо і землеробство 
віками працює на спадковій родючості. Для виходу на розширене відтворення 
родючості ґрунтів в Україні доцільно застосовувати наступні заходи: 1.викори-
стання нетоварної частини врожаю: соломи, стебел грубостеблих культур, гички, 
продуктів біоконверсії органічних відходів (вермикомпосту). До цієї групи мож-
на віднести й заробку посівів сидеральних культур; 2. підвищення коефіцієнтів 
гуміфікації органічних добрив. Результати досліджень свідчать, що найбільші 
коефіцієнти гуміфікації спостерігались при внесенні органічних добрив у верхній 
шар ґрунту на глибину до 10 см і реакції ґрунтового розчину, близькій до ней-
тральної. Тому необхідно застосовувати мінімум традиційного обробітку (оранка) 
для заробки органічних добрив у верхній керований шар ґрунту знаряддями без 
обертання скиби, а також вапнування і гіпсування кислих та лужних ґрунтів (2). 
Для покращення фізичних властивостей, поживного режиму, водних властивостей 
слід проводити глибоке рихлення знаряддями без обертання скиби, для руйнування 
плужної підошви.

Застосування ґрунтозахисної біологічної системи землеробства, наприклад в 
ПП «Агроекологія» (Полтавська область), базується на використанні природних 
законів, підтриманні родючості ґрунту, розширенні посівів багаторічних трав, 
застосуванні під усі культури мінімального ґрунтозахисного обробітку ґрунту 
без перевертання скиби. В основу технології органічного виробництва покладено 
поверхневий (безполицевий) та дисковий обробіток ґрунту

Характерну особливість має й технологія внесення органічних добрив. Перег-
ній не заорюється і глибоко не загортається, а тільки змішується з поверхневим 
шаром ґрунту. Для цього використовуються гноєрозкидачі РОУ-6А, ПРТ-10А, 
ПРТ-16А, а потім використовуються дискові борони. Щоб забезпечити позитивний 
баланс гумусу, у ґрунт вносять 13-14 т/га перепрілого гною. Найкращі результати 
отримуються тоді, коли вноситься 16 т/га перегною і залишається на полі подріб-
нена солома 2 т/га та сидерати 1,2 т/га (40) . 

В ПП «Галекс – Агро», в якому площа сертифікованих органічних земель ста-
новить 8542,4 га ріллі, у технології обробітку ґрунту перевага також надається 
безполицевому, дисковому та комбінованому обробітку. Для удобрення ґрунту і 
рослин використовуються органічні добрива, не дозволяється застосування міне-
ральних добрив штучного синтетичного походження.

За матеріалами моніторингу ґрунтів сільськогосподарських угідь Державною 
установою «Інститут охорони ґрунтів України» двох турів обстеження в умовах 
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ПП „Галекс-Агро” с. Стриїв Новоград-Волинського району Житомирської області 
спостерігається динаміка збільшення в ґрунтах азоту, фосфору, бору, молібдену, 
цинку. Поряд зі збільшенням вмісту в ґрунті макро та мікроелементів відмічено 
незначне зменшення вмісту гумусу, підвищення кислотності та щільності. Тому 
необхідно шукати нові джерела поповнення запасів гумусу ,зменшення кислотності 
та щільності. 

Мета досліджень. Оцінка використання бурого вугілля (еколігніту ТУ У 05.2-
38813765-001:2018 ) в органічному землеробстві на прикладі ПП «Галекс – Агро».

Об’єкт дослідження. Процес формування оптимальних чинників родючості 
ґрунту в залежності від агрохімічної характеристики бурого вугілля (еколігніту ТУ 
У 05.2-38813765-001:2018 ). 

Предмет досліджень. Буре вугілля (еколігніт ТУ У 05.2-38813765-001:2018 
природний окислений лігніт с високим рівнем гуміфікації)) виробник ООО Лігнит 
+ Іршавське родовище, Закарпатської області.

Методика досліджень. Визначення вологості, вмісту сухої речовини, зольності, 
органічних речовин, гумінових та фульвових кислот , рН, макро та мікроелементів 
еколігніту проводилися в Українській лабораторії якості і безпеки продукції АПК 
при Національному університеті біоресурсів і природокористування України, про-
токол випробувань №0059-Р.

Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Статті 16(3)(в) 
Регламенту (ЕС) № 834/2007 в органічному землеробстві дозволено застосування 
компостованих екскрементів тварин, в тому числі послід домашньої птиці, і ком-
постований стійловий гній. Крім того згідно додатку ID.3 Регламенту 2003/2003 
пункт B можливо використовувати буре вугілля (еколігніт –сире органічне від-
кладення багате на гумінові речовини. Тільки якщо отриманий, як відхід гірських 
робіт (1). Використання гуматів, як свідчить практика, призводить до екологічного 
оздоровлення та детоксикації забруднених земель. Вони здатні зв’язувати радіо-
нукліди, токсичні речовини, що знаходяться у ґрунті, і важкі метали у нерозчинні 
та не засвоювані рослинами сполуки (3,5). Застосування еколігніту крім безпо-
середнього впливу на рослини та поліпшення родючості ґрунту має непрямий 
ефект, також пов›язаний з екологічністю продукції: підвищення стійкості рослин 
до зовнішніх факторів (несприятливих кліматичних умов, патогенів), як наслідок, 
загального поліпшення розвитку кореневої системи та листового апарату. Це дає 
змогу в окремих випадках знизити інтенсивність захисних заходів та отримати 
більшу кількість продукції при тих же об’ємах застосування хімічних засобів 
захисту рослин. Однак, якщо гумінові добрива, в даному випадку еколігніт, крім 
явної стимулюючої дії на рослини мають вплив і на родючість ґрунту, то гумінові 
препарати, які виділяються з нього, характеризуються чітким адресним впливом на 
ростові процеси. Найважливішою вимогою, що обумовлює якість нових препара-
тів, є характеристика сировини (4,6). В промисловості реалізовані декілька спосо-
бів отримання солей гумінових речовин, які полягають в рідкій лужній екстракції 
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без обробки початкової сировини, або з попередньою механічною деструкцією на 
млинах з додаванням сухого лугу та подальшим зневодненням (сушінням) отри-
маного продукту, так званий механо-хімічний спосіб, а також екстракцією за допо-
могою ультразвуку і кавітації (8). Однак, перелічені способи отримання гумінових 
препаратів, не забезпечують високого вмісту в них гумінових кислот, рідкі форми 
12-14%, а порошкоподібні, наприклад гумат натрію, біля 30%(2).

 Таблиця 1
Характеристика еколігніту

Показатель Значение
Волога (робочий стан), % 30 – 40

Зола, % (не більше) 4 -10
 рН(kcl) 5 – 6

Загальний азот, % 0,7
Загальний (Р2О5),% 0,1

Загальний калий (К2О),% 0,5
Магній, % 1,0
Сірка, % 0,5

Кальцій, % 1,0
Гумінові кислоти, % не менш 35

Ефективність еколігніту також можна підвищити при компостуванні з біоло-
гічно активними органічними добривами, наприклад з пташиним послідом. При 
компостуванні з пташиним послідом еколігніт збагачується мікроорганізмами, у 
компості посилюється мікробіологічна діяльність, інтенсивніше проходить розкла-
дання органічної речовини та збільшується кількість доступного рослинам азоту.

Гумінова складова еколігніту є поживним середовищем для ґрунтових бакте-
рій, має низький поріг енергетичного засвоєння і тим самим сприяє їх розвитку. 
Не випадково активізація життєдіяльності всіх видів ґрунтових мікроорганізмів у 
присутності гуматів відмічена всіма дослідниками(1) . Активна робота мікроорга-
нізмів – це головна ланка процесу гумусоутворення. Саме тому внесення еколігні-
ту – єдиний ефективний процес відновлення родючості виснажених інтенсивною 
експлуатацією або спочатку бідних гумусом ґрунтів, що підтверджується високим, 
біля 35%, вмістом в еколігніті гумінових речовин. Наприклад, при внесенні у грунт 
1 тонни еколігніту у ґрунті утворюється 350 кг гумусу, тоді як з 1 тонни гною ВРХ, 
з врахуванням коефіцієнту гуміфікації 20%, тільки 40 кг гумусу. При правильному 
застосуванні еколігніту кількість гумусу у ґрунті збільшується на 0,05% у рік, що 
відповідає 1,5 т/га. Для забезпечення такого приросту гумусу необхідно вносити 
щорічно 40 т/га підстилкового гною.

При внесенні еколігніту в грунт частина гумусових речовин під дією мікроор-
ганізмів мінералізується, вивільняючи зв’язаний раніше азот, вміст якого доходить 
до 7 кг на тонну, що на 3 кг більше у порівнянні з підстилковим гноєм. Гумінові 
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сполуки, які знаходяться в еколігніті, реагуючи з кальцієм, магнієм, алюмінієм 
та залізом, які завжди присутні у ґрунті, утворюють органомінеральні містки, 
зв’язуючи механічні частки ґрунтів в структурні агрегати, які здатні протистояти 
ерозії, утримувати вологу і повітря, утворювати сприятливе середовище для жит-
тєдіяльності мікроорганізмів, росту та розвитку рослин, протидіяти утворенню 
ґрунтової кірки. 

Еколігніт можна назвати «повним добривом», оскільки в його складі присут-
ні всі основні елементи живлення: азот,фосфор, калій, кальцій, магній та інші, а 
їх кількість наближається до гною, а в окремих випадках (азот, кальцій, магній) 
перевищує його у два – три рази. Комбінація сполук азоту і вуглецю в еколігніті 
дає можливість переходити у розчинну форму фосфатам, вміст яких у ньому рів-
ноцінний торфогнойовому компосту, приблизно 1 кг Р2 О5 на тонну, що додатково 
збагачує грунт рухомими формами фосфору, поліпшує буферну здатність ґрунтів, 
збільшує рухомість мікроелементів у ґрунтовому розчині.

Неможлива високоефективна дія азоту на ріст урожайності без достатньої забез-
печеності рослин сіркою, її вміст в еколігніті 0,5%. За рівнем засвоювання рослина-
ми сірка займає четверте місце після азоту, калію та фосфору. Рослини засвоюють 
сірку на протязі усієї вегетації, а найбільше до фази цвітіння. Рахується, що щорічне 
надходження у грунт 12 кг/га сірки є достатнім для задоволення потреб більшості 
сільськогосподарських рослин. Внесення рекомендованих норм еколігніту 500 – 800 
кг/га практично повністю покриває щорічну потребу рослин в сірці. При відносно 
низькому рівні азотного живлення дія сірки у складі еколігніту є позитивною за 
рахунок підвищення надходження фосфору у рослину. Вплив сірки часто остається 
непомітним, тому що вона в значній мірі має вплив не на величину врожаю, а на його 
якість. У зв’язку із застосуванням фізіологічно кислих азотних добрив збільшується 
кислотність ґрунту, винос кальцію, магнію за межі ґрунтового профілю. Внесення 
еколігніту у рекомендованих дозах дозволяє компенсувати втрати цих елементів й з 
часом привести баланс кальцію і магнію в ґрунті до позитивних величин.

Висновки з дослідження й перспективи
Внесення еколігніту дозволить відновити родючість виснажених інтенсивною 

експлуатацією або спочатку бідних гумусом ґрунтів, що підтверджується високим, 
біля 35%, вмістом в ньому гумінових речовин. В подальшому планується сконцен-
трувати увагу на дослідженні та оптимізації механо-хімічного способу отримання 
солей гумінових речовин.
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В результаті проведеного пірологічниого моніторингу в аспектах зміни кліматичних умов 
Житомирського Полісся, на сьогоднішній день гостро стоїть питання щодо прогнозування 

та моніторингу лісових пожеж в умовах різних типів лісу. Основними факторами виникнення 
і розповсюдження масштабних лісових пожеж в зоні Житомирського Полісся є підвищена 

температура повітря, а також наявність тривалого бездощового періоду. Кліматичні 
чинники сприяють збільшенню ризиків виникнення масштабних неконтрольованих лісових 

пожеж в зоні Житомирського Полісся.
Ключові слова: ліс, пожежа, волога, температура, клімат, типи лісу.

Постановка проблеми. Рівень пожежної небезпеки в типах лісу Житомир-
ського Полісся визначається не лише показником природного класу пожежної 
небезпеки у лісових насадженнях, з врахуванням погодно-кліматичних умов ре-
гіону, але й кількістю накопичення сухої горючої речовини в лісі, що подекадно 
домінує в певний сезон року [1, 2]. Зростання пожежної небезпеки значною мі-
рою залежить від добових змін температури, вологості повітря, кількості опадів 
або їх відсутності, тривалості бездощового періоду, швидкості та напряму вітру 
тощо [3]. Для моніторингу і прогнозу рівня пожежної небезпеки з врахуванням 
погодних умов як в Житомирському Поліссі, так і в цілому по Україні, застосо-
вують комплексний показник, що враховує такі погодні складові як: температуру 
повітря протягом доби, точку роси, кількість днів бездощового періоду, наявність 
або відсутність вітру та його напрям [4, 5]. Протягом 2018-2020 років на території 
Житомирської області в результаті змін клімату склалась надзвичайно небезпечна 
лісова протипожежна ситуація. Вона ускладнюється до того ж нерегульованими 
відпалами сухого травостою у ранньовесняний період, що в свою чергу призвело 
до виникнення та масового розповсюдження осередків лісових пожеж на великі 
як лісопокриті, так і на заселені людьми території. В окремих ситуаціях, внас-
лідок неконтрольованої лісової пожежі вигорали вщент цілі населені пункти і 
були людські жертви [6-7].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проводячи статистичний аналіз по-
годних умов, а також характеризуючи тип клімату в умовах Житомирського Полісся з 
1990 по 2020 роки, ми спостерігаємо стійку тенденцію до встановлення сухого типу 
погоди на тривалий час [8, 9]. Особливе занепокоєння викликає той факт, що на цій 
території в останні три роки встановлюється досить тривалий бездощовий період, який 
супроводжується високою температурою повітря та південно-східним домінуючим 
вітром [10]. З часом цей вітер переходить в суховій. Такий синоптичний тип погоди 
обумовлює динамічний ріст пожежної небезпеки, і як наслідок цього призводить до 
осередкового виникнення лісових пожеж [11]. За даними Міжурядової групи експертів 
по змінах клімату (МГЕЗК), такі аномальні зміни є не типовими або навіть безпре-
цедентними за останні десятиріччя [12, 13]. Особливу тривогу викликає той факт, 
що такі погодні, і як наслідок кліматичні зміни будуть в майбутньому посилюватись, 
що в свою чергу потенційно призведе до кардинальних негативних змін в лісових 
біогеоценозах [4]. Багато із зареєстрованих змін кліматичної системи, за даними Мі-
журядової групи експертів зі зміни (МГЕЗК), є нетиповими або безпрецедентними 
за останні десятиріччя чи навіть століття [10]. Вони мають переважно негативні на-
слідки і будуть посилюватись у майбутньому. Такі зміни не лише становлять загрозу 
для життя та здоров’я людей, а й зумовлюють значні та незворотні зміни в лісових і 
болотних екосистемах [8]. Встановлено, що підвищення температури повітря, яке су-
проводжується дефіцитом вологи, негативно впливає на лісові масиви Житомирської 
області, особливо на ріст дерев, збільшення їхньої захворюваності, зниження стійкості 
і приводить до висихання лісів в зоні Полісся України, що значною мірою впливає на 
зростання пожежної небезпеки [12]. На підвищення ймовірності виникнення лісових 
пожеж впливає також збільшення тривалості теплого періоду та зростання грозової 
активності [13]. Найбільш потерпають від пожеж соснові ліси Житомирщини, про що 
свідчать сильні лісові пожежі на півночі, зокрема Державних підприємств «Овруцьке», 
«Олевське», «Коростенське», «Малинське», «Радомишльське» та «Народицьке» лісові 
господарства. На Поліссі за даними [13], найбільш вразливими до лісових пожеж є 
Північні області, де зосереджена основна маса штучно посаджених лісів. Очікується, 
що до кінця 2050 року ХХІ століття на території Центральної та Східної Європи ри-
зик пожежної небезпеки збільшиться, особливо в центральних, південних та східних 
регіонах, зросте і ризик виникнення лісових і торф’яних пожеж, що зумовлено не 
лише підвищенням температури повітря, зростанням посушливості, а й збільшенням 
тривалості пожежонебезпечного сезону [10, 13].

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми.
Враховуючи все вищевикладене, комплекс лісо-моніторингових заходів по 

прогнозуванню розповсюдження лісових пожеж в зоні Житомирського Полісся 
повинен в обов’язковому порядку включати комплекс невідкладних заходів по 
оперативному моніторингу, прогнозу ймовірності виникнення та локалізації на 
ранніх етапах лісових пожеж. В противному разі, не вчасно виявлена лісова пожежа 
може перерости в екологічне лихо на великих територіях.



35

Сільськогосподарські науки та лісове господасрство

Формулювання цілей. Основними цілями досліджень по пірологічному моні-
торингу соснових і мішаних широколистяних насаджень в умовах зони Житомир-
ського Полісся України моніторинг та прогнозування стану пожежної небезпеки, 
а також своєчасність виявлення та локалізації з застосуванням різних тактичних 
прийомів гасіння лісових пожеж будь-якої складності.

Об’єкти та методика досліджень. Об’єктами досліджень були лісові масиви 
Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, 
зокрема лісові урочища Державних підприємств «Овруцьке», «Олевське». «Ма-
линське», «Радомишльське», «Народицьке», «Житомирське», «Зарічанське» лісові 
господарства. Моніторинг, прогнозування змін та впливу метеорологічних фак-
торів на рівень пожежної небезпеки в різних типах лісу Житомирського Полісся 
проводились з використанням запропонованих Міжурядовою групою експертів зі 
змін клімату (МГЕЗК) відповідно до сценарію А1В можливих викидів парникових 
газів, який передбачає зростання кількості населення в Європейській частині до 
середини ХХІ ст. та збалансованого використання лісових ресурсів, викопних та 
відновлюваних джерел енергії. Цей сценарій SRES A1B, що відповідає сценарію 
проекції RCP-6.0, запропонованій у п’ятій оціночній доповіді МГЕЗК. Облік та 
статистична оцінка ймовірних змін кліматичних характеристик (або проекцій 
цих змін на тип клімату певного регіону) з врахуванням екстремальних умов по-
годи на території Житомирського Полісся в період з 2016 і до 2050 рр. відносно 
моніторингово-прогнозованого періоду з 1990 по 2020 рр. здійснювали за регіо-
нальною кліматичною моделлю REMO глобальної кліматичної моделі ECHAM-5, 
яка дає найменші абсолютні та середньоквадратичні похибки для визначення 
середньодобової температури і кількості опадів в рамках Європейського проекту 
FP-6 ENSEMBLES з середньою статистичною ймовірністю похибки в типі погоди 
до+25 км за критерієм Стьюдента, що абсолютно дозволяє встановити різницю 
досліджуваних середніх квадратичних показників цих двох погодних періодів і 
перенесення їх на характеристику типу клімату певного регіону. Математичну 
обробку отриманих в результаті моніторингових обстежень даних, ми проводили 
використовуючи ліцензійну програму Excel 2010 (пакет аналіза).

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобальні зміни клімату най-
відчутніше в зоні Житомирського Полісся проявилися упродовж останніх трьох 
десятиріч. Щорічна кількість лісових пожеж на цій території зросла майже в 3,1 
рази. Для зони Полісся України і, зокрема, для Житомирської області пік лісових 
пожежних екстремумів згідно статистичних даних припадав на 2006, 2010, 2016 
та 2017-2020 роки.) Практично 70% всіх лісовкритих площ Житомирської області 
були пройдені лісовими пожежами [3]. Підвищення температури повітря впродовж 
пожежонебезпечного сезону, впливає на інтенсивність підсихання лісових горючих 
матеріалів і збільшує ймовірність виникнення осередків лісових пожеж, особливо 
в умовах I класу пожежної небезпеки. З часом це призводить до нагромадження 
лісових горючих матеріалів в лісах Житомирського Полісся і як наслідок, призво-
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дить до виникнення низових лісових пожеж, що з часом переходять у верхові, як 
це сталось у липні 2019 та квітні 2020 років на територіях Овруцького, Олевсько-
го, Житомирського та Словечанського лісгоспу АПК Житомирської області. При 
проведенні рубок догляду у лісових насадженнях Житомирської області, в різних 
типах лісу формуються здорові, добре сформовані крони, з добре очищеними від 
гілок в нижній частині стовбурами. Такі дерева здатні витримувати тривалі посухи 
і не дають значного відпаду сухої горючої речовини, що в свою чергу знижує як 
накопичення горючого матеріалу в лісових екосистемах, так і частково унемож-
ливлює ймовірність виникнення лісових пожеж.

В останні десятиріччя значної шкоди від несприятливих температурних фак-
торів зазнають як пристигаючі, так і стиглі насадження Pinus sylvestris L. в умо-
вах Житомирської області. Про це свідчать значні за площею лісові пожежі, що 
пройшли по територіях Овруцького, Олевського, Коростенського, Малинського, 
Радомишльського, Житомирського та Народицького державних лісогосподарських 
підприємств Житомирського обласного управління лісового та мисливського 
господарства (ОУЛМГ). За даними Ходакова В. Е. та Жарикова М. В. (Khodakov & 
Zharykova 2011), на сьогоднішній день під впливом суттєвих кліматичних змін в 
розрізі температури повітря, в зоні Полісся України основної уваги щодо прогнозу 
та моніторингу лісових пожеж потребує саме Північна її частина. Тут сконцентро-
вана основна площа лісових культур як чистих, так і мішаних лісових насаджень. 
Виходячи з результатів досліджень пірологічного стану лісів Житомирського По-
лісся (таблиця 1), а саме її кліматичної моделі, можна зробити прогноз, що до кінця 
2050 року на території лісів Центральної та Східної Європи, в тому числі і зони 
Житомирського Полісся зокрема, майже вдвічі зросте ризик виникнення лісових 
і торф’яних пожеж, що обумовлено як підвищенням температури повітря, так і 
зростанням тривалості теплого періоду року.

Таблиця 1
Аналіз змін температури повітря в зоні Житомирського Полісся
за період з 1990 по 2010 рр. та їх прогнозовані зміни до 2050 року

Місяці

середня
температура

мінімальна
температура максимальна температура

19
90

-2
01

0

квадратичне
відхилення

20
10

-2
05

0

19
90

-2
01

0
°С

квадратичне
відхилення

19
90

-2
01

0
°С

квадратичне
відхилення

20
21

-2
05

0

р

20
10

-2
05

0

р
°С р

січень -1,4 1,2 0,03 -0,2 -4,0 1,2 0,05 -2,8 1,5 1,2 0,02 2,7
лютий -1,2 1,4 0,02 0,2 -4,1 1,4 0,08 -2,7 2,2 1,3 0,03 3,6

березень 3,1 1,1 0,05 4,2 -0,2 1,1 0,05 0,8 7,2 1,0 0,01 8,3
квітень 9,9 0,6 0,09 10,5 5,3 0,8 0,09 6,1 15,0 0,5 0,07 15,5
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травень 16,1 0,8 0,05 16,9 10,8 0,7 0,01 11,5 21,7 0,9 0,01 22,6
червень 20,6 1,0 0,04 21,6 15,4 1,1 0,01 16,5 26,1 1,0 0,01 27,1
липень 23,3 0,9 0,06 24,1 17,7 0,9 0,01 18,6 29,0 0,8 0,08 29,8
серпень 22,6 1,2 0,06 23,9 16,9 1,3 0,01 18,2 28,5 1,2 0,02 29,7
вересень 17,1 1,4 0,01 18,5 12,1 1,5 0,01 13,6 22,6 1,3 0,07 23,9
жовтень 10,8 1,9 0,03 12,8 6,7 2,0 0,04 8,7 15,6 2,0 0,01 17,5
листопад 4,5 1,1 0,03 5,6 1,6 1,0 0,06 2,6 7,9 1,1 0,04 9,0
грудень 0,2 1,7 0,03 1,9 -2,3 1,6 0,01 -0,7 2,9 1,7 0,03 4,7
зима: -0,8 1,4 0,01 0,6 -3,4 1,3 0,06 -2,1 2,2 1,4 0,01 3,6
весна: 9,7 0,8 0,04 10,5 5,3 0,8 0,04 6,2 14,6 0,8 0,01 15,4
літо: 22,2 1,0 0,05 23,2 16,7 1,1 0,03 17,8 27,9 1,0 0,06 28,9

осінь: 10,8 1,5 0,06 12,3 6,8 1,5 0,02 8,3 15,3 1,5 0,04 16,8
рік: 10,5 1,0 0,08 11,5 6,3 1,0 0,05 7,4 15,0 1,0 0,02 16,0

НІР05 1,22 1,24 1,17 1,24 1,16 1,28 1,10 1,18 1,28 1,1 1,01 1,22

При проведенні досліджень нами було відмічено, що упродовж 2010–2018 рр. 
в державному лісовому фонді Житомирського ОУЛМГ щорічно виникало в серед-
ньому близько 247 лісових пожеж. Показник їх кількісної залежності знаходиться 
в прямій кореляції від температури повітря у вересні та жовтні при ступені ймо-
вірності в межах r = 0,45–0,60, що відповідає 45–50% фактичного їх виникнення 
та розповсюдження (таблиця 2). В результаті проведених досліджень нами було 
встановлено, що чим вищою є середня, мінімальна та максимальна температура 
повітря у вересні та жовтні, тим більша кількість лісових пожеж може виникнути.

Таблиця 2
Вплив кліматичних змін на ймовірність виникнення лісових пожеж  
в умовах лісокористування Житомирського обласного управління  
лісового та мисливського господарства за період з 2010-2020 роки

Параметр
клімату

Зміна
числа

екстремальних
днів погоди

Середнє
квадратичне
відхилення, p

Оцінка можливого  
виникнення 

лісової пожежі

тривалість теплого періоду, 
Тср ≥ 0 °С 12,1 0,001 практично не викликає

сумнівів
тривалість вегетативного 
періоду, Тср ≥ 5 °С 15,9 0,003 практично не викликає

сумнівів

тривалість періоду активної 
вегетації, Тср ≥ 10 °С 16,4 0,006 практично невикликає

сумнівів

тривалість літнього бездощового 
періоду, Тср ≥ 15 °С 14,2 0,003 практично не викликає

сумнівів
сумарна тривалість спекотного 
періоду з Тмакс ≥ 20 °С 13,1 0,007 практично не викликає

сумнівів

Закінчення таблиці 1
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сумарна тривалість бездощового 
періоду з Тмакс ≥ 25 °С 12,6 0,003 практично не викликає

сумнівів
кількість днів з морозом у холод-
ний період Тмін < 0 °С 6,8 0,005 практично не викликає

сумнівів
сумарна тривалість морозного 
періоду з Тмін ≤ -10 °С 1,0 0,009 практично не викликає

сумнівів
НІР05 1,17 1,10 -

Дані регресійного аналізу свідчать про те, що зростання середньої температури повітря 
на 1оС збільшує ймовірність виникнення лісових пожеж в середньому на 20%, а збіль-
шення максимальної тривалості бездощового періоду, кількості днів без опадів, середньої 
швидкості вітру й кількості днів з грозою, значною мірою створює найбільш сприятливі 
умови для виникнення локальних осередків лісових пожеж. Так нами було встановлено, 
що збільшення бездощового періоду, тривалості періоду з середньодобовою температурою 
більше 25оС (таблиця 3) і вище, кількості днів з грозою та швидкості вітру понад 5м/с, 
може призвести до збільшення кількості лісових пожеж орієнтовно на 13%. Водночас, 
наявність достатньої кількості вологи і опадів, особливо влітку, спричиняє зменшення 
кількості і площі лісових пожеж, а зростання середньої за рік відносної вологості повітря 
на 10% може спричинити зменшення кількості лісових пожеж на 40%. Характеризуючи 
площі розповсюдження лісових пожеж, слід сказати, що основним критерієм моніторингу в 
цьому напрямку є показник максимальної тривалості посушливого періоду (r = 0,60 – 0,76).

Таблиця 3
Середня температура повітря за період з 2001–2020 рр.

порівняно з періодом 1999–2000 рр. в зоні Житомирського Полісся

Місяці

Середня температура за період, оС Ріст середньомісячної
температури,

оСз 1999–2000 рр. з 2001–2020 рр.

січень -2,7 -1,0 1,7
лютий -1,8 -1,0 0,8

березень 2,3 3,5 1,2
квітень 9,7 10,2 0,5
травень 16,0 16,6 0,6
червень 20,2 21,1 0,9
липень 22,4 23,9 1,5
серпень 21,7 23,1 1,4
вересень 16,8 17,8 1,0
жовтень 10,3 11,1 0,8
листопад 4,8 5,0 0,2
грудень 19,6 20,2 0,6

НІР05 1,14 1,18 1,22

Закінчення таблиці 2
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Під час пожежонебезпечного періоду (квітень-жовтень) 2001–2020 рр. порівняно 
з періодом 1999–2000 рр. відбулося зростання середньомісячної температури повітря 
в середньому на 0,9-1,1оС. Аналіз зміни середньої температури повітря в лісовому 
фонді лісогосподарських підприємств в зоні Житомирського Полісся за період 
2001–2020 рр. порівняно з періодом 1999–2000 рр. (таблиця 4) показав, що найбільше 
їхні середні значення зросли перед початком пожежонебезпечного сезону у березні 
(на 1,2оС), липні (1,5оС), серпні (1,4оС). Таким чином, відбувається підсушування у 
березні перед початком пожежонебезпечного сезону торішньої відпалої сухої трави 
і опаду до появи молодої зеленої порослі, що в свою чергу створює передумови для 
виникнення лісових пожеж у квітні та травні, а зростання температури повітря в 
липні та серпні інтенсифікує підсушування лісових горючих матеріалів, що значною 
мірою підвищує рівень пожежної небезпеки в лісовому фонді. Середньомісячна тем-
пература повітря за середній статистичний 18-річний період також зросла на 0,9оС, 
що узгоджується зі зростанням кількості та площі лісових пожеж.

Прогнозовані зміни середньої температури повітря в зоні Полісся Житомирсько-
го Полісся України на період з 2010 по 2050 рр. порівняно з періодом 1990–2010 
рр. свідчать про очікування динамічного зростання середньомісячної температури 
повітря та рівня пожежної небезпеки в державному лісовому фонді цих регіонів.

Таблиця 4
Прогнозовані зміни середньомісячної кількості опадів та вологості повітря 

в зоні Житомирського Полісся на період 2021–2050 рр.  
порівняно з періодом 1990–2010 рр.

Місяці

середньомісячна кількість
опадів, мм.

середньомісячна вологість
повітря, %

1990–2010 2010–2050 дефіцит
опадів 1990–2010 2010–2050 дефіцит

опадів
січень 110 92 18 85 65 20
лютий 125 82 43 70 65 5

березень 250 120 130 95 60 35
квітень 240 110 130 90 55 35
травень 340 160 180 95 65 30
червень 430 200 230 90 60 30
липень 315 100 215 85 50 35
серпень 400 180 220 80 55 25
вересень 420 210 210 85 45 40
жовтень 440 220 220 90 50 40
листопад 370 150 220 75 45 30
грудень 210 50 160 65 50 15

НІР05 1,21 1,24 1,20 1,12 1,21 1,18

Аналізуючи отримані нами дані таблиці 4, можна з впевненістю сказати, що 
середньорічний дефіцит опадів в Житомирському Поліссі за прогнозований період 
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в 12 місяців з 2010 по 2050 рік буде становити 165 мм, крім того, середній дефі-
цит вологості повітря становитиме в середньому 28,3%. Це відповідно збільшить 
тривалість пожежонебезпечного періоду додатково ще на один місяць і призведе 
до виникнення ще більшої кількості осередків лісових пожеж.

Висновки з дослідження й перспективи.
В період з 2010–2020 рр. в лісорослинних умовах Житомирського Полісся стійко 

спостерігається збільшення числа днів із з підвищеною температурою повітря. Це в 
свою чергу призводить до динамічного зростання кількості осередків лісових пожеж.

В період пожежної небезпеки (квітень-жовтень) 2001–2020 рр. порівняно з пе-
ріодом 1999–2000 рр. відбулося суттєве зростання середньомісячної температури 
повітря на 0,9оС., а в 2020 році на 2,1оС.

За пожежонебезпечний період (квітень-жовтень) 2010–2020 рр. порівняно з пе-
ріодом 1990–2010 рр. очікується зростання середньомісячної температури повітря 
на 1,1 оС. Це обумовлює суттєве зростання в умовах зони Полісся України рівня 
пожежної небезпеки з виникненням як локальних так і масштабних за руйнівною 
силою лісових пожеж.

4. Перспективи подальших досліджень полягають в доцільності пірологічного 
моніторингу лісів Житомирського Полісся, а також проводити моніторинг за клі-
матичними умовами з метою більш детального аналізу стану природної пожежної 
небезпеки в лісових природних екосистемах.
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ПИРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЛЕСОВ ЗОНЫ  
ЖИТОМИРСКОГО ПОЛЕСЬЯ

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

В результате проведенного пирологичниого мониторинга в аспектах изменения климатических 
условий Житомирского Полесья, на сегодняшний день остро стоит вопрос о прогнозировании 

и мониторинге лесных пожаров в условиях различных типов леса. Основными факторами 
возникновения и распространения масштабных лесных пожаров в зоне Житомирского Полесья 
есть повышенная температура воздуха, а также наличие длительного бездождевого периода. 

Климатические факторы способствуют увеличению риска возникновения масштабных 
неконтролируемых лесных пожаров в зоне Житомирского Полесья.

Ключевые слова: лес, пожар, влага, температура, климат, типы леса.

PYROLOGICAL MONITORING OF FORESTS IN THE ZONE OF ZHYTOMYR 
POLESYE IN THE FACE OF CLIMATE CHANGE

As a result of the pyrological monitoring in the aspects of changing climatic conditions in Zhytomyr 
Polesie, today the issue of forecasting and monitoring forest fires in conditions of various types of forests 

is acute. The main factors for the occurrence and spread of large-scale forest fires in the zone of Zhytomyr 
Polesye are the increased air temperature, as well as the presence of a long rainless period. Climatic 

factors increase the risk of large-scale uncontrolled forest fires in the area of Zhytomyr Polesie.
Key words: forest, fire, moisture, temperature, climate, forest types.
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УДК 582.32/.998

Особливості лісового рослинного покриву території розширення  
Рівненського природного заповідника (Білоозерський масив)

Данилик І.М.,  
д.б.н.,с.н.с

Житомирський агротехнічний коледж
Жижин М.П., 

к.б.н.,с.н.с.
Житомирський агротехнічний коледж

У статті представлені результати дослідження лісового рослинного покриву території 
розширення Рівненського природного заповідника (Білоозерський масив). Проаналізовано 

созологічні характеристики фітоценозів з огляду на територію Західного Полісся. 
Враховуючи важливе значення рідкісних рослинних угруповань для регіону Західного Полісся 

та наявності рідкісних видів рослин, обґрунтована необхідність спеціальної охорони  
та моніторингу стану рослинного покриву території розширення 

Рівненського природного заповідника.
Ключові слова: Рівненський природний заповідник, Білоозерський масив, Західне Полісся, 

рослинність, фітоценози, рідкісні види, збереження. 

Постановка проблеми. Рівненський природний заповідник (РПЗ) – перша 
природоохоронна науково-дослідна установа в Рівненській області. Створений 
Указом Президента № 356/99 від 03.04.1999 р на площі 47046,8 га, Постановою 
КМУ № 1271 від 14.08.2003 р площа заповідника зменшена до 42 289 га. РПЗ 
розташований у північній частині Рівненської області на території Володимирець-
кого, Дубровицького, Рокитнівського та Сарненського адміністративних районів 
на чотирьох відокремлених масивах: Білозерський, Сира Погоня, Переброди та 
Сомине. Білоозерський масив знаходиться у Володимирецькому районі між селами 
Озерці, Рудка, Більська Воля. Загальна площа масиву – 8051 га, з них лісів – 5777,4 
(71,7%), боліт – 1590,1 (19,8%), водойм – 454,1 (5,6%) (рис.). За геоботанічним 
районуванням України (1977) масив належить до Європейської широколистяно-
лісової області Східноєвропейської провінції Поліської підпровінції (Волинського 
Полісся) Західнополіського (Ковельсько-Сарненського) округу і займає крайню 
північно-східну його частину. Лісовий рослинний покрив Білоозерського масиву 
складається, переважно, з соснових, різного ступеня зволоження, та вільхових 
лісів. Є невеликі ділянки березово-грабових та ялинових лісів [1,5]

Перспективною територією розширення Білоозерського масиву РПЗ визначено 
ділянки у верхів’ї р. Березина (водозбірний басейн болота Коза) та ділянки, яка 
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межує з Чемерським ПЗ на межі з Волинською областю. Тому дослідження лісо-
вого рослинного покриву території розширення РПЗ з метою встановлення його 
особливостей було головним завданням нашої роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перспективна територія розширен-
ня Білоозерського масиву РПЗ знаходиться на західних і південно-західних його 
межах (рис.1.). Вона має важливе екологічне значне значення для забезпечення 
гідрологічного балансу як болота Коза, так і озера Біле – головних компонентів 
цього масиву.

Основні дослідження були проведені впродовж польового сезону 2019 року. Ла-
тинські назви судинних рослин наведено за “Определителем...” [ 6]). Ідентифікацію 
синтаксонів рослинності проводили за еколого-флористичною класифікацією [9] з 
урахуванням окремих сучасних публікацій W.Matuszkiewicz, 2001; J.Matuszkiewicz, 
2001; Rodwell et all., 2002; Vegetation …, 2013; Григора та ін., 2005; Дідух та ін., 
2008 [ 2-4,10-13,]. 

Рис.1. Межі Білоозерського масиву Рівненського природного заповідника  
та перспективної території його розширення.

Fig.1. The borders of the Biloozerskyi massif of Rivnenskyi Nature Reserve  
and perspective of the territory for further reservation.
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Виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми. Облік ра-
ритетної фітокомпоненти дослідженої території здійснювали на підставі аналізу 
відповідних природоохоронних переліків (Каталог раритетного біорізноманіття 
…, 2002; Фіторізноманіття Українського Полісся …, 2006; Червона книга України, 
2009; Зелена книга України, 2009) [4,5,7,8].

Лісовий рослинний покрив дослідженої території розширення Білоозерського 
масиву РПЗ досить різноманітний і представлений різними типами угруповань. 

Формулювання цілей. Нами вивчались найвищі елементи рельєфу (вершини 
піщаних горбів, гряд тощо) з дерново-слабопідзолистими ґрунтами та низьким (по-
над 5м) рівнем ґрунтових вод вкриті сухими борами або сосняками лишайниковими 
асоціації cladonio-Pinetum підсоюзу Dicrano-Pinenion союзу Dicrano-Pinion порядку 
Сladonio-Vaccinietalia. Нами було поставлено завдання вивчити дефіцит вологи та 
поживних речовин ґрунту для зазначених фітоценозів, які характеризуються слабо 
(0,6-0,7) зімкненим низькопродуктивним (IV-V бонітет) деревостаном з сосни зви-
чайної Pinus sylvestris, відсутністю добре вираженого підліску, розрідженим (5-10%) 
та флористично бідним трав’яно-чагарничковим ярусом, натомість значним (50-70%) 
вкриттям епігейних лишайників (Cladonia sylvatica, C. rangiferina, C. phyllophora, C. 
furcata), характерних для цього синтаксону рослинності. У складі трав’яно-чагарнич-
кового ярусу переважають Coryneforus canescens, Festuca ovina та Thymus serpyllum. 
Спорадично у незначній кількості трапляються інші псамофільні види, зокрема 
Dianthus pseudosquarrosus, Jasione montana, Tragopogon ucrainicus та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. Звичайно-соснові ліси зеле-
номохові асоціації Leucobryo-Pinetum приурочені до схилів дюн, гряд і до ви-
рівняних ділянок з невисоким рівнем ґрунтових вод. Для них характерні свіжі 
(слабозволожені) дерново-слабопідзолисті піщані та супіщані ґрунти з нерозви-
неним або слаборозвиненим гумусовим горизонтом. Флористичне ядро зазна-
чених угруповань складають характерні види класу Vaccinio-Piceetea (Dicranum 
scoparium, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Ptilium crista-castrensis, 
Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, Rhodococcum vitis-idaea), порядку Сladonio-
Vaccinietalia (Dicranum polysetum, Pinus sylvestris), союзу Dicrano-Pinion (Hypopitys 
monotropa) та підсоюзу Dicrano-Pinenion (Luzula pilosa, Melampyrum pratense, 
Sorbus aucuparia). Деревостан угруповань формує Pinus sylvestris I-II бонітету, віком 
50-60 років, заввишки 30-35 м, з незначною домішкою Betula pendula. У слабовира-
женому підліску присутні Frangula alnus та Sorbus aucuparia, а також підріст Pinus 
sylvestris. Компонентами нещільного (10-50%) трав’яно-чагарничкового ярусу 
є: Vaccinium myrtillus, Rhodococcum vitis-idaea, Trientalis europaea, Luzula pilosa, 
Melampyrum pratense, Solidago virgaurea та ін. Моховий покрив (30-80%) формують 
переважно такі зелені мохи, як Pleurozium schreberi, Dicranum scoparium, Dicranum 
polysetum, Hylocomium splendens, Leucobryum glaucum. 

Фітоценози вологих соснових борів асоціації Molinio (caeruleae)-Pinetum, що 
частково відповідають соснякам рунянковим (Pineta polytrichosa), формуються на 
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вирівняних і знижених ділянках (мікропониженнях) з добре зволоженими (рівень 
ґрунтових вод 1(0,75)-2 м) дерново-підзолистими супіщаними та дещо оглеєними 
ґрунтами з малопотужним горизонтом, підстелених водно-льодовиковими від-
кладами. Вони відзначаються досить зімкненим деревостаном (0,8-0,9) з Pinus 
sylvestris I (Ia)-II бонітету віком 50-60 років, заввишки 30-35 м, незначною до-
мішкою в другому ярусі Betula pendula та поодиноким підростом Quercus robur, а 
також сформованим підліском (15-70%) з домінуванням крушини ламкої (15-30%). 
У трав’яно-чагарничковому ярусі (70-95%), заввишки 20-40 см домінує Vaccinium 
myrtillus (35-90%). Її супроводжують Molinia caerulea (5-20%), Calluna vulgaris (L.) 
Hill (1-10%), Pteridium aquilinum (1-5%), Dryopteris carthusiana (1%), Luzula pilosa 
(1%), Melampyrum pratense (1-2%) та ін. До мікропонижень приурочені синузії 
Vaccinium uliginosum і Ledum palustre. Нерівномірно виражений або майже су-
цільний моховий покрив (10-90%) формують тривіальні бореальні види з участю 
Polytrichum commune (до 10%). 

Угруповання сирих борів асоціації Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris підсоюзу 
Piceo-Vaccinienion uliginosi приурочені до знижень рельєфу на перезволожених 
дерново-підзолистих оглеєних піщаних і супіщаних, а також торф’янисто-підзо-
листо-глейових ґрунтах, підстелених водно-льодовиковими відкладами з близьким 
рівнем ґрунтових вод. Вони займають незначні площі в окраїні болота і характе-
ризуються дещо розрідженим (0,6-0,8) Pinus sylvestris деревостаном переважно 
III бонітету з незначною домішкою Betula pendula. У трав’яно-чагарничковому 
ярусі домінують Ledum palustre (26-50%) та Vaccinium uliginosum (5-20%). До них 
домішуються інші гігрофільні види, такі як Andromeda polifolia (5%), Oxycoccus 
palustris (5-10%), Eriophorum vaginatum (5-20%) та ін. Основу добре виражено-
го (60-85%) мохового ярусу формують гігрофільні бореальні види Polytrichum 
commune (10-20%), Aulacomnium palustre (5-10%) та види Sphagnum spp. (26-50%) 
(Sphagnum capillifolium, Sph. palustre, Sph. squarrosum тощо). 

Особливої уваги в созологічному аспекті заслуговують угруповання рівнинних 
ялинових лісів підсоюзу Vaccinio-Piceenion союзу Piceion abietis, включених до 
Зеленої книги України (2009). На Західному Поліссі вони збереглись у вигляді ос-
трівного локалітету (анклаву) балтійської частини ареалу Picea abies за південною 
межею свого поширення. Зазначені фітоценози приурочені до понижень рельєфу 
з моренними суглинками та супісками. На досліджуваній території виявлені рари-
тетні угруповання ялиново-клейковільхово-звичайнососнових лісів субформації 
Piceeto (abietis)-Alneto (glutinosae)-Pineta (sylvestris) формації Pineta sylvestris (= 
екотонні угруповання союзу Dicrano-Pinion класу Vaccinio-Piceetea). Категорія 
охорони 3, «перебувають під загрозою зникнення». Належать до звичайного типу 
асоційованості, співедифікатор (Picea abies) знаходиться на південній межі ареалу, 
репрезентативні для геоботанічної підпровінції. Угруповання ялинових лісів від-
значаються мішаним деревостаном з переважанням Picea abies та домішкою Pineta 
sylvestris, Betula pendula і Alnus glutinosa. Підлісок (10-30%) формують Frangula 
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alnus, Sorbus aucuparia, Viburnum opulus та ін. У трав’яному ярусі найчастіше тра-
пляються: Athyrium filix-femina, Oxalis acetosella. 

У лісовому покриві території розширення РПЗ досить широко представлені 
клейковільхові ліси союзу Alnion glutinosae порядку Alnetalia glutinosae класу 
Alnetea glutinosae. Вони трапляються відносно невеликими ділянками переважно 
в межах заплави та на периферії боліт з торф›янисто-глейовими ґрунтами. Серед 
них переважають угруповання асоціації Ribeso nigri-Alnetum з різними постмелі-
оративними варіантами, зокрема вільшаники крушинові вільшаники кропивові, 
вільшаники малинові, що відповідають певним сукцесійним стадіям і характеризу-
ються домінуванням окремих видів рослин у чагарниковому та трав’яному ярусах. 
До характерних видів класу, порядку та союзу належать: Carex elongata, Dryopteris 
cristata, Lycopus europaeus, Ribes nigrum, Salix aurita, S. cinerea, S. pentandra, S. 
rosmarinifolia, Solanum dulcamara, Thelypteris palustris. У ролі диференційних видів 
типових фітоценозів виступають гідрогігрофіти класів Phragmito-Magnocaricetea 
та Scheuchzerio-Caricetea nigrae. Одноярусний деревостан із зімкненістю 0,7-0,9 
формує Alnus glutinosa з незначною домішкою берези пухнастої Betula pubescens, 
Betula pendula тощо. Підлісок різних фітоценозів неоднаково (5-70%) виражений, 
а іноді відсутній. У ньому переважає Frangula alnus і на підвищеннях рельєфу 
(підсушених ґрунтах) малина Rubus idaeus. Перезволожені клейковільхові ліси 
відзначаються добре вираженими синузіями з таких гідрофільних видів, як Сalla 
palustris, Iris pseudacorus, Carex acutiformis, C. riparia, C. vesicaria, Scirpus sylvaticus, 
Phragmites australis, Cicuta virosa тощо. На трансформованих екотопах у складі 
трав’яного ярусу широко представлені нітрофільні види, зокрема, Urtica dioica, 
Bidens connata, Impatiens parviflora, Geranium robertianum, Galeopsis bifida та ін.

Березові та сосново-березові ліси з панівною роллю у деревостані Betula pendula 
(зімкненість 0,8-0,9, вік 15-50 років, заввишки 10-25 м) сформувались очевидно на 
місці соснових, дубово-соснових лісів Vaccinio-Piceetea, а також край підсушених 
боліт класу Scheuchzerio-Caricetea nigrae. У наземному покриві зазначених фіто-
ценозів виявлено локалітет плавуна річного Lycopodium annotinum, раритетного 
виду Червоної книги України (2009). 

Важливим раритетним компонентом території дослідження були острівні ді-
лянки залишків антропогенно-трансформованих старовікових дубових (Quercus 
robur) лісів в заплаві р. Березини. Вони значно деградовані та займають відносно 
малі площі, проте за наявності природоохоронних заходів мають можливості для 
природного відновлення. Очевидно, вони належать до угруповань союзу Pino-
Quercion, порядку Quercetalia roboris, класу рослинності Quercetea robori-petraeae. 
У трав’яному ярусі встановлено багато діагностичних видів відповідного союзу 
Convallaria majalis, Geranium sanguineum, Maianthemum bifolium, Polygonatum 
odoratum, Pteridium aquilinum. Тут також виявлено низку рідкісних для Західно-
го Полісся вирів рослин включених до Червоної книги України (2009), зокрема, 
Epipactis helleborine, Lycopodium annotinum, Platanthera bifolia. 
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Висновки з дослідження й перспективи. Таким чином територія розширення 
Білоозерського масиву РПЗ відзначається значним різноманіттям рослинних угру-
повань лісової рослинності, що відображається наявністю тут угруповань не тільки 
багатьох союзів, але й декількох класів, зокрема, й раритетного компоненту. Зага-
лом території розширення будуть формувати цілісність екосистем РПЗ передовсім 
з точки зору забезпечення його гідрологічного режиму та збереження фітобіоти. 
Ця територія має не лише стати частиною заповідника, а також бути долученою 
до одного із ядер біорізноманітності Українсько-Білоруського транскордонного 
біосферного резервату. 

Список використаних джерел
1. Андриенко Т. Л. Растительный мир Украинского Полесья в аспекте его 

охраны / Т. Л. Андриенко, Ю. Р. Шеляг-Сосонко. – К. : Наук. думка, 1983. 
– 216 с.

2. Григора І.М., Воробйов Є.О., Соломаха В.А. Лісові болота Українського 
Полісся (походження, динаміка, класифікація). – К.: Фітосоціоцентр, 2005. 
– 415 с. 

3. Дідух Я.П., Якушенко Д.М., Фіцайло Т.В. Класифікація рослинності та біо-
топів Української частини транскордонного біосферного резервату «Західне 
Полісся» // Створення транскордонного біосферного резервату та регіональ-
ної екологічної мережі в Поліссі: Зб. наук. статей. – К., 2008. – С. 41 – 55. 

4. Зелена книга України /Під заг. ред. чл.-корр. НАН України Я.П. Дідуха. – К.: 
Альтерпрес, 2009. – 448 с. 

5. Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних 
парків України. Фітогенетичний фонд, мікогенетичний фонд, фітоценотичний 
фонд. – К.: Наук. центр заповідної справи Мінекоресурсів України, 2002. – 275 с.

6. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., 
Прокудин Ю.Н. и др. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.

7. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона (під заг. ред. Ан-
дрієнко Т.Л.) / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: 
Фітосоціоцентр, 2006. – 316 с.

8. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобал-
консалтинг, 2009. – 900 с. 

9. Braun-Blanquet J. Pflanzensociologie. Grundzüge der Vegetationskunde. –Wien; 
New York, 1964. – 865 S. 

10. Matuszkiewicz J.M. Zespoły leśne Polski. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe 
PWN, 2001. – 358 s. 

11. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiоrowisk roślinnych Polski. – 
Warszawa: PWN, 2001. – 537 s.

12. Rodwell J.S., Schaminee J.H.J., Mucina L., Pignatti S., Dring J., Moss D. The 
diversity of European Vegetation. An overview of phytosociological alliances and 
their relationships to EUNIS habitats. – Wageningen, 2002. – 168 p. 



48

Вісник Житомирського агротехнічного коледжу

13. Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and scrub vegetation / Milan Chytry 
(editor). – Vyd. 1. – Praha: Academia, 2013. – 551 p.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕСНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТЕРРИТОРИИ  
РАСШИРЕНЯ РИВНЕНСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА  

(БИЛООЗЕРСЬКИЙ МАССИВ)

В статье представлены результаты исследования структуры лесного растительного 
покрова территории рсширения Ривненского природного заповедника (Билоозерский массив). 

Проанализированы созологические характеристики фитоценозов с точки зрения  
на территорию Западного Полісся. Учитывая важное значение раритетних раститиельных 
сообществ для Западного Полесья и произрастания редкостных видов растений, обоснована 

необжодимость специальной охраны и мониторингу состояния растительного покрова 
территории рсширения Ривненского природного заповідника. 

Ключевые слова: Ривненский природный заповідник, Билоозерский массив,  
Западное Полесье, растительность, , фітоценози, раритетные виды,охрана. 

FEATURES OF FOREST VEGETATION COVER OF THE TERRITORY 
FOR FURTHER RESERVATION OF THE RIVNENSKYI NATURE RESERVE 

(BILOOZERSKYI MASSIF)

The article presents the results on investigation of forest vegetation cover of the territory for further 
reservation of the Rivnenskyi Nature Reserve (Biloozerskyi massif). The analysis of sozological 

description phytocoenoses in view of the territory West Polissya is given. According to the important 
value of rare vegetation communities in the region West Polissya, as well as occurance of rare plant 
species, a necessity of strict conservation with the monitoring over vegetation cover of the territory 

for further reservation under Rivnenskyi Nature Reserve.
Key words: Rivnenskyi Nature Reserve, Biloozerskyi massif, West Polissya, vegetation, phytocoenoses, 

rare species, conservation



49

Сільськогосподарські науки та лісове господасрство

УДК 631.526.3:633.49:632.4

Оцінка сучасних механізмів стійкості сортозразків  
топінамбура до грибних хвороб

В. Р. Беганов, 
аспірант

Житомирський національний агроекологічний університет
Л. В. Немерицька, 

кандидат біологічних наук, доцент
І. А. Журавська, 

кандидат сільськогосподарських наук
А. А. Романюк, 

викладач спеціальних дисциплін
Я. І. Устименко, 

викладач спеціальних дисциплін
В. В. Мельничук, 

викладач спеціальних дисциплін
Житомирський агротехнічний коледж

e-mail: innazhuravska1@gmail.com

Підтверджено, що рання суха плямистість викликається грибом A. helianthi Keissler. 
Найкращим поживним субстратом для культивування гриба A. helianthi Keissler  

є картопляно-глюкозний агар, на якому природна популяція проявляла високу патогенність. 
Найчастіше хвороба проявляється в першій декаді серпня. Із загального числа колекційного 
матеріалу нами не виявлено жодного сортозразку з абсолютним рівнем резистентності. 

Відносну стійкість виявлено у наступних сортозразках: Blanc precoce (Франція),  
Вадим (Росія), Харківський великобульбовий (Україна), Майкопський (Росія),  

Іранський (Іран), Patat vilmorim (США), Поліський білий (Україна), Подільський 94 
(Україна), Топісоняшник Старт(Україна), Находка (Росія).

топінамбур (земляна груша), альтернаріоз (рання суха плямистість), сортозразки, 
збудник хвороби

Постановка проблеми. Україна за своїми грунтово-кліматичними умовами є 
сприятливою для вирощування топінамбура. Топінамбур (земляна груша) в Україну 
завезений із Франції в середині XVII століття. Наразі ця культура широко культи-
вується в США, Канаді, Індії, Китаї, Афганістані, Німеччині, Туреччині, Єгипті, 
Австралії, Японії та інших країнах світу [1]. Урожайність зеленої маси земляної 
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груші нерідко сягає – 200 т/га, а бульб відповідно до 150 т/га [2–3]. Топінамбур 
широко використовується для харчування людей, годівлі тварин і птиці, виробни-
цтва ліків, приготування різного асортименту страв, спирту, етанолу та ін. [4–5]. 

На основі ботанічної характеристики топінамбур нараховує понад 200 видів, 
більшість з яких являють трав’янисті рослини висотою 2–5 м [6].

Однією з головних причин зниження врожайності земляної груші є ураження 
вегетативної маси та бульб збудниками грибної, бактеріальної, вірусної та зміша-
ної таксономії. Основним засобом підвищення врожайності рослин є створення 
та запровадження у виробництво сортів з високою стійкістю проти шкідливих 
мікроорганізмів. До числа найбільш небезпечних хвороб в період вегетації рослин 
відносять альтернаріоз (рання суха плямистість) [7–8].

Ступінь розвитку альтернаріозу топінамбура залежить від географічних осо-
бливостей регіону, грунтово-кліматичних, погодних умов і ступеня резистентності 
сортовидів культури. Патогенез збудників роду Alternaria визначається ступенем 
ураження вегетативної маси, зменшенням асиміляційної поверхні листків та зміною 
фізіолого-біохімічних процесів в інфікованих мікозами та бактеріозами рослинах. 
Доведено, що в сприйнятливі роки для розвитку цієї хвороби листки, пагони і стебла 
ранніх та середньостиглих сортів можуть уражуватися в діапазоні від 15 до 75 %, 
а пізніх – до 50 %. При цьому врожай бульб і зеленої маси, відповідно, знижується 
на 40 % і більше [9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Альтернаріоз топінамбура в по-
льових умовах часто може розвиватися окремими вогнищами, які поступово 
розповсюджуються на всю ділянку поля, але найбільш інтенсивно хвороба про-
являється в центрі вогнища, що передчасно викликає повне побуріння листків 
[7–8]. Доведено, що в комплексі факторів, які впливають на розвиток збудника  
A. helianthi Keissler є температура, відносна вологість повітря, стійкість сортів, ві-
рулентність ізолятів патогена та наявність відкритих шляхів проникнення збудника 
Alternaria helianthi в тканини рослин. Більшість дослідників-імунологів стверджу-
ють, що найбільш радикальним методом щодо захисту рослин проти шкідливих 
організмів є створення імунних та стійких сортів [10–11].

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми. Наукова ін-
формація щодо селекції топінамбура та механізмів стійкості сортозразків проти 
альтернаріозу в літературі відсутні. В зв’язку з цим, нами вперше виконані експе-
рименти щодо випробування сортозразків топінамбура на стійкість проти ранньої 
сухої плямистості.

Мета – здійснити оцінку сортозразків топінамбура на стійкість проти альтер-
наріозу та виділити високорезистентні сортоформи.

Об’єкти та методика досліджень. Польові експерименти щодо випробування 
сортів, сортозразків і видів топінамбура на стійкість до альтернаріозу проводили 
на дослідному полі Житомирського національного агроекологічного університету 
протягом 2015–2017 рр.
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Оцінку сортів і видів топінамбура на стійкість до альтернаріозу в польових 
умовах проводили на листках шляхом візуальних обліків ураження рослин, яке 
здійснюється щорічно 3 рази за сезон. Визначається за наступною шкалою:

9 балів – дуже висока стійкість (плями відсутні);
8 балів – висока стійкість (поодинокі плями на окремих листках);
7 балів – відносно висока стійкість (ураження до 25 % площі листків);
5 балів – середня стійкість (ураження від 25 до 50 % площі листків);
3 бали – низька стійкість (ураження від 50 до 75 % площі листків);
1 бал – дуже низька стійкість (ураження більше 75 % площі листків).
Оцінку сортів топінамбура на стійкість до альтернаріозу здійснювали в лабо-

раторних умовах на основі штучного зараження відокремлених нетравмованих 
листків сумішшю ізолятів збудників A. helianthi Keissler. 

Результати досліджень. Навантаження інокулюму 20–25 конідій у полі зору 
мікроскопа за 120-кратного збільшення. Відокремлені листки переносили в спеці-
альну інкубаційну камеру, які в подальшому розміщували на стелажах з лампами 
денного освітлення. Листки розкладали на скло розміром 40х80 см, попередньо 
накрите зволоженим фільтрувальним папером. Впродовж семи днів проводили 
спостереження за розвитком хвороби. На восьму добу після інфікування лист-
ків вимірювали діаметр ураженої тканини (мм), інтенсивність спороношення за 
трьохбальною шкалою: 1 бал – слабке; 2 бали – середнє; 3 бали – сильне. Індекс 
ураження визначали за формулою:

 

де n – кількість заражень;
a – діаметр ураженої тканини, мм;
б – інтенсивність спороношення, балів;
в – інкубаційний період, діб.
При проведенні експериментів щодо випробування сортозразків топінамбура 

на стійкість проти альтернаріозу використовували наступні сорти-стандарти ре-
зистентності, зокрема: Інтерес (відносностійкий) та Скороспілка (сприйнятливий).

У результаті проведення експериментів щодо вивчення біологічних особли-
востей альтернаріозу топінамбура нами підтверджено, що це захворювання ви-
кликає гриб A. helianthi Keissler (клас Deuteromycetes, порядок Hyphales, родина 
Dematiaceae), в якого міцелій септований, складається із тонких, безбарвних гіф, 
здатних до утворення при певних умовах анастамозів. Конідієносці A. helianthi 
Keissler 45–115 мкм в діаметрі 3–4 мкм, одинокі або зібрані у пучки, прямі, рід-
ше колінчасті. Конідії розміром 102–255×12–22мкм з прямими та поперечними 
перегородками від світло-оливкого до коричневого забарвлення. Нерідко гриб  
A. helianthi Keissler утворює хламідоспори округлої форми діаметром  
16–18 мкм.

,
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Нами доведено, що найкращим штучним поживним субстратом для культиву-
вання гриба A. helianthi Keissler є картопляно-глюкозний агар, на якому природна 
популяція проявляла високу патогенність та активно розвивала колонії з добре 
вираженим спороношенням.

За даними спостережень щодо обліку хвороб земляної груші нами доведено, 
що найчастіше альтернаріоз проявляється в першій декаді серпня, спочатку на 
листках нижнього і середнього ярусів, а пізніше захворювання розповсюджується 
на пагони та стебла рослин. 

Симптоми ураження на листках спочатку з’являлися у вигляді дрібних округлих 
плям за розміром до 4 мм, які поступово темніли, а пізніше набували коричневого 
забарвлення. Інфікована тканина ставала крихкою і легко ламалася. Внаслідок 
сильного розвитку збудника A. helianthi Keissler листки повністю засихали. На сте-
блах і пагонах альтернаріоз проявлявся у вигляді штрихів, які в процесі патогенезу 
поступово з’єднувалися, а в подальшому утворювали суцільні плями довжиною 
від 3 до 5 см.

У природних умовах зони Полісся України ураження бульб топінамбура збуд-
ником A. helianthi Keissler нами не виявлено.

При випробуванні сортозразків топінамбура проти альтернаріозу в досліді 
використовували 22 сорти вітчизняної і закордонної селекції та 56 сортоформ, ін-
тродукованих з різних регіонів України, Росії, Прибалтики та місцевих популяцій 
із числа диких, примітивних та культурних видів.

Отримані результати досліджень свідчать, що із загального числа колекційного 
матеріалу нами не виявлено жодного сортозразку з абсолютним рівнем резистентно-
сті. Серед сортів топінамбура відносну стійкість (9–7 балів) виявилено у наступних: 
Blanc precoce (Франція); Вадим (Росія); Харківський великобульбовий (Україна); Май-
копський (Росія); Іранський (Іран); Patat vilmorim (США); Поліський білий (Україна), 
Подільський 94 (Україна), Топісоняшник Старт(Україна), Находка (Росія) (табл. 1).

Середню стійкість проти альтернаріозу проявили такі сорти: Північнокавказь-
кий (Грузія), Пасько (Росія), Сонячний (Україна), Вадим (Росія), Біла врожайна 
(Латвія).

Ступінь ураження їх цим захворюванням не перевищувала 5 балів. Сприйнят-
ливими до ураження альтернаріозом були сорти: Волжська (Росія), Київська біла 
(Україна), Гібрид 120 (Росія).

Таблиця 1
Перелік основних сортотипів топінамбура з високою  

відносною стійкістю проти альтернаріозу (2015–2017 рр.)

Назва Країна, оригінатор
Ступінь ураження, 

бал
Сортотипи

1 Дієтичний (ст. стійкий) Україна 7
2 Львівський (ст. сприйнятливий) Україна 2
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3 Київський фіолет Україна 7
4 Ленінградський Росія 6
5 Топісоняшник Старт Україна 8
6 Великоплідний Україна 6
7 Находка Росія 6
8 Подільський 94 Україна 7
9 Житомирський Україна 7
10 Скороспілка Росія 6
11 Blank precoce Франція 7
12 Іранський Іран 9
13 Patat vilmorin США 9
14 Поліський білий Україна 7

Різновиди
15 Var. purourallus Cock США 7
16 Var. oblongifolus Comil Угорщина 8
17 Var. rubber Comil Росія 8
18 Var. fuseau Meuris Туреччина 9
19 Var. patate Meuris Литва 9
20 Var. purpureus Cock Росія 7

Із числа диких видів топінамбура високу стійкість (9–8 бали) проти альтернарі-
озу проявили наступні форми у виду Var. purourallus Cock (2015.5/11; 2015.13/21; 
2015.18/23; 2015.20/27; 2015.23/11).

Внаслідок випробування примітивних видів топінамбура найвищу резис-
тентність до альтернаріозу виявлено у наступних вихідних різновидностей: Var. 
oblongifolus Comil (2016.5/32; 2016.9/13; 2016.11/21; 2016.17/25); Var. rubber Comil 
(2016.19/26; 2016.21/30); Var. fuseau Meuris (2015.6/7; 2015.9/31).

При випробуванні культурних видів топінамбура високу стійкість (1–2 бали) 
виявлено у таких форм: Var. patate Meuris (2015.12/12; 2015.15/31; 2015.18/26); 
Var. piriforme Meunis (2015.23/15; 2015.17/9); Var. purpureus Cock (2015.6/13; 
2015.11/31).

Отже, зазначені сорти, сортотипи і види топінамбура доцільно використовувати 
у цілеспрямованій селекції на стійкість проти альтернаріозу.

Висновки:
1. Внаслідок встановлення видової належності збудника альтернаріозу топінам-

бура встановлено, що ранню суху плямистість викликає гриб A. helianthi Keissler.
2. При здійсненні оцінки сортів топінамбура на стійкість проти альтернарі-

озу виділено наступні: Blanc precoce (Франція); Харківський великобульбовий 
(Україна); Іранський (Іран); Patat vilmorin (США); Поліський білий (Україна); 
Топісоняшник Старт (Україна); Київський фіолет (Україна); Дієтичний (Україна); 
Подільський 94 (Україна); Скороспілка (Україна).

Закінчення таблиці 1
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3. На основі випробування сортотипів, видів і різновидностей топінамбура 
на стійкість проти альтернаріозу найвищу резистентність (7–9 балів) проявили 
серед: дикого виду – Var.purourallus Cock; примітивних – Var. oblongifolus Comil; 
Var. rubber Comil; Var. fuseau Meuris та культурних видів – Var. patate Meuris; Var. 
piriforme Meunis; Var. purpureus Cock. 

Перспективи подальших досліджень. Зазначені сортозразки доцільно використо-
вувати в цілеспрямованій селекції топінамбура на стійкість проти альтернаріозу.
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Подтверждено, что ранняя сухая пятнистость вызывается грибом  
A. helianthi Keissler. Лучшим питательным субстратом для культивирования гриба  

A. helianthi Keissler есть картофельно-глюкозный агар, на котором естественная популяция 
проявляла высокую патогенность. Чаще всего болезнь проявляется в первой декаде августа. 

Из общего числа коллекционного материала нами не обнаружено ни одного сортообразца 
с абсолютным уровнем резистентности. Относительную устойчивость обнаружено 
в следующих сортообразцах: Blanc precoce (Франция), Вадим (Россия), Харьковский 

крупноклубневый (Украина), Майкопский (Россия), Иранский (Иран), Patat vilmorim (США), 
Полесский белый (Украина), Подольский 94 (Украина), Топиподсолнечник Старт (Украина), 

Находка (Россия).
топинамбур (земляная груша), альтернариоз (ранняя сухая пятнистость), сортообразцы, 

возбудитель болезни.

EVALUATION OF MODERN MECHANISMS OF RESISTANCE  
OF TOPINAMBUR SORT-VARIETIES TO FUNGAL DISEASES

V. Beganov
Zhytomyr National Agroecological University

L. Nemerytska
I. Zhuravska

A. Romanyuk
Ya. Ustimenko
V. Melnychuk

Zhytomyr Agrotechnical College
e-mail: innazhuravska1@gmail.com

Confirmed that early dry tuber blotch is caused by a fungi A. helianthi Keissler. The best nutritious 
substrate for the cultivation of fungi A. helianthi Keissler is potato-glucose agar, on which natural 

population manifested high pathogenicity. The disease is more often manifested in the first decade of 
August. From among all the collective material we have not found any variety with an absolute resistance 
level. Relevant resistance was found in the following varieties Blanc precoce (France), Vadym (Russia), 

Kharkiv great-tubered (Ukraine), Maikop (Russia), Iranic (Iran), Potat vilmorim (the USA), Polissia 
White (Ukraine), Podil 94 (Ukraine), Topilsunflower Start (Ukraine), Nahodka (Russia). 

topinambur (earth apple), Alternaria (early dry tuber blotch), sort-varieties, agent of disease.
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

УДК

Формування системи соціального захисту населення україни  
в сучасних умовах

Семенчук Н. І.,
викладач спеціальних дисциплін, 

спеціаліст першої категорії 
Житомирського агротехнічного коледжу 

Розглянуто суть системи соціального захисту населення. Визначено роль соціальних гарантій 
у забезпеченні матеріального добробуту суспільства. Розроблені напрями подальшого 

розвитку соціального захисту та соціального забезпечення населення в Україні:  
а саме удосконалення соціальної політики держави, яка регулює соціальні відносини  

у суспільстві, регламентує умови взаємодії суб›єктів економіки в соціальній сфері, здійснює 
розподіл і перерозподіл доходів населення.

Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення населення, фінансування,  
бюджет, видатки.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку держави соціальний за-
хист та соціальне забезпечення населення відіграє провідну роль у забезпеченні 
добробуту населення країни. 

Система соціального захисту населення залежить від соціальної політики дер-
жави. Соціальна політика держави, регулює соціальні відносини у суспільстві, 
здійснює розподіл і перерозподіл доходів населення; формує соціальні гарантії; 
створює систему соціального захисту населення; забезпечення розвитку елементів 
соціальної інфраструктури тощо[5, с. 24]. 

Суть соціального захисту можна сформулювати в такому вигляді: свободу 
сильним і захист слабким. Таке розуміння проблеми дає змогу підняти вирішення 
економічно-соціальних питань на якісно новий рівень, розмежувати заходи, які 
стосуються суспільства в цілому та адресовані окремим соціальним верствам 
населення.

Згідно з Конституцією утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави. Із зазначених положень випливає, що держава 
не є пасивним спостерігачем за реалізацією прав і свобод громадян, навпаки, 
– активним учасником забезпечення їх реалізації. Проте остаточного вигляду 
система соціального захисту ще не набула і перебуває у процесі постійно-
го реформування [3, с. 67]. Однією з умов успішної розбудови соціальної 
держави в Україні є гідний рівень життя усіх громадян, особливо соціально 
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вразливих верств населення, отже, питання соціального захисту наразі досить 
актуальне.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість зазначеної проблеми 
привертає до неї увагу багатьох закордонних та вітчизняних науковців. До питань 
соціального захисту населення в своїх працях звертаються такі вчені: Д. П. Богиня, 
М. І. Долішній, Е. М. Лібанова, Л. А. Гордієнко, Л. Б. Баранник, Д. А. Міщенко, 
Л. В. Лисяк, Г. Олійник. 

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на 
численні дослідження у даній сфері, невирішеною проблемою є побудова ефективної 
системи фінансування соціального захисту, яка б відповідала можливостям вітчизня-
ного бюджету. В Україні збільшилася кількість безробітних, безпритульних, непра-
цездатних, соціально незахищених прошарків населення, що вимагає від держави 
забезпечення соціальних гарантій та організації ефективної соціальної підтримки 
цих верств, помітного підвищення потенціалу соціальної сфери для забезпечення 
необхідних умов самозбереження та розвитку людини. Ситуація в Україні постійно 
змінюється, що вимагає постійних досліджень у сфері соціального захисту.

Формулювання цілей. Метою статті є дослідження сучасного механізму форму-
вання системи соціального захисту та соціального забезпечення населення в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальні проблеми і їх вирішення 
займають першочергове місце в державі. На соціальний прогрес впливають фак-
тори, що відображають суспільні явища, які в свою чергу впливають на розвиток 
матеріального добробуту населення. Основна мета соціально-економічного роз-
витку повинна визначати становище людини в суспільстві.

Однією з особливостей сучасного стану розвитку нашої країни стає актуаліза-
ція проблем соціального захисту населення, що не є випадковістю, а обумовлене 
багатьма обставинами. Вони мають свої регіональні й національні особливості, 
але той факт, що соціальний захист населення турбує людську спільноту в цілому 
є головною ознакою сьогодення. 

Гарантом забезпечення соціального захисту населення виступають держава 
в особі відповідальних органів влади, органи місцевого самоврядування, фонди, 
через які акумулюються кошти, чинне законодавство та програми соціального роз-
витку країни і окремих регіонів. Державні органи управління соціальним захистом 
населення здійснюють соціальні заходи (пенсійне, медичне страхування, допомоги 
по безробіттю, малозабезпеченим сім’ям, розвиток освіти, захист навколишнього 
середовища) на підставі законів та нормативних актів, які обумовлюють форму-
вання фондів, що акумулюють кошти, призначені на соціальний захист та порядок 
їх використання [6, с. 152].

Ефективність соціального захисту населення залежить від обраної державою 
соціальної політики та від обсягу її фінансування. В свою чергу, ефективність 
соціальної політики держави оцінюється завдяки обраній системі, тобто моделі 
соціального захисту.
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Система соціального захисту в Україні здійснюється за трьома основними на-
прямами та включає забезпечення, допомоги і страхування (рис. 1).

Розглянемо кожну складову системи соціального захисту в Україні. З рис. 1 
видно, що соціальне забезпечення та допомога ґрунтуються на бюджетному фінан-
суванні, а соціальне страхування призначене для нейтралізації соціальних ризиків, 
засноване на принципах страхування.

 Рис. 1. Система соціального захисту в Україні  
(розроблено на основі [14, с. 112] )

Тому необхідно дослідити різні види соціального захисту – соціального забез-
печення і допомог (основних програм підтримки добробуту у вигляді трансферт-
них виплат) і соціального страхування для порівняння їх ефективності [1, с. 123].

Державна соціальна політика передбачає реалізацію заходів щодо зростання 
рівня матеріального стану населення, зокрема його доходів, забезпечення належ-
ного рівня оплати праці, подальшого розвитку механізму соціальних стандартів. 
Нагальною потребою в Україні у контексті глобалізаційних процесів є забезпечення 
надійного соціального захисту, збереження трудового потенціалу, розвиток ринку 
праці, подолання бідності, забезпечення гарантій, прав та свобод населення, до-
тримання принципів соціальної справедливості [7, с.31].

Одним із показників соціально-економічного стану населення є частка видат-
ків у ВВП. Частка видатків державного бюджету України на соціальний захист і 
соціальне забезпечення у ВВП наведена у таблиці 1.

Таблиця 1
Державні витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення 

населення
Роки Сума видатків зведеного бюджету 

України, млн. грн.
У % до загальних 

видатків
У % до ВВП

2010 104534,9 27,7 9,3
2015 176339,8 25,9 8,9
2016 258326,1 30,9 10,8
2017 285761,7 27,0 9,6
2018 309363,6 24,7 8,7
2019 321786,7 23,4 8,1

Соціальний захист

Соціальне забезпечення Соціальні допомоги Соціальне страхування

Бюджетні допомоги  
певним категоріям 

населення

Бюджетне фінансування 
підприємств 

як компенсація 
недоотриманих доходів

Призначене 
для нейтралізації 

страхових випадків
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Складено автором за даними [10, с. 18-19]
Аналіз частки видатків державного бюджету України на соціальний захист і соці-

альне забезпечення у загальних видатках і у ВВП свідчить про її зменшення відповідно 
до 23,4 % і 8,1% у 2019 р. з 27,7% і 9,3 % у 2010 р. та 25,9 % і 8,9 % у 2015 році.

Розглянемо державні видатки на соціальний захист у розрізі статей (табл. 2). 
Таблиця 2

Видатки зведеного бюджету України на соціальний захист  
у розрізі статей фінансування, млрд. грн.

Статті видатків 2017 р. 2018 р. 9 міс. 2019 р.
Соціальний захист на випадок 

непрацездатності
10,31 12,83 11,24

Соціальний захист пенсіонерів 147,61 140,23 113,55
Соціальний захист ветеранів війни та праці 6,98 6,79 7,94

Соціальний захист сім’ї, дітей та молоді 40,71 44,12 31,51
Соціальний захист безробітних 0,09 0,11 0,11

Допомого у вирішенні житлового питання 41,63 68,73 55,77
Соціальний захист інших категорій населення 8,34 9,47 6,22

Складено автором за даними [10, с. 34]
Виходячи з даних таблиці можна зробити висновок, що суми видатків на 

соціальний захист населення у 2019 році скоротилися порівняно з 2018 роком. 
Основними напрямами фінансування були виплати соціальних пенсій – 49,1% 
від загальної суми, проте дана сума у порівнянні з 2018 р. скоротилась майже на 
8%, що стало результатом перерахунку здійснених соціальних виплат. Другою за 
обсягами є стаття виплат допомоги у розв’язанні житлових питань. У 2018 р. було 
виділено 68,73 млрд грн, що на 7,9% більше, ніж у 2017 р. 

13 квітня Парламент ухвалив Закон, яким внесено зміни до Державного бюдже-
ту України на 2020 рік з метою боротьби з коронавірусом (законопроєкт №3279-
д). Зокрема, у держбюджеті створено Фонд боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19 у розмірі 64,7 млрд грн. Внаслідок цього зроблено зміни в 
програмах соціального захисту населення (табл. 3).

Таблиця 3
Основні зміни в програмах соціального захисту 2020 р., млн. грн.

Програма Було Стало Зміна %
Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи 
та інших працівників системи соціального захисту

0,7 0 -0,7 -100,0

Виплат пільг і житлових субсидій громадянам на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання твердого та 
рідкого палива

47570 39329,5 -8240 -17,3

Реалізація пілотного проекту «Розвиток соціальних 
послуг»

100 10,0 -90 -90,0
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Компенсація частини витрат на здійснення заходів з 
реалізації державних програм соціального захисту 
населення

150 10,0 -140 -93,3

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та 
підвищення до пенсій, призначених за пенсійними 
програмами

172576 202280,4 +29704 +17,2

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації 
осіб з інвалідністю

1532,6 1195,6 -337 -22,0

Складено автором за даними [12, с. 3]
Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок, що видатки державного 

бюджету на соціальний захист скоротились на 9,8 млрд грн (на 8,3%), і в свою 
чергу лише видатки Пенсійного фонду збільшились на 29,7 млрд грн (на 17,2%). 
На жаль, вищезазначені зміни фактично припиняють державну підтримку бага-
тьох соціальних ініціатив, що негативно вплине на розвиток соціальної сфери 
на місцях.

Висновки з дослідження й перспективи. Отже, система соціального захисту 
в Україні переважно складається із соціальних виплат та грошової компенсації 
для окремих категорій громадян. Соціальне розв’язання проблем малозахищених 
верств населення містить різні підходи, які призводять до адаптивних результатів 
для окремих груп населення. 

Сучасною проблемою вітчизняної системи фінансування соціальних виплат 
є їхня бюджетна складова, адже чим більше направляється в систему соціальної 
підтримки бюджетних коштів, тим вище соціальна нерівність і нижче ефектив-
ність видатків на ці заходи. Відтак, чинна політика держави щодо фінансування 
видатків на соціальні заходи потребує подальшого дослідження та вдосконалення. 
Одним із напрямів дії уряду в цій галузі може стати створення інституту соціальної 
підтримки, який зможе оптимізувати обсяги фінансування соціальних виплат та 
контролювати їхнє цільове призначення.
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МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ ТА АТ-ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 620.9:504.61

Визначення математичної залежності маси робочої рідини на поверхні  
осаджуючого електроду вологого електрофільтру від особливостей  

розподіленої поверхні

О.О. Лавріщев
аспірант Національного наукового центру  

«Інститут механізації та електрифікації України»,  
викладач вищої категорії 

Ю.Л. Новосилецький
викладач вищої категорії 

Анотація. Завданням дослідження було встановити математичну залежність між 
габаритними розмірами чарунки розвиненої поверхні осаджуючого електроду та масою 

робочої рідини, що затримується на поверхні осаджуючого електроду в процесі його 
обертання. Для досліджень використали класичні методи математики та фізики,  

що дозволили провести необхідні обрахунки площі, об’ємів та маси.  
В результаті досліджень отримано ряд математичних формул, що відображають 

залежність маси робочої рідини на поверхні осаджуючого електроду від габаритних 
розмірів чарунки розподіленої поверхні. 

Ключові слова: розвинена поверхня, осаджуючий електрод, робоча рідина, вологий очищувач 
повітря.

Determining the mathematical dependence of the working fluid mass on the surface  
of the precipitating electrode of a wet electrostatic precipitator on the features 

Of the extensive surface

Abstract. The objective of this study is to determine a mathematical dependence  
of the dimension of a cell of an extensive surface of a precipitation electrode on working fluid 

mass, which is kept, on the surface of the precipitation electrode during its rotation.  
For research it is used classical mathematical and physical methods which give opportunity  
to calculate space, volume and mass. As a result, some mathematical formulae are obtained 

which show the dependence of working fluid mass on the surface of the precipitation electrode 
on the dimension of a cell of an extensive surface. 

Key words: extensive surface, precipitation electrode, worker liquid, wet air purifier.
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Постановка проблеми
При утриманні тварин та птахів у спеціалізованих приміщеннях сільського 

господарства особливу увагу приділяють параметрам мікроклімату, так як від його 
дотримання у визначених межах залежать високі показники продукції. Відповідно, 
не дотримання встановлених показників призводить до значного зменшення 
показників надою молока, приросту м’яса, а також збільшення показників 
захворюваності тварин та птахів. До важливих показників мікроклімату відносять 
температуру, вологість, швидкість руху повітря, а також кількість шкідливих газів 
у повітрі, бактеріальної забрудненості та пилу. Так як на підтримання мікроклімату 
у тваринницьких та птахівницьких приміщеннях припадає біля 30% [1] всіх 
енергетичних витрат підприємств сільськогосподарського спрямування то активно 
просуваються технології по використанню рециркуляційного повітря, що очищене, 
осушене та знезаражене різними методами [2].

Очищення повітря від шкідливих газів може проводитись за трьома методами – 
каталітичне очищення, адсорбція твердими поглинаючими речовинами, абсорбція 
рідинами. Найбільш оптимальним, враховуючи енергетичні витрати та конструктивні 
особливості, є метод абсорбції рідинами [3,4]. Хімічні процеси, що будуть протікати на 
поверхні осаджуючих електродів між забрудненим повітрям і робочою рідиною, мають 
пряму залежність від маси робочої рідини на поверхні осаджуючих електродів. Таким 
чином визначення залежності маси робочої рідини на поверхні осаджуючих електродів 
від габаритних розмірів чарунок розподіленої поверхні є актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень та публікацій
Протягом останніх років проводилось достатньо різнопланових досліджень, що 

стосуються впровадження енергозберігаючих технологій в сільське господарство, 
особливо в напрямках тваринництва та птахівництва [5,6]. Роботи авторів в основному 
зосереджені на боротьбу з обмерзанням пластин рекуператорів теплоти викидного 
повітря, та очищення повітря різноманітними методами від шкідливих газів та пилу. 

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми
Нажаль питання взаємозв’язку маси робочої рідини та структури поверхні 

осаджуючих електродів не висвітлювалось в жодній з робіт, а саме тому даний 
напрямок досліджень потребує уваги.

Формулювання цілей
Визначення, як зміна габаритних розмірів чарунки розподіленої поверхні 

осаджуючого електроду вологого очищувача повітря впливає на масу робочої 
рідини, що утримується на поверхні осаджуючих електродів за рахунок зміни 
форми поверхні осаджуючих електродів з гладких на розподілену поверхню. 
Отримання математичної залежності маси робочої рідини на поверхні осаджуючого 
електроду від габаритних параметрів чарунки розподіленої поверхні.

Виклад основного матеріалу досліджень
В роботі використано метод класичної математики та фізики для традиційних 

математичних обрахунків площі чарунки розподіленої поверхні, маси та об’єму 
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робочої рідини на поверхні осаджуючих електродів, а також для визначення площі 
криволінійної поверхні, що утворюється за рахунок поверхневого натягу плівки 
робочої рідини.

Науковці досліджують два типи форм осаджуючого електроду – «нескінченна» 
стрічка або диск круглої форми. У обох типів форм нижня половина осаджуючого 
електроду перебуває у ємності з хімічним розчином для очищення. Так відбува-
ється регенерація хімічного розчину на поверхні осаджуючого електроду. Так як 
апаратна реалізація «нескінченної» стрічки є досить складною і вологий очищу-
вач повітря побудований на її основі буде надзвичайно габаритний було прийнято 
рішення взяти за основу осаджуючого електроду форму диска, що обертається 
(рис.2.1).

Рис 2.1 Робоча зона на осаджуючому електроді де протікає  
хімічна реакція очищення повітря

Серед розробок, що запропоновані, жодна не відзначається особливими кон-
структорськими рішеннями – всі виконані з металевих сплавів та мають гладку 
поверхню. Так як швидкість протікання хімічної реакції очищення повітря від парів 
аміаку напряму залежить від кількості хімічного розчину, який приймає участь в 
реакції, було вирішено змінити гладку форму поверхні осаджуючого електроду на 
сітчасту та надалі називати її «розподілена поверхня».

Визначимо взаємозв›язок між габаритними розмірами чарунки та масою робочої 
рідини, що розміщується в ній. Маса робочої рідини обраховується за формулою:
                                                               m = P * V                                                    (2.1)

де: V – об’єм рідини (м3);
m – маса рідини (кг);
p – густина рідини (кг/м3).
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Густина робочого розчину визначається з таблиць, а перед визначенням 
об’єму чарунки слід врахувати, що будь-яка рідина утворює меніск за рахунок 
поверхневого натягу. Таким чином утворюється складна геометрична фігура 
(рис.2.2), для проведення обрахунку об’єму якої її слід розділити на дві прості 
фігури.

Рис. 2.2 Загальний вигляд чарунки розподіленої поверхні 
з робочою рідиною, що утворила меніск.

Для обрахунку об’ємів отриманих фігур обрахуємо площі кожної з них окремо. 
Площа фігури, що означена на рис.2.2 під номером 1 обраховується як добуток 
довжини чарунки на її ширину. Для нашого випадку коли чарунка має форму 
квадрату ці величини є тотожні і площа обраховується за формулою:

                                                        S1 = l * l;                                                     (2.2)
де l – довжина сторони чарунки.
Для обрахунку об’єму даної фігури помножимо отримане значення площі на 

висоту стінки чарунки – a.
                                                              V1= a * l2.                                                   (2.3)

Площу фігури 2 на рис.2.2 будемо обраховувати за формулою обрахунку площі 
сегменту кола, який відокремлений хордою. Для нашого випадку довжина хорди 
буде відповідати довжині ребра чарунки – l. Формула в даному випадку буде мати 
наступний вигляд.

 
(2.4)
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p * g * r

(2.6)

 (2.8)

Висота хорди h буде відповідати висоті вигину меніску. В такому випадку для 
обрахунку значення h будемо використовувати формулу Бореллі-Жюрена:

h = 2 *  s * cos q                                                
 (2.5)

де: h – висота підйому рідини в меніску;
s – коефіцієнт поверхневого натягу рідини;
q – кут змочування рідиною стінки чарунки;
p – густина рідини;
g – прискорення сили тяжіння;
r – радіус капілярної трубки.
Для чарунки r буде замінено на l/2 – так як форма чарунки квадратна. Підста-

вимо значення h в формулу для визначення S2:

 Для обрахунку об’єму фігури 2, за отриманим значенням S2 необхідно проін-
тегрувати отримане значення S2 на відрізку від 0 до l за формулою:

                                                         V2 = ∫
L

0 S2(L)dl;                                                 (2.7)
Остаточний вигляд виразу для обчислення маси робочої рідини в одній чарунці 

на поверхні осаджуючого електроду буде мати наступний вигляд:

Для визначення загальної маси робочої рідини на осаджуючих електродах слід 
визначити кількість чарунок, що розміщуються на робочій поверхні осаджуючого 
електроду та помножити на кількість осаджуючих електродів, що використовуються 
у вологому очищувачі повітря.

Для розрахунку площі кільця, що саме є робочою зоною осаджуючого електроду, 
скористаємось загальновідомою формулою 2.9.
                                                      SK = p * (R1 — R2)2                                           (2.9)

Так як робочі зони розташовані з обох боків осаджуючого електроду але тільки у 
верхній половині, то значення Sк, отримане за формулою 2.9 буде відповідати площі 
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робочої зони одного осаджуючого електроду. Загальна площа на якій буде протікати 
хімічна реакція в вологому очищувачі повітря буде визначатись за формулою 2.10.
                                                          Sзаг = SK * n.                                                   (2.10)

де n – кількість осаджуючих електродів, що використовуються у вологому 
очищувачі повітря.

З метою визначення загальної маси робочої рідини на поверхні всіх осаджуючих 
електродів, визначимо загальну кількість чарунок на цих осаджуючих електродах. 
Задля цього скористаємось формулою 2.11.
         kзаг = Sзаг/S;                     (2.11)

де kзаг – загальна кількість чарунок на всіх осаджуючих електродах вологого 
очищувача повітря. Помноживши значення маси робочої рідини в одній чарунці 
(формула 2.8) на кількість чарунок на всіх осаджуючих електродах (формула 2.11) 
ми отримаємо загальне значення маси робочої рідини, що буде приймати участь в 
хімічному процесі у вологому очищувачі повітря.

Висновки з дослідження й перспективи
За результатами проведених досліджень отримано математичний вираз, що 

відображає залежність маси робочої рідини на поверхні осаджуючих електродів 
у вологому очищувачі повітря. Практичним результатом проведених досліджень є 
можливість обрахунку маси робочого розчину на поверхні осаджуючих електродів 
для будь-якої їх кількості за умови використання розподіленої поверхні в їх 
будові. Однак кінцевий вираз не передбачає вертикальне розташування поверхонь 
осаджуючих електродів. Саме тому в перспективі подальших досліджень є 
удосконалення отриманої формули.
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Ментальні карти як специфічна форма організації  
пізнавальної діяльності студентів внз
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Житомирський агротехнічний коледж

У статті проаналізовано ментальні карти як специфічну форму організації пізнавальної 
діяльності студентів та візуалізації навчального матеріалу в освітньому процесі.  
Авторами розкрито поняття ментальних карт та надано перелік on-line-сервісів  

для їх створення, наведено приклади використання карт знань на заняттях з математики.
Ключові слова: ментальна карта, інтелект-карта, інтерактивне навчання.

Постановка проблеми
Найважливішими завданнями реформування вищої освіти в Україні є підготов-

ка освіченої, творчої особистості. Вирішення цієї проблеми передбачає психоло-
го-педагогічне обґрунтування змісту і методів освітнього процесу.

Сучасні світові стандарти в галузі вищої освіти передбачають підготовку висо-
кокваліфікованих спеціалістів, здатних інтегрувати теоретичні знання і практичні 
уміння в цілісну систему, володіти новими технологіями тощо. Для успішної реа-
лізації особистісного потенціалу кожного студента у освітньо-виховному процесі 
мають бути створені умови для формування таких якостей особистості, як мобіль-
ність, уміння інтегруватись у динамічне суспільство, критичність мислення, уміння 
генерувати нові ідеї, здатність приймати нестандартні рішення й нести за них відпо-
відальність, комунікативні уміння, уміння працювати в команді, уміння моделювати 
навчальні ситуації тощо. Вирішенню таких завдань сприяє застосування інтерактив-
них технологій навчання, серед яких навчання з використанням ментальних карт.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Інтерактивне навчання у вищій школі передбачає докорінну зміну методичних 

стереотипів, які сформувалися у викладачів.
Якщо звернутися до історії виникнення інтерактивного навчання, то його за-

родки можна знайти за стародавніх часів. Так Сократ примушував своїх слухачів 
шляхом запитань і відповідей знаходити «істину». Платон пропонував давати 
освіту дітям з шестирічного віку та розвивати їх за допомогою ігор, бесід, казок, 
пісень тощо. Конфуцій, у заснованій ним школі, не дотримувався регламентованих 
за часом і змістом навчальних занять. Навчання й виховання відбувалось під час 
довільних бесід, які часто мали евристичний характер.
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Проблема інтерактивного навчання і зараз активно розробляється в теоретич-
ному та методологічному аспектах.

Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної діяль-
ності, яка має передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких 
кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність [3, с. 16].

Таким чином, основними складовими інтерактивних занять є вправи і завдан-
ня, які виконують студенти. Важлива відмінність інтерактивних вправ і завдань 
від загальних полягає в тому, що, виконуючи їх, студенти не тільки закріплюють 
вивчений матеріал, але і одночасно опановують новий.

Теоретичні аспекти, пов’язані з визначенням сутності інтерактивних мето-
дів, їх класифікації, визначенням найбільш поширених і придатних їх видів для 
розв’язання навчальних завдань набули висвітлення в працях О. Коротаєва, Г. 
Мітіна, Г. Шевченко, М. Скрипник, Л. Пироженко, О. Пометун та ін. учених, які 
обґрунтовують доцільність застосування інтерактивних методів для підвищення 
ефективності процесу навчання.

Від часів винаходу Тоні Б′юзеном ментальних карт (інші назви – карта розу-
му, інтелект-карти, Mindmap, 1970 р.) та появи його загальних настанов і правил 
щодо їх використання у навчальному процесі минуло багато часу, але й сьогодні 
винахід не втратив своєї актуальності. Сам автор давав таке визначення менталь-
ним картам: це – «багатогранний пристрій для тренування, що розвиває кожний 
ментальний м’яз розуму» [2, с. 116]. У різні часи дослідники питання розглядали 
ментальні карти як «техніку візуалізації мислення і альтернативного запису» [1, 
с. 67], як «спосіб зображення процесу загального системного мислення за допо-
могою схем» [3], як «зручний інструмент для відображення процесу мислення і 
структуризації інформації у візуальній формі» [4, с. 154] тощо.

Формулювання цілей статті
Мета дослідження: розкрити переваги використання ментальних карт під час 

планування та впровадження різних форм навчання у вищому навчальному закладі.
Виклад основного матеріалу
Сьогодні вже неможливо викладати дисципліни традиційно, коли у центрі ос-

вітнього процесу знаходиться викладач, а студенти мовчки сприймають матеріал, 
слухають пояснення на лекціях або звітують на семінарських і практичних занят-
тях, виконують контрольні завдання, складають заліки, іспити, одержують оцінки 
за ті знання і навики, які набули у процесі навчання.

Впровадження інтерактивних методик у викладання фахових дисциплін дає 
змогу докорінно змінити ставлення до об’єкту навчання, перетворивши його на 
суб’єкт. Студент стає співавтором лекції, семінарського заняття тощо. Підхід до 
студента, який знаходиться у центрі процесу навчання, ґрунтується на повазі до 
його думки, на спонуканні до активності, на заохоченні до творчості. Він поля-
гає насамперед у підвищенні освітньо-виховної ефективності занять, у значному 
зростанні рівня реалізації принципів свідомості, активності та якості знань, умінь 
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і навичок, які набули студенти. Цей новий підхід має назву «навчання за методом 
участі», «кооперативне навчання», коли створюється можливість всебічного об-
говорення кожної проблеми, доведення та аргументування власного погляду на 
шляхи її розв’язання. Це сприяє не лише глибшому розумінню навчального мате-
ріалу, а й розвитку мислення та мовлення.

За інтерактивного навчання відбувається взаємонавчання (колективне, групове, 
навчання у співпраці), де і студент, і викладач є рівноправними, рівнозначними 
суб’єктами навчання. Викладач під час інтерактивного навчання виступає як ор-
ганізатор процесу навчання, консультант. Головними у процесі навчання є взає-
модія між студентами і співпраця. Результати навчання досягаються взаємними 
зусиллями учасників процесу навчання, студенти беруть на себе відповідальність 
за результати навчання.

У процесі спілкування студенти навчаються розв’язувати складні завдання на 
основі аналізу вихідних даних, визначати протиріччя, висловлювати альтернативні 
думки, приймати виважені рішення, брати участь у дискусіях; моделювати різні со-
ціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через залучення до різних 
життєвих ситуацій та переживання їх; вчитися будувати конструктивні взаємини 
в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати 
компроміси, прагнути до діалогу, знаходити спільне розв’язання проблеми; розви-
вати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт.

Для вирішення навчальних завдань викладач може використовувати наступні ін-
терактивні форми: використання кейс-технологій; проведення відео- конференцій; 
«круглих столів»; «мозковий штурм»; дебати; фокус-групи; ділові і рольові ігри; 
case-study (аналіз конкретних, практичних ситуацій); навчальні групові дискусії; 
тренінги.

Названі вище інтерактивні методи навчання дозволяють підвищити ефектив-
ність формування: 

1) готовності майбутніх спеціалістів до постійного професійного 
самовдосконалення; 

2) професійно-пізнавального інтересу до майбутньої діяльності; 
3) умінь студентів розв’язувати практичні завдання, які наближені до реальних; 
4) компетентності майбутніх спеціалістів у процесі фахової підготовки.
Невід’ємним фактором інтерактивних методів навчання є широке використання 

інформаційних технологій (ІТ) і електронних засобів [3].
Із введенням нових освітніх стандартів змінилися вимоги до процесу навчання. 

Тепер метою навчання є не предметний, а метапредметний, особистісний резуль-
тат. Саме активність студентів визнається основою досягнення розвиваючих цілей 
освіти. Знання здобуваються студентами самостійно, а не передаються в готовому 
вигляді викладачем у процесі пізнавальної діяльності.

Тому педагогу необхідно вибудувати процес навчання так, щоб дати студентові 
поміркувати самому, самостійно отримати інформацію з будь-яких інших джерел, 
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по-новому поглянути на звичні речі, на власний досвід, власні знання. 
Технологія майндмеппінгу, одна з інтерактивних форм навчання – це сукуп-

ність методів та прийомів, застосовуваних в освітньому процесі, яка базується 
на використанні ментальних карт і дозволяє підвищити ефективність сприйняття 
навчального матеріалу, розв’язання завдань та прийняття рішень.

Інтелект–карти – це… 
• Карти розуму 
• Карти пам’яті
• Карти знань (рис. 1)
• Ментальні карти 
• Mind Maps

Рис. 1. Карта знань

Інтелект–карти – це унікальна технологія роботи з інформацією, спосіб зобра-
ження процесу загального системного мислення за допомогою схем.

Ментальні карти (Mind maps) – це розробка Тоні Бьюзен – відомого письменника, 
лектора і консультанта з питань інтелекту, психології навчання і проблем мислення.

Переваги інтелект – карт:
 1. Інформацію записувати легше, швидше і менше за обсягом. 
 2. При читанні карти видно взаємозв’язки в інформаційному блоці, структуру 

і логіку.
 3. При використанні ментальних карт студент розвиває мислення (творче та 

логічне), пам’ять і уяву.
 4. При використанні ментальних карт ми задіємо творчі процеси і використо-

вуємо весь потенціал, так як використовуємо обидві півкулі мозку.
 5. Ми запам’ятовуємо інформацію відразу, більш якісно та у великих обсягах.
 6. Методу ментальних карт легко навчитися. 
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Використання карт знань в освітньому процесі майбутніх фахівців дає такі 
можливості: поліпшити пам’ять, нагадати факти, слова й образи; генерувати ідеї; 
надихнути на пошук рішення; продемонструвати концепції і діаграми; аналізувати 
результати або події; структурувати роботу (реферат, доповідь); підбивати підсумки 
зробленого; організовувати взаємодію при груповій роботі або у рольових іграх; 
ефективно структурувати і опрацьовувати дані (рис.2). 

Рис. 2. Галузі застосування.

Застосування у навчанні:
 • Створення ясних і зрозумілих конспектів лекцій; 
 • Максимальна віддача від прочитання книг / підручників;
 • Написання рефератів, курсових проектів, дипломів;
 • Запам’ятовування (рис 3).

Рис. 3. Застосування інтелект-карт
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Етапи розробки ментальної карти: 
1. У центрі листа малюється центральний образ, що символізує основну ідею.
2. Від центрального образу відходять гілки першого рівня, що розкривають 

центральну ідею. 
3. Від гілок першого рівня (за необхідності) відходять гілки другого рівня ро-

зукрупнення, що розкривають ідеї, написані на гілках першого рівня.
4. Скрізь, де це можливо, додаються символи та графіка, що асоціюються з 

ключовими поняттями/словами.
5. За необхідності малюються стрілки, що сполучають різні поняття на різних 

гілках.
6. Для більшого розуміння гілки нумеруються і додаються ореоли(рис. 4)

Рис. 4. Основні принципи побудови за Т. Б’юзеном

Використання інтелект-карт під час подання нового матеріалу:
1. Привертають увагу аудиторії, тим самим роблячи її сприйнятливішою і го-

товою до співпраці. 
2. Роблять заняття і презентації органічнішими, такими, що приносять радість 

як викладачеві, так і студентам. 
3. Лекційний матеріал на основі інтелект-карт є гнучким, його легко пристосо-

вувати до умов, що змінюються. У наш час стрімких змін і розвитку всіх галузей 
життя викладач повинен легко і без значних витрат часу вносити корективи до 
своїх конспектів. 

4. Оскільки інтелект-карти ілюструють лише інформацію, що безпосередньо 
стосується предмета заняття, студенти краще засвоюють матеріал. 

5. На відміну від лінійного тексту, інтелект-карти не тільки зберігають факти, 
але і демонструють взаємозв’язки між ними, тим самим забезпечуючи глибше 
розуміння предмета студентами (рис. 5, 6). 

6. Фізичний об’єм лекційного матеріалу викладача значно зменшується.
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Рис. 5. Інтелект-карт «Похідна»

Рис. 6. Інтелект-карт «Первісна та визначений інтеграл»

Використання інтелект-карт під час перевірки знань:
 • створити карту знань за матеріалами заняття (можливий вибір окремого пи-

тання чи теми, винесеної на самостійне опрацювання); 
 • доповнити карту заняття, раніше вивченим чи новим матеріалом; знайти та 

усунути помилки у раніше створеній мапі; 
• побудувати алгоритм розв’язку задачі у вигляді мапи розв’язання конкретної 

практичної задачі;
• представити результати з самостійної роботи у вигляді мапи;
• створити карту до розділу, теми ручними чи технічними засобами;
• створити мапу теми разом з групою студентів, доповнити її та переслати по 

електронній пошті викладачеві тощо (рис. 7).

Приклади інтелект-карт
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Рис.7. Інтелект-карт «Тригонометричні функції»

Веб–сервіси зі створення ментальних карт
Mindomo – програмне забезпечення створення діаграм зв’язків за допомогою 

Інтернету. До 3–х карт в безкоштовному режимі.
MAPMYself – також відомий як Mapul – інтернет–сервіс для створення гарних 

діаграм зв’язків, намальованих від руки, побудований на SilverLight. До 2-х карт 
в безкоштовному режимі.

MindMeister – Веб 2.0 додаток для побудови діаграм зв’язків, підтримує екс-
порт у pdf, FreeMind ( Mm), MindManager 6 ( Mmap), а також у документ Rtf або у 
вигляді зображення ( Jpg,. Gif,. Png). До 3–х карт в безкоштовному режимі.

Bubbl.us – інтернет–сервіс спільного створення діаграм зв’язків. Безкоштовно 
можна створити до 3–х діаграм, і це єдине обмеження.

SpiderScribe – безкоштовний сервіс (Adobe Flash). У вузлах карти можуть 
міститися: простий текст, картинка (jpg, png), дата (календар), карта (GoogleMap), 
або прикріплений файл. Експорт до jpg і png. Підтримується спільна робота над 
картою. Інтерфейс англійська, з підтримкою кирилиці проблем немає.

Висновки та перспективи подальших досліджень
У процесі модернізації навчального процесу надважливо створити умови для 

дієвої та якісної візуалізації навчального матеріалу. Сьогодні існують різні форми 
та методи подачі інформації – від традиційних діаграм, графіків, таблиць, струк-
турно-логічних схем до інтелект-карт (mind map), стратегічних карт, інфографіки, 
навчальних презентацій тощо. Дослідження показують, що інформація, яка засвоєна 
шляхом візуального сприйняття підвищує швидкість обробки і засвоєння матеріалу. 
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Особливістю використання ментальних карт на заняттях з математики у закладах 
вищої освіти є підвищена концентрація студента на центральному образі та його 
взаємодії із центральним об’єктом. Практично було встановлено, що ментальні карти 
доцільно застосовувати для засвоєння студентами уявлень про найважливіші зако-
номірності. Вони стимулюють розумові процеси студентів, сприяють формуванню 
фахових компетентностей та розкриттю власної індивідуальності. Наступними на-
прямами наукових досліджень з розглянутої теми вважаємо більш детальне вивчення 
програмних продуктів для створення ментальних карт з різних тем дисциплін.
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СУСПІЛЬНІ НАУКИ ТА ФІЛОЛОГІЯ

УДК 783:37

Феномен духовного гімну України:
Історія – сучасність – виховний аспект

Г. Д. Василюк,
Л. А. Пузовикова, 

викладачі зарубіжної літератури,
спеціалісти вищої категорії 

(Житомирський агротехнічний коледж)

У статті розглянуто історію створення та сучасну значимість Духовного гімну України 
«Боже великий, єдиний».

Ключові слова: пісня-молитва, духовний гімн, М. Лисенко, О. Кониський, синхронна молитва, 
масове виконання, національний рекорд, духовне єднання.

Постановка проблеми
Проблема базових історичних та культурних цінностей, які об’єднують людей, 

перетворюють народ на націю, а відтак мають бути збережені та з любов’ю передані 
прийдешнім поколінням, актуальна завжди. Справжній патріотизм передбачає знання 
багатої духовної культури свого народу, а знаковими символами його є воля, правда, 
віра, працьовита вдача, чутлива до краси душа. Сто тридцять п’ять років минуло з 
часу написання та першого виконання пісні-молитви «Боже великий, єдиний», а вона 
продовжує духовно єднати мільйони українців на їх землі та за кордоном.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Про вплив духовної музики на формування особистості писали Д. Антонович, І. 

Крип’якевич, С. Миропольський, Д. Розумовський, В. Шацька, О.Вишневський та 
інші. Розвиток хорової музики досліджували Б. Кудрик, З. Лисько, С. Людкевич, В. 
Барвінський, М. Волошин. До цих проблем звертається низка сучасних провідних 
науковців: Ю Ясиновський, Л. Кияновська, Ю. Медведик, І. Бермес, В. Сивохін 
(зб. наукових статей: «Гуманізм і духовність у контексті культури», «Духовний 
світ бароко»; журнали «Українська культура», « Музичний вісник», «Українська 
музика» тощо). Безпосередньо історію написання пісні-молитви «Боже великий, 
єдиний» досліджував львівський професор Іван Кирчів. У ракурсі висвітлення 
творчості Миколи Лисенка про неї писали В. Кузик, М. Юрченко, Р. Скорульська 
в 90-х роках XX століття. 

Формулювання цілей статті
Метою статті є висвітлення значимості та історії створення хорового твору 

Миколи Лисенка «Боже великий, єдиний» як духовного гімну України, що дає 
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можливість кожному пройнятися рідним словом, долучитися до багатої скарбниці 
невичерпного джерела талантів нашої країни.

Виклад основного матеріалу дослідження
Щось величне й урочисте сповнює душу людини, віруюча вона чи ні, коли лу-

нає «Боже великий, єдиний» – твір, що поряд із Державним Гімном України «Ще 
не вмерла Україна» є національним Духовним гімном нашої держави. Пісня ця, 
здолавши довгий історичний шлях, стала символом духовно-патріотичних почут-
тів, й у ці складні для нашої держави часи її слова так само актуальні.

Автором тексту твору є Олександр Кониський (1836-1900) – український пе-
рекладач, письменник, видавець, лексикограф, журналіст, педагог, громадський 
діяч ліберального напрямку, автор першої ґрунтовної біографії поета Т. Шевченка. 

Створення гімну «Молитва за Україну» (офіційна назва даного твору) припадає 
на період плідної праці О. Кониського над дослідженням життя та творчості Т. 
Шевченка. Олександр Якович, працюючи над створенням читанки для галицьких 
народних шкіл, пише текст «Дитячого гімну». 

Ініціаторами створення «Молитви» стали члени Львівського студентського 
братства. 1884 р. письменнику довелося виступати в Львові перед молоддю, серед 
присутніх був і студент духовної семінарії Богдан Кирчів. Згодом семінаристами 
було вирішено видати збірку народних та авторських пісень. Отож, 26 січня 1885 р. 
Б. Кирчів написав листа О. Кониському з проханням надіслати до збірника власні 
твори та композиції М. Лисенка (1842-1912). Цей лист став історичним поштовхом 
до об’єднання творчого потенціалу М. Лисенка і О. Кониського [4, с.12]. Вже 26 
березня 1885 року О. Кониський повідомив Б. Кирчіва: «На сей раз маю до Вас 
ось яку просьбу, я написав «Молитву» руських дітей, а М.Лисенко завів її на ноти і 
придбав дуже хорошу музику, котра дуже усім сподобалась. На лихо, у нас не мож-
на її надрукувати, а, на нашу думку, варто було б той гімн розповсюдити і в селах, 
і в школах Галичини. Тим-то я післав «Молитву» з нотами до високоповажного 
Володимира Шухевича, просячи його поради, як би то надрукувати, щоби «Мо-
литва» була надрукована ще в Маї. Хотів би знати думку Шухевича, Вахнянина та 
інших композиторів, жду Вашої відповіді. Ваш щирий Перебендя» (літературний 
псевдонім О. Коницького) [4, c.12].

Відповідаючи, В. Шухевич писав: «Твір прекрасний, але для дітей трудний. Я 
і Вахнянин пробували вчити зі своїми учнями, але трудно» (твір помітно відріз-
нявся від традиційних куплетних пісень для дітей) [4, с.12]. Він просив передати 
М.Лисенку, щоб композитор зробив полегшений варіант твору. Проте композитор 
не зважив на «регіональні побажання». Згодом у листі 29 травня 1885 р. В. Шухе-
вич зазначає, що «Молитву» передав для літографа, скоро буде готова» [4, с.12].

Отож, дослідники вважають, що єдиний лисенківський релігійний твір 
на авторський текст написаний у лютому-березні 1885 р. у Києві. Надруко-
ваний у Львові «Академічним братством» у серії «Бібліотека музикальна» 
як «Молитва дітей руських» влітку 1885. На титулці першодруку зазначено: 
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«Молитва. Гімн на жіночи голоси. Слова О. Я. Кониського, музика Миколы 
Лисенка. – Львовъ, 1885, Лит[ографія] П. Прищляка, 4 с.» (партитура, окремо 
партії сопрано й альтів) [2]. Тоді ж «Молитва» набула широкої популярності 
в Галичині й поза нею.

Від початку пісня називалася «Боже великий, єдиний» і мала примітку ком-
позитора «Дитячий гімн», що призначався для дітей українських шкіл Галичини, 
Буковини та Закарпаття; згодом з’явилася назва «Молитва за Україну». У перед-
мові до видання твору авторами було зазначено: «Вкласти … хотіли передусім в 
«неложнії» (тобто правдиві) уста дітей, від яких Всевишній найскоріше міг почути 
це благання». Водночас, покладений на музику Миколою Лисенком, твір лунав на 
релігійних святах у церквах Галичини, хоча й не належав до канонізованих релі-
гійних текстів [3].

Звернення віруючих до Бога – основа жанру молитви, в якому написано твір. 
Головна ідея канонізованого тексту звернення полягає, насамперед, у возвеличенні 
сили Бога та вірі людей у його допомогу. Тому провідною темою твору є молитовне 
прохання вберегти Україну, піклуватися і дбати про неї, дати її народу щасливу долю.

«Молитва за Україну» – один із шести творів духовної музики Миколи Лисенка. У 
ній поєднані ніжно-ліричне та піднесено-величне звучання; розвиток образу просте-
жується від молитовно-ліричного до енергійно-рішучого. Текст і музика зливаються 
воєдино, створивши органічну цілісність. У вірші автор використав різноманітні 
художні засоби, а саме: звертання («Боже…»); метафори («Боже, освіти, просвіти, 
зрости, храни, зверни, дай»); епітети («чиста любов» та ін.); повтори («Боже, дай 
… многая … волю», «світло…», «Україну…»); риторичні оклики («Ти на люд наш 
зверни!», «Дай доброго світла!», «І многая, многая літа!»). Музика «Молитви» 
сповнена прозорих гармоній, виразного мелодизму, відтіненого терцево-секстовими 
«вторами», чіткого драматизму, спрямування до піднесеної кульмінації.

З моменту створення текст Духовного гімну України неодноразово редагувався. 
Так, Кирило Стеценко пропонує варіант «... нашу Вкраїну храни...», а Олександр 
Кошиць – «... нам Україну храни...». 

По смерті авторів (О. Кониський помер у 1900 році, а М. Лисенко – у 1912) 
з’являються нові хорові аранжування твору. У виданні «Микола Лисенко. Релігійні 
твори» Мстислава Юрченка подано три найвідоміші варіанти твору: аранжування 
для мішаного хору В. Матюка (1907 р.), К. Стеценка та О. Кошиця (1910-ті). Саме 
останній набув найбільшого поширення в Україні та став широко відомим в укра-
їнській діаспорі Європи і Америки [ 3; 7].

Вперше духовний гімн прозвучав у Тернополі 1 серпня 1885 року на літератур-
но-мистецькому вечорі, присвяченому пам’яті відомого українського письменника 
та історика Миколи Костомарова. У 90-х роках гімн був уже надзвичайно попу-
лярний у Галичині та на Буковині. 

У 1903-му, коли М. Лисенко перебував у Львові, його твір лунав на багатьох 
концертах. Пісня зазнала певного переакцентування: написана для дітей, після 
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зміни окремих слів вона набула загальнонародного звучання. Виконувалась у 
школах, на церковних святах, світських концертах як духовний гімн – спочатку 
в західноукраїнських землях, а протягом 1917-1920 років – і в Наддніпрянській 
Україні [2, с.13].

Твір увійшов у виконавчу практику численних українських хорів як «Молитва 
за Україну». Символічного значення «Молитва» набула в добу творення української 
державності 1917-20 рр. Пісня згуртовувала та об’єднувала людей, що слухали її 
у виконанні багатотисячних хорів під орудою К. Стеценка на київській площі Б. 
Хмельницького, під час національно-патріотичного мітингу 20 грудня 1917 р. на 
Софійському майдані в Києві, в час проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР 22 
січня 1919 року [3].

Від кінця 1922 р., після утвердження радянської влади в Україні, –більшовиць-
кий тоталітаризм наклав табу на твір. Ця пісня більш як півстоліття була заборо-
неною, не виконувалася на концертах, не звучала на радіо, не увійшла до жодного 
з видань творів М. В. Лисенка, була вилучена зі списку творів композитора й 
духовного життя народу. 

Тільки за роки незалежності України твір зазвучав з новою силою. Починаючи 
з 1990-х «Молитва» знов активно увійшла до репертуарів українських хорових 
колективів, програм концертів і патріотичних зібрань.

«Молитва за Україну» М. Лисенка міститься в компакт-диску «Головні пісні та 
мелодії України», що був випущений 2010 року за сприяння Фонду Миколи Томен-
ка «Справедлива країна» та Національної радіокомпанії України та безкоштовно 
переданий усім освітньо-виховним закладам України [1].

Існує традиція співати «Молитву за Україну» після церковної відправи в Україн-
ській Автокефальній Православній Церкві, парафіях Православної Церкви України 
та Української Греко-Католицької Церкви.

Цікавим є той факт, що Архиєрейський собор УПЦ КП від 21 жовтня 2010 року 
в пункті 5 ухвалив рішення змінити та доповнити текст «Молитви за Україну». В 
ньому йдеться: «Враховуючи традицію виконання «Молитви за Україну» (текст 
О. Кониського, музика М. Лисенка) у храмах після богослужіння та вважаючи 
слушним зауваження, що у існуючих варіантах тексту цього твору відсутнє жодне 
згадування Святої Трійці, Її Божественних Осіб чи Господа нашого Ісуса Христа, 
що не характерне для православних молитов, звернених до Бога, замінити під час 
виконання у храмах УПЦ Київського Патріархату «Молитви за Україну» слова 
«Світлом науки і знання…» на слова «Світлом Христової правди…». У такому 
варіанті «Молитва за Україну» вже багато років виконується у деяких київських 
храмах і цілком сприйнята віруючим народом». Нині твір офіційно визнано духов-
ним гімном України на рівні з Державним Гімном [3].

22 серпня 2014 року духовний гімн України був виконаний чоловічим хором 
Свято-Покровського собору м. Запоріжжя в козацькій церкві на честь Покрови 
Пресвятої Богородиці на острові Хортиця під час молебну до Дня незалежності 
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України. 24 серпня 2016 р. у Херсоні на площі Свободи на святкуванні Дня Неза-
лежності України юні бандуристи встановили національний рекорд, під час якого 
132 дитини-бандуристи, учасники дитячого фестивалю бандуристів «Таврійські 
зустрічі», виконали просто неба духовний Гімн Миколи Лисенка «Молитва за 
Україну» [3], а 18 жовтня 2017 року біля північного корпусу ХНУ ім. В. Н. Каразі-
на твір одночасно виконали 4624 людини (студенти, викладачі, ліцеїсти), що було 
зафіксовано представниками Національного реєстру рекордів України.

Лунала мелодія і в приміщенні Софіївського собору Києва у виконанні україн-
ського бандуриста Ярослава Джуся.

Визначною подією стала Всесвітня синхронна молитва «Боже великий, єдиний» 
(2018 р.). Здавалося, що спів огорнув усю земну кулю. Професійні та аматорські 
колективи, церковні хори, студентські самодіяльні колективи в Україні та за кор-
доном (Австралія, Бельгія, Данія, Греція, Велика Британія, США, Аргентина) 
об’єдналися в тисячеголосому виконанні гімну-молитви.

Дивовижно, але пісня не старіє, а набуває в наш час нового колоритного звучання. 
Аріна Домскі – єдина виконавиця в Україні, яка працює в жанрі classical crossover 
(поєднує класичну музику з іншими музичними стилями), співає й пише музику 
кількома мовами, до Дня Незалежності України представила нову версію відомого 
твору Миколи Лисенка «Молитва за Україну», яку присвятила всім українцям.

Михайло Хома (Дзідзьо) також записав духовний гімн України «Боже великий, 
єдиний, нам Україну храни». Основною локацією обрали Софійський собор у Киє-
ві. Диригувала Оксана Линів. Вона є головною диригенткою Оперного театру міста 
Грац (Австрія), арт-директоркою Молодіжного симфонічного оркестру України/
YsOU, засновницею та арт-директоркою Міжнародного фестивалю LvivMozArt. 
Це було велично-неповторне виконання, що сповнює душу безмежною любов’ю 
до святої землі нашої, прохання дати їй те, що давно заслужила в невимовно важкі 
часи непростої своєї історії: миру, волі, долі й щастя! «Молитва за Україну» – це 
неземна надпотужна сила, яка допоможе усім українцям перейти ці непрості часи, 
що зараз випали на долю України й всього світу”, – зазначають автори відео.

Нотний уривок з композиції «Молитва за Україну» зображено на аверсі ювіле-
йної монети номіналом 2 гривні, що була випущена Національним Банком Укра-
їни в 2002 році до 160-річчя з дня народження М. Лисенка. На реверсі зображено 
портрет композитора [6]. Рукопис «Молитви» зберігається в Музеї видатних діячів 
української культури (архів М. Лисенка, Нла – 82) [3].

Висновки з дослідження й перспективи
Духовна музика має величезну виховну сутність, яка полягає в єдності мораль-

но-патріотичного змісту й емоційної мелодики, сприяє моральному, естетичному й 
патріотичному вихованню молоді, має позитивний вплив на особистість людини, 
її психофізіологічну, емоційну, інтелектуальну сферу. 

«Боже великий, єдиний, нам Україну храни» – це дійсно українська національ-
на молитва, духовний і церковний гімн України, одна з тих духовно-патріотичних 
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пісень, що служили й служать високій меті національного відродження народу. 
Пісня широко знана в усіх країнах, де проживають українці, та духовно єднає їх із 
батьківщиною. Ця композиція покликана умиротворити наші душі в такі неспо-
кійні часи. Але пісня, що встановила національний рекорд наймасовішого вико-
нання (2017, Харків), ще потребує сучасного детального аналізу для пояснення 
феномену її тривалої популярності та гіпнотичного впливу на свідомість. Наукових 
досліджень про соціопедагогічний феномен цієї пісні, про її вплив на формуван-
ня особистості, особливо молоді, недостатньо. В цьому перспектива подальших 
культурних, літературних та педагогічних пошуків і досліджень.
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This article represents the history of creation and modern value of the Spiritual hymn of Ukraine 
«God is great, sole».
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«Любарська трагедія» як апогей бойового  
шляху повстанського загону Соломинського
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(Житомирський агротехнічний коледж)

На основі нових архівних джерел зроблено уточнення бойового шляху повстанського загону 
Соломинського та його участі у «Любарській трагедії».

Ключові слова: Другий Зимовий похід, повстанський загін, «Любарська трагедія»

Постановка проблеми
За останні роки з’явилась значна кількість публікацій, присвячена повстан-

ському руху початку 20-х рр. ХХ ст. на території України проти нововстановленої 
тоді більшовицької влади. Але ця проблема залишається малодослідженою в рам-
ках території сучасної Житомирської області.

Однією із фактично невідомих сторінок краєзнавчого характеру Житомирщини 
є подія, яка увійшла до радянської історіографіії під назвою «Любарська трагедія» 
(в українській відповідника поки що немає). Суть її полягає в наступному. Чет-
вертого січня 1922 р. до містечка Любар, що входило тоді до Полонського повіту 
Волинської губернії, прибула військова кавалерійська частина, як вважали місцеві 
жителі, червоноармійців (адже на них було саме червоноармійське обмундируван-
ня) для боротьби з антибільшовицькими повстанськими загонами. 

Як виявилось згодом, цей підрозділ ніякого стосунку до військ Червоної армії 
не мав. У кінцевому результаті даний загін знищив 22 представники радянської 
влади у Любарі (принаймні така кількість зазначена на меморіальній плиті біля 
пам’ятника, що розташований у райцентрі).

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Загалом любарські події 4 січня 1922 р. висвітлено місцевим краєзнавцем С. 

Липком [1; 2]. Деяка інформація про них зберігається у приватних архівах місцевих 
дослідників П. Бондарчука та В. Канчури [3]. Певні розвідки в даному напрямі міс-
тяться у працях Д. Красносілецького [4]. Більш детально дана тема розкривається 
у статтях Ю. Малихіна [5; 6; 7].

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми
Через поверховість джерел донедавна дискусійними залишались питання: 

звідки взявся повстанський загін, що знищив любарський більшовицький актив, 
чиїх поглядів притримувався, хто був його керівником? Вони вже піднімались 
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нами, а завдяки новим даним принаймні на останні з них можна з упевненістю 
відповісти. 

Формулювання цілей
На основі нововиявлених архівних документів всебічно проаналізувати січневі 

події 1922 р. у Любарі та частково відстежити бойовий шлях повстанського загону 
Соломинського, який безпосередньо був до них причетний. 

Виклад основного матеріалу дослідження
П. Бондарчук зазначає, що Соломинський був родом із с. Авратин сучасного 

Любарського району [6, с. 56], натомість в особистому архіві В.Канчури є матері-
али, які вказують на причетність повстанця до іншого села цього ж району – Го-
ропаїв [3]. 

Існує велика ймовірність того, що Соломинський брав участь у Другому Зимо-
вому поході військ армії УНР, після невдачі якого повернувся на малу батьківщину 
і продовжив антибільшовицьку боротьбу. Найімовірніше, до Листопадового рейду 
Соломинський приєднався після переходу груп армії УНР через польсько-радян-
ський кордон на територію України, так як наприкінці літа 1921 р. перебував на 
землях сучасної Любарщини: 21 і 23 серпня цього року його загін здійснив напад 
на збирачів продподатку у с. Коростки Новочорторийської волості Полонського 
повіту [4, с. 218]. 

На думку про участь Соломинського у Другому Зимовому поході наштовхує і 
той факт, що ще з 1918 р. він мав зв’язок із Палієм-Сидорянським та Тютюнником, 
адже 13 грудня 1918 р. їх утрьох, як зазначають джерела, за підготовку антигеть-
манського повстання в Києві мали розстріляти. Лише завдяки нападу антигеть-
манських сил на Печерську фортецю цієї участі вдалося уникнути [8, с. 307]. Крім 
того (на це вказують архівні дані), Соломинський продовжував співпрацювати з 
петлюрівським підпіллям і після поразки армії УНР під Базаром [9, арк. 48; 10, арк. 
10], а його послідовник Хомчук мав письмове розпорядження Петлюри [4, с. 218]. 

Натомість нові архівні джерела внесли деструктив у вже чітко вималювану кар-
тину власне «Любарської трагедії». Помилково може відродитися дискусія щодо 
її дати, адже у зведенні відділу боротьби з бандитизмом Волгубчека вона зазначе-
на 3-м січня [11, арк. 64], а за даними 44 дивізії, – 5-м січня 1922 р. [11, арк. 71]. 
Свого часу нами було доведено, що дана подія сталася 4 січня 1922 р. [6, с. 53]. До 
того ж саме її вказував інструктор-організатор комсомолу Леонід Плоскер, який, 
отримавши цього дня 14 поранень від соломинців, дивом вижив [12]. 

Заслуговує на увагу й факт використання повстанцями червоноармійського об-
мундирування. Зазначимо, що подібні хитрощі тоді нерідко використовувались різ-
ного роду загонами для дезінформації противника [10, арк. 3; 13 арк. 32]. Особливо 
слід виділити те, що їх свого часу використали бійці Подільської групи Другого 
Зимового походу. Як згадує М. Старовійт, «…група…, наткнулась на лаву ворожої 
піхоти, і їхній командир запитав наших хлопців, хто вони такі, – йому відповіли: 
«Особый отдел по борьбе с бандитизмом и контрреволюцией». Цього паролю ми 
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вживали пізніше кожного разу, коли нам було невигідно зав’язувати бій з больше-
виками. Переконуючим чинником були в таких випадках наші «будьоновки»…, що 
їх багато з наших козаків мали і по потребі одягали – коли передом, а коли задом 
наперед (спереду була велика червона зірка)» [14, с. 34].

Як зазначає Д. Красносілецький, після знищення любарських радпрацівників 
повстанці попрямували до містечка Романів Житомирського повіту. Восьмого січня 
об’єднаний загін Соломинського і Богомола наздогнала червоноармійська кіннота, 
повстанських ватажків було поранено, а 18 січня під час чергової атаки другого 
з них убито (район с. Нічпали Новоград-Волинського повіту). Двадцять шостого 
січня 1922 р. 20 повстанців Соломинського зайняли хутір Зайцево, що неподалік 
від Любара, а 24 лютого – с. Сибірка, (біля м. Полонне). Двадцятого березня 1922 
р. загін Соломинського з’явився біля с. Стовпи Новоград-Волинського повіту й по-
прямував у с. Зарічне. Саме 20 березня Соломинського було вбито, тож керівництво 
загоном тимчасово перейняв Хомчук, а після нього Соколовський (Хомчук став його 
помічником) [4, с. 218 – 219]. Хоча радянські джерела повідомляють, що саме під 
керівництвом Хомчука загін до кінця квітня 1922 р. вже був за кордоном [15, арк. 56].

Між 26 січня та 24 лютого (за даними штабу 44 дивізії) «банда» Соломинського 
«28/1 приблизилась к деревне Черняховка, что за 30 верст юг.-вост. Рогачева…, где 
забрала двух милиционеров», згодом її помічено під Баранівкою, а «30/1 пришла в 
д. Ульху… разогнала милиционеров и взяв двух с собой направилась на… Пилипы, 
Кошары» [11, арк. 62].

Чому ж соломинці після 4 січня не розсіялись на деякий час? Адже до такої 
тактики часто вдавалися повстанці. Мабуть, через те, що одного з них було за-
арештовано, і слідчим органам вдалось дізнатись імена багатьох, хто підтримував 
зв’язок з загоном Соломинського, а Політбюро запропонувало ввести в районі його 
дій інститут заручників [11, арк. 62]. Це означало, що найрідніші повстанцям люди 
можуть поплатитися за їхню антирадянську діяльність. До того ж соломинців ви-
знали «самой активной бандой» Волинської губернії (за даними на 7 лютого 1922 
р.) і за неї, не даючи перепочинку, серйозно «взялися» караючі органи [15, арк. 
64]. До кінця ж лютого «арестованные по делу банды Соломинского» вже активно 
використовувались органами влади для ліквідації загону [9, арк. 48].

Висновки з дослідження й перспективи
Таким чином, можна стверджувати, що «Любарська трагедія» була «найгучні-

шим» проявом антибільшовицької боротьби повстанського загону Соломинського. 
Навесні 1922 р. з даним угрупуванням, яке протягом останнього пів року протиді-
яло органам радянської влади на Півдні та Південному Заході сучасної Житомир-
ської області, було покінчено. Але з’явилися інші. Боротьба розрізнених загонів 
проти радянської влади, заздалегідь приречена на поразку, продовжувалась.
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У статті розкриваються деякі питання конфліктології як науки, що вивчає теорію  
і практику попередження та розв’язання конфліктів, розглядаються причини, механізми 
і різновиди конфліктів, досліджується система чинників конфліктності. Представлений 

матеріал має практичне значення для викладачів і вчителів, які працюють з групами 
студентів юнацького віку та старшокласниками.

Ключові слова: спілкування, особистість, міжособистісні стосунки, конфлікт, виховний 
вплив, джерела конфліктної стратегії поведінки, самооцінка, конфліктогенність поведінки, 

психологічний захист.

Актуальність теми дослідження. Як відомо, життя в суспільстві не може іс-
нувати без зіткнення ідей, як окремих людей, так і малих та великих колективів. 
Б. Вул зазначав: «Життя – це процес вирішення нескінченної кількості конфліктів. 
Людина не може уникнути їх. Вона може лише вирішити, брати участь у вироблен-
ні рішень або залишити це іншим». 

Зазвичай, конфлікт у соціально-професійній сфері сприймається, як ненормаль-
не явище і збій у роботі, перешкода для реалізації стратегічних цілей. Негативне 
сприйняття цілком обґрунтоване, тому що будь-який конфлікт несе в собі заряд 
величезної руйнівної сили: порушується процес нормального функціонування 
колективу, руйнуються стосунки між людьми. Однак відсутність конфліктів слід 
вважати свідченням застою. Конфлікт – це показник розвитку, фактор динамічної 
стабільності організації. Отож необхідне управління процесом, завданням якого 
є запобігання виникненню негативної взаємодії, а також надання неминучим кон-
фліктним ситуаціям конструктивного характеру. [2]

У навчально-виховному процесі таке управління здійснюється педагогом, який, 
в силу специфіки своєї професії, повсякчас змушений зіштовхуватися з різнома-
нітними конфліктами. Психолого-педагогічні конфлікти ґрунтуються на протиріч-
чях, що виникають у навчально-виховному процесі при зіткненні вимог, інтересів 
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педагогів, студентів, батьків, керівників. Ці конфлікти потребують гармонізації 
взаємин в системах «викладач-студент», «студент-студент», «викладач-викладач», 
«викладач-батьки», «викладач-керівник».

Успішність виходу з конфліктної ситуації здебільшого залежить від особи-
стих якостей викладача, його досвіду, інтуїції та рівня психолого-педагогічної 
майстерності.

На сучасному етапі в навчально-виховній роботі акцент робиться на активній 
позиції викладача у попередженні або розв’язанні конфлікту. З погляду на це ви-
пливає необхідність наявності у педагога знань основ конфліктології як науки, що 
вивчає теорію і практику попередження і розв’язання конфліктів. [2]

Постановка завдання. Розглянувши причини, механізми і різновиди конфлік-
тів, розкрити психологічні особливості конфліктів та виявити домінуючі стратегії 
поведінки особистостей в конфліктних ситуаціях.

Від народження людина опиняється в колі правил, заборон, норм. Норми і 
правила поведінки встановлюють самі люди, а їхнє дотримання робить життя й 
спілкування людей гуманнішим, ефективнішим, зручнішим. Французький філо-
соф, математик, фізик і письменника ХVІІ ст. Блез Паскаль стверджував: «Правила 
доброї поведінки відомі з давніх – давен, річ за дрібницею – вміти користуватися 
ними». Звичайно вжите слово «дрібниця» насправді означає дуже багато. Адже 
коли порушуються правила поведінки, етикет спілкування, створюються конфлік-
тні ситуації, виникає конфлікт. 

Конфлікт – це зіткнення сторін, наприклад двох чи більше людей з різними 
думкам, інтересами, поглядами, бажаннями. «Conflictus» у перекладі з латинської 
означає «удар, боротьба, зіткнення» різноспрямованих сил (цінностей, інтересів, 
поглядів, позицій).

Вирішальний вплив на поведінку особистості в конфлікті виявляє сама особи-
стість – її потреби, установки, звички, спосіб мислення, досвід вирішення проблем і 
моделі поведінки. Все це – суттєвий фактор, який дозволяє попередити розвиток кон-
фліктів в навчальному колективі, їх перехід в екстремальні та надто емоційні форми, 
а також знизити ймовірність розвитку міжособистісних та міжгрупових конфліктів.

 Особистісні передумови виникнення і розвитку конфліктів можуть мати ситу-
ативну або характерологічну основу.

До ситуативних передумов виникнення конфлікту відносяться: незадоволеність 
потреби; дезорієнтація;  втомленість; недостатня чи спотворена інформованість;  
нестійкість настрою і т.п. [8]

До характерологічних передумов відносяться стійкі якості і риси характеру, 
які сприятливі до зіткнення з оточуючими, викликають негативне відношення до 
людини, що формуються середовищем, являються наслідком психологічно неадек-
ватного виховання: знижена самокритичність; імпульсивність; нахил до агресивної 
поведінки; невихованість; відсутність духовної культури; егоїзм; користолюбство 
і т.п. [4]
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Реакція на труднощі та невдачі залежить від якостей особистості. В конфлікти 
з оточуючими вступають передусім люди з негнучкими, ригідними характерами, 
ті, хто нездатний витримати поведінку, яка не узгоджується з особистими принци-
пами і ціннісними критеріями. Як правило, такі люди інертні, повільно звикають 
до нової обстановки, не схильні до активного спілкування, дуже егоцентричні і не 
допускають компромісів. [4]

Ще однією причиною конфліктної поведінки може бути стійке прагнення 
завоювати визнання і повагу оточуючих, зайняти більш престижне і впливове 
положення в групі. Така людина вважає, що розуміється у всьому, найчастіше не 
рахується з оточуючими.

Слід зазначити, що конфлікти можуть бути обумовленні як занадто високим 
конформізмом так і його протилежністю – негативізмом. У першому випадку 
спостерігається безпринципна поведінка, коли особисту думку, позицію, вчинки 
намагаються пристосувати до думки і вчинків оточуючих. Конформісти легко 
піддаються впливу і навіюванню. У другому випадку люди чинять необґрунто-
ваний упертий опір, зокрема в юнацькому віці це виявляться в непокірності, яка 
направлена проти дорослих. 

Конфліктогенними є також люди з неадекватною самооцінкою. Для компен-
сації зниженої самооцінки людина створює ідеальний образ і намагається бути у 
відповідністі з ним, при цьому розглядаючи свої недоліки як позитивні якості. Це 
нескладно зробити, оскільки одні і ті ж якості можна розглядати по різному (агре-
сивність, наприклад, сприймаючи як силу). Намагаючись жити у відповідності з 
нереальним ідеалом, чи висуваючи до оточуючих нереальні вимоги, що виходять 
з ідеального «Я», людина потрапляє в складні ситуації.

Коли самооцінка завищена, знову виникають конфлікти, бо цьому, насамперед, 
будуть противитись близькі люди, потім можуть виникнути розбіжності з реаль-
ними можливостями. Той, хто ігнорує розрив між ідеальним «Я» і особистими 
невдачами, часто веде себе недостойно, стає злим і підозрілим до всіх. Об’єктивна 
і адекватна самооцінка – важлива умова не тільки успішних людських взаємо-
відносин, але і працездатності, душевного спокою і сприятливої психологічної 
атмосфери.

Упроцесі задоволення потреб індивід може відчути протидію з боку інших 
індивідів чи соціальних обмежень, опиняючись в стані фрустрації. Таким чином, 
виникають фруструючі конфлікти. [4]

Загально визнано, що емоційно стабільна, задоволена особистість переважно 
схильна до пошуку конструктивних шляхів розв’язання конфліктів.

Конфліктні ситуації у навчально-виховному процесі мають свою специфіку. 
Насамперед, специфіка педагогічних конфліктів полягає в тому, що відповідальни-
ми за педагогічно правильне вирішення ситуації є дорослі, оскільки саме від них 
діти засвоюють моделі поведінки, соціальні норми стосунків між людьми. Часте 
виникнення педагогічних конфліктів може дати студентам неадекватне уявлення 
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про взаємовідносини старших з молодшими і відповідальність за це несе безпо-
середньо навчальний заклад і викладач.

По-друге, учасники педагогічних конфліктів мають різний віковий і соціальний 
статус, що й визначає їхню абсолютно різну поведінку в конфлікті.

По-третє, різниця у віці і життєвому досвіді учасників розводить їхні позиції в 
конфлікті, породжує різний ступінь відповідальності під час їх вирішенні.

Окрім цього, професійна позиція викладача в конфлікті зобов›язує взяти на себе 
ініціативу щодо його вирішення і на перше місце поставити інтереси студента як 
особистості, що формується. Адже конфліктним ситуаціям легше запобігти, ніж 
подолати.

Розглянемо конфлікти, які найчастіше зустрічаються в студентсько-виклада-
цькому середовищі, і причини їх виникнення.

Найважчі щодо усунення є «конфлікти взаємин» через вияв упередженості, 
ворожнечі. Ці почуття заважають і студенту, і викладачу бути привітними та при-
язними, без чого важко поліпшити стосунки. Виправлення їх є найважчим випро-
буванням професіоналізму викладача, оскільки він повинен стати вище почуттів 
образи, неприязні та показати студенту культуру, шляхетність у стосунках. 

«Я – звернення», в якому викладач використовує форму не вимоги або заува-
ження («Не розмовляй!», «Припини витівки!»), а у м›якій манері висловлює власні 
враження та побажання, пов›язані з небажаною поведінкою студента («Мені б не 
хотілося, щоб ти розмовляв», «Твоя поведінка мене занепокоює»). Хоча на перший 
погляд, може здаватися, що між зауваженням і «Я – зверненням» відсутня від-
мінність, проте вона досить істотна. Застосовується певна маніпуляція, обхідний 
маневр, що є у подібних випадках педагогічно доцільним і корисним.

«Ми – підхід» – це прийом, за допомогою якого викладач представляє пробле-
му студента як спільну, начебто підключається до неї. Замість «Не розмовляй» він 
говорить: «Давай спробуємо не розмовляти», замість «Тобі треба замислитися над 
своєю поведінкою» – «Нам треба поміркувати, як можна поводити себе краще». 
Це створює у студента враження спільності, а не розмежування з викладачем.

Проблема спілкування з›являється найчастіше у «гострих» випадках, коли 
педагог чи його вихованець, або дві сторони не задоволені чи роздратовані, як, 
наприклад, після кількох зауважень, зроблених студенту за порушення дисципліни. 
Тому в таких ситуаціях слід дотримуватись правил:

•   необхідно вдало вибрати час для розмови. Розмова «по гарячих слідах» 
приречена на невдачу, бо роздратованість – поганий союзник. Викладачу потрібно 
набратися терпіння і знайти час для розмови (гострота пройде, вихованець заспо-
коїться). Крім того, за цей час він сам зрозуміє помилковість власної поведінки;

•   обрати вдале місце для розмови. Розмова зі студентом на очах у групи ви-
кликає у нього бажання продемонструвати сміливість і незалежність.

На основі такого аналізу обирається стиль поведінки (модель, стратегія) у си-
туації конфлікту:
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1. Суперництво (конкуренція, протидія, тиск) – людина прагне поставити власні 
цілі вище інтересів інших людей і взаємин із ними. Цей стиль ефективний тоді, 
коли Ви маєте певну владу, переконані, що Ваше рішення або підхід у цій ситуації 
є найправильніший і Ви маєте можливість наполягати на ньому.

2. Стиль співдружності (співробітництво) застосовує викладач, який прагне до 
встановлення рівноваги власних педагогічних інтересів і задоволення інтересів 
студентів. Це найефективніша модель для вирішення педагогічних конфліктів. 
Вона ґрунтується на досягненні спільної перемоги в результаті співпраці. 

3. Компроміс – це часткове погодження з позицією (бажаннями, інтересами) 
протилежної сторони. Цей стиль ефективний у ситуаціях, коли обидві сторони 
мають однакові інтереси щодо вирішення проблеми; сторони зацікавлені у збере-
женні дружніх стосунків.

4. Стиль ухилення (уникання) – пасивний стиль, утеча від проблеми. Він засто-
совується тоді, коли проблема не дуже важлива дня обох сторін; педагог намага-
ється її не помічати або не володіє достатньою інформацією для остаточного вирі-
шення проблеми; коли викладач упевнений, що студенти самі можуть правильно 
вирішити проблему, а тому йде їм назустріч і пропонує самим прийняти рішення. 
Цю модель поведінки частіше застосовують викладачі пасивні (хоча і раціональні), 
які не бажають створювати напруженість у стосунках зі студентами і тому одразу 
ж погоджуються з їхньою пропозицією.

Стиль пристосування (відступ, поступка) застосовують викладачі конформно-
го типу. Вони одразу ж відмовляються від своєї думки, якщо студенти з нею не 
погоджуються.

Викладачеві під час виникнення педагогічного конфлікту зі студентами по-
трібно пам’ятати таке: за вирішення конфліктних ситуацій відповідає настав-
ник; якщо викладач іде на розширення педагогічної конфліктної ситуації, то 
здебільшого ініціатором виникнення конфлікту був він сам; у конфліктній ситу-
ації завжди є об›єкт інтересу двох суб’єктів: адміністративний, психологічний, 
етичний, ідеологічний (різне ставлення до цінностей) або амбіційний (через 
статус); із конфліктними ситуаціями педагогу потрібно впоратися самостійно 
(не скаржитися!). Коли інформація про конфлікт передається іншому, можливі 
спотворення, суб›єктивні оцінки, помилки. Все це поглиблює напруженість кон-
фліктної ситуації; під час обговорення конфліктної ситуації на групових зборах, 
крім визнання своєї помилки й того погляду, який справедливий, на перше місце 
необхідно ставити інтереси студента (чи студентів); володіє конфліктом той, хто 
володіє аргументацією. Викладачеві потрібно пам›ятати, що багато конфліктів 
мають суб›єктивне походження. Кожному треба усвідомити, що завжди можна 
знайти компроміс, а конфлікту можна запобігти ще на стадії протиріччя, регу-
люючи його методом діалогу.

Висновок. Таким чином, вміння використовувати у конфліктних ситуаціях 
тактики співробітництва та застосовувати конструктивні способи вирішення 
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конфлікту є оптимальним шляхом вирішення проблеми виникнення конфліктів у 
навчально-виховному процесі.

Знаючи джерела конфліктної стратегії поведінки у міжособистісних стосун-
ках студентів, викладачі можуть керувати змінами, які відбуваються в колективі, 
з метою оптимізації взаємовідносин суб’єктів і не допускати переходу потенці-
альних конфліктів у їх відкриті форми, а також надавати конфліктним ситуаціям 
конструктивного характеру.
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Виховання оптимістичного світосприйняття підлітків
Як важлива педагогічна проблема

Л.М. Соколовська,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, 

Житомирський агротехнічний коледж

У статті розглядається виховання оптимістичного світосприйняття підлітків як важлива 
педагогічна проблема. Розкривається думка, що праці психологів та педагогів різних епох 

допомагають краще усвідомити розуміння оптимістичного ставлення до життя і є методологічною 
основою для вивчення цього явища. Стверджується, що сучасне розуміння оптимізму ґрунтується  

на бадьорому і життєрадісному світовідчутті, вірі підлітка у власні можливості, в успіх, 
у краще майбутнє.

Ключові слова: оптимістичне світосприйняття, підліток, духовний розвиток,  
психолого-педагогічна проблема.

The article deals with cultivation of optimistic attitude towards life of a personality as a psychological  
and pedagogical problem. It has been substantiated, that the works of psychologists and teachers of different 

epochs help you understand the concept of optimistic attitude towards life better, and that they are the 
methodological basis for the study of this phenomenon. Current understanding of optimism is based  

on cheerful attitude to the world, faith in our own human capabilities, success, in a better future.
Key words: optimistic attitude towards life, adolescent, spiritual development, psychological  

and pedagogical problem.

Постановка проблеми.
Зважаючи на сучасні перетворення в суспільно-політичному житті України, 

особливого значення набуває проблема виховання оптимістичного світосприйняття 
підлітків, готовності активно діяти на благо країни, особистісної відповідальності 
за власні дії та долю Батьківщини. Про актуальність цієї проблеми зазначено в 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Завдання освіти – 
«визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної 
системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави» [8]. 
Пріоритетними напрямами є «патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, 
основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, 
так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх 
поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвит-
ку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, 
толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності 
до змін» [8]. Тільки глибокий дух оптимізму, велике бажання змінювати життя 
на краще, міцна віра в майбутній успіх допомагають людині в щоденній боротьбі 
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з труднощами. Виховати життєрадісність та оптимістичне ставлення до життя 
підлітків – означає допомогти їм адаптуватися до нових умов, здолати тимчасові 
невдачі, стати стійкими в стресових ситуаціях та залишитися здоровими, впевнено 
рухатися на шляху духовного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблему виховання оптимістичного світосприйняття молодого покоління до-

сліджували І.Д. Бех, О.М. Докукіна, К.О. Журба, М.С. Замишляєва, Т.В. Кравченко, 
В.Г. Постовий, В.О. Сухомлинський та інші науковці.

Постановка завдання.
Отже, метою статті є дослідження проблеми виховання оптимістичного світо-

сприйняття підлітків на основі праць психологів та педагогів.
Результати досліджень.
Багато вчених стверджують, що оптимістичному ставленню до життя сприяє 

знайдений людиною його сенс. В. Франкл висунув і підтвердив гіпотезу, що сенс 
життя потрібно не лише шукати, а досягати; його відсутність породжує так званий 
стан екзистенціального вакууму. Реалізуючи сенс свого життя, людина реалізовує 
саму себе [16, с. 15]. Учений розкривав оптимізм через поняття «щастя»: відчуття 
щастя не може бути метою, до якої прагне людина, а явищем, що супроводжує 
досягнення мети.

Життя може зробити змістовним радість, але лише тоді, коли людина визначає 
сенс власного життя. Людина повинна любити життя, обрати мету свого існування, 
усвідомивши власну неповторність та унікальність. Проблема сенсу життя є осо-
бливо гострою в старшому підлітковому віці, коли молоді люди у своїх духовних 
пошуках раптом починають розуміти всю неоднозначність людського існування. 

Правомірним, на нашу думку, є твердження В. Франкла про те, що втілення й 
виявлення в роботі людини тих неповторних рис, які становлять індивідуальність 
особистості і наповнюють смислом і радістю її життя, залежать не від соціального 
статусу, професії людини, а від неї самої. У своєму повсякденному житті людина 
рухається в напрямі, позитивним полюсом якого є успіх, а негативним – поразка 
[16, с. 303]. Успіх людини залежить не від долі, а від її рішень і ставлень, які вона 
здатна знайти і втілити навіть у безнадійних ситуаціях.

Висловлену думку доповнює Е. Фром, який стверджує, що щастя – не мета, а пе-
реживання, яке супроводжується зростанням сил. Людина має бути відповідальною 
за саму себе і визнати, що тільки власними зусиллями надасть своєму життю сенсу. 
Немає іншого сенсу життя, крім того, який досягається шляхом розкриття власних 
сил у продуктивній, творчій життєдіяльності. Віра, що є важливою складовою опти-
містичного ставлення до життя, є раціональною. Вона базується на життєвому досвіді 
особистості, на здатності отримувати знання й усвідомлювати їх, тобто раціональна 
віра – це результат власної внутрішньої активності думки й почуттів [17, с. 229–230].

У контексті нашого дослідження цінними є погляди К.Г. Юнга, який вважав, що 
при фрустрації людини в процесі онтогенетичного розвитку, коли не відбувається 
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задоволення потреб, з’являються різні негативні переживання: роздратування, 
розчарування, зневіра, тривога, відчай тощо. Фрустрація виникає в ситуаціях кон-
флікту, коли задоволення потреби наштовхується на перепони, які важко здолати. 
Це є причиною нервових станів особистості і негативно впливає на її оптимістичне 
ставлення до життя. 

Багато педагогів вважають, що під впливом інших людей відбувається форму-
вання поглядів та установок особистості, її оптимістичного ставлення до життя. 
Позитивні висловлювання батьків, учителів, друзів на адресу підлітка зміцнюють 
установки на позитивне сприйняття життя; у майбутньому їм вдається успішні-
ше і легше діяти в потрібному напрямі. Поразки, невдачі в минулому негативно 
впливають на віру в успіх, а, отже, й на ставлення до життя. Після серії невдач 
людина втрачає впевненість у собі, очікує поразки і в наступних спробах. Ось чому 
важливими є навіть невеликі позитивні результати в діяльності. Досягнення пев-
ної проміжної мети, як вважає О.М. Леонтьєв, створює ситуацію успіху, посилює 
мотивацію людини [9].

Як стверджує М. Зелігман, поділ людей на категорії оптимістів і песимістів 
є виправданим. Оптимістичність людини значно впливає на її життя: людей з 
оптимістичним ставленням до життя частіше приймають на конкурсні посади, 
ніж тих, хто має песимістичний настрій; вони мають краще здоров’я, триваліше 
життя, рідше впадають у депресії, частіше досягають успіхів. На думку науковця, 
песимістів можна навчити, як стати оптимістами [6]. 

Життєвий шлях, на думку Л. В. Сохань, – це життя, свідомо побудоване і прак-
тично прожите особистістю на основі розуміння сенсу життя і власного місця в 
ньому. Самореалізація має значення лише тоді, коли людина отримує задоволення 
від реалізації своєї мети, діяльності. У тому, яке місце відводить собі людина у 
світі, який життєвий шлях вона запланувала, які цілі реалізовує протягом життя, 
проявляється спрямованість як стійка характеристика особистості, що істот-
ним чином зумовлена сформованістю в людини тих чи інших соціально цінних 
якостей. Спрямованість впливає на все життя людини і виражається в цінніс-
них орієнтаціях, реалізації протягом життя моральних принципів, розвитку тих 
чи інших здібностей, нарешті, в оптимістичному ставленні до свого життя. 
Самопізнання, самореалізація і саморозвиток особистості, як стверджує Л. В. 
Сохань, – це природні взаємозумовлені процеси. Пізнаючи себе, особистість роз-
вивається, а розвиваючись – реалізує себе. Самореалізуючись, особистість завжди 
виходить за межі досягнутого. З огляду на це самореалізація є творчістю, бо саме 
в повній самореалізації особистість виходить за межі власного розвитку, у неї 
формується оптимістичне ставлення до життя [13].

Пропонуючи і обґрунтовуючи соціально-психологічну концепцію життєвих 
криз особистості, їх сутність, характер їх переживання, шляхи подолання (психо-
логічне загартування, уникнення невротичних симптомів, збереження віри в себе 
і у своє майбутнє), Т. М. Титаренко зосереджує увагу на найголовніших, найти-
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повіших кризових ситуаціях, більшість яких відома людині з власного досвіду 
або досвіду родини, друзів, колег, знайомих. Науковець визначає форми прояву 
кризового стану особистості в контексті ставлення до власного життя, буден-
них навантажень та раптових несподіванок тощо, приділяє увагу повсякденній 
психологічній травматизації та технікам життя в складних умовах, проблемам 
психокорекції та психотерапії стресових станів особистості, що надзвичайно 
важливо в житті [15].

Люди з оптимістичним ставленням до життя позитивно налаштовані і завжди 
досягають поставленої мети. Вони вірять в успіх, а підсвідомість лише виконує 
закладену в неї програму. Такі люди щасливі: легко переживають невдачі, усією 
душею радіють успіхам і не схильні до невротичних захворювань.

За словами психологів, невдачі є одним із головних бар’єрів на шляху розвит-
ку особистості. Проте сьогодні, як і раніше, зазначає Л. В. Данилова, деякі здібні 
підлітки, лідери дуже пишаються своїми постійними успіхами, а багато хто часто 
зазнає поразки. Покарання лише посилює відчуття невдачі. Шкідливим є те, що 
в молодої людини незабаром притуплюється почуття гіркоти, «емоційна товсто-
шкірість призводить до товстошкірості моральної. Людина може втратити почуття 
власної гідності – за це доводиться довго розплачуватися суспільству недовченими 
та недовихованими людьми, нещасливими та знедоленими» [4].

Однією з умов успішного переведення виховних цілей у перспективу життєді-
яльності, за переконанням І. Д. Беха, є орієнтація педагога на виховання успіхом. 
Адже неможливо формувати позитивну особистість у діяльності, яка приносить 
людині постійні невдачі. Лише успіх формує в ній достатню віру в себе: «Вихо-
вання успіхом, надання допомоги в прагненні вихованця задовольнити потребу в 
гідному місті в колективі однолітків – шлях створення довірливих взаємин творчої 
співдружності дорослих і дітей» [1, с. 26].

М. С. Замишляєва обґрунтовує розвиток оптимізму впливом таких чинників 
соціалізації, як місто чи село, що визначає стиль поведінки індивіда. На її думку, 
оптимізм має структуру, що включає три етапи: етап первинної оцінки ситуації, етап 
оцінки ресурсів регулювання, етап вибору стратегій та стилів поведінки [5, с. 10]. У 
вихованні оптимістичного ставлення до життя доцільно використовувати взаємодію 
між емоцією радості, пізнавальними процесами та поведінкою. Чим більшим є 
позитивне уявлення людини про себе, стверджує А. М. Калошин, тим оптимістич-
нішим є її ставлення до життя [7]. Більшість людей вважає себе невдахами, які 
незадоволені життям та собою. Плануючи справу, такі люди часто зосереджуються 
на поразці, забуваючи, що жодна важлива справа неможлива без віри в успіх. Тому 
вчений рекомендує сформувати позитивне уявлення про себе. 

М. Мольц пропонує для цього використовувати позитивне мислення. Суть його 
рекомендацій полягає в тому, щоб, з одного боку, формувати позитивний образ влас-
ного «я» під впливом успішних вчинків, а з іншого – допомогти вистояти під час не-
вдачі [11]. Людина з оптимістичним ставленням до життя за жодних несприятливих 
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обставин не зневіриться в собі, обов’язково передбачить свої прорахунки наступ-
ного разу. Успіхи підкріплюють «я-концепцію» такої людини, невдачі виконують 
коригувальну функцію.

Оптимістичне ставлення до життя, віра в позитивні можливості дитини були 
основою діяльності А. С. Макаренка, який розробив актуальну до наших часів 
програму ставлення до особистості вихованця. У навчально-виховному процесі 
потрібно використовувати такі методи, які зробили б життєдіяльність радісною, 
цілеспрямованою, щасливою. А. С. Макаренко у своїй педагогічній теорії і прак-
тиці активно використовував передусім радість і обґрунтовану ним систему пер-
спективних ліній, яка передбачала існування постійного цілепокладання. Сутність 
і значення дитячої радості полягає в тому, що вона є найважливішим засобом 
перетворення важких обов’язків дитини на джерело та стимул творчої життєді-
яльності та оптимізму. Організована педагогами дитяча радість вносить у життя 
дітей необхідний елемент задоволення; саме цей метод необхідний для виховання 
оптимістично налаштованих, бадьорих і життєрадісних людей [10].

Як стверджує Г. Г. Ващенко, романтизм, потяг до незвичайного і героїчного 
можуть сприяти розвитку відваги, появі високих поривань тощо. Педагог застері-
гає, що за відсутності нормального соціального оточення, умов родинного життя і 
правильного виховання намагання підлітка відстояти своє «я» може проявитися в 
незадовільній поведінці, недисциплінованості, а романтизм, схильність до пригод-
ництва можуть призвести до того, що підліток пристане до якихось кримінальних 
елементів. Добре продумане планування праці хоч і забезпечує успіх, але це від-
бувається лише частково. Без наполегливості найкращі плани можуть залишитися 
нереалізованими [2]. 

Вершина гідності людини – у прагненні віднайти сенс життя. «Найбільш 
благородний смисл життя для тих людей, хто, будучи позбавлений можливості 
віднайти смисл у справі, творенні, переживанні чи любові, за допомогою самого 
ставлення до свого тяжкого становища, яке вони об’єктивно змінити не можуть, 
підносяться над ним…» [2, с. 34]. Найголовніше в роботі педагога – спрямувати 
зусилля, енергію молодих людей у певне русло, організувати поступ спочатку до 
ближніх, а від них уже до більш далеких життєвих перспектив. Якщо мети досяг-
нуто, у людини формується оптимістичне ставлення до життя і їй легше досягати 
нової перспективи.

«Школа радості» В. О. Сухомлинського найповніше розкриває бачення людини 
в «оптимістичній перспективі», з оптимістичним ставленням до життя. Саме вну-
трішній світ людини, її світобачення і світовідчуття стають основою педагогічної 
взаємодії між вихователем і вихованцем. Найголовніші чинники успіху виховання 
– оптимістичне ставлення до життя та віра в дитину. У цьому В. О. Сухомлинський 
бачив джерело творчої енергії, психічної рівноваги, здоров’я вихователя й вихован-
ця. Педагог вказував на взаємозалежність і взаємовплив успіху й оптимістичного 
ставлення до життя. За спостереженнями В. О. Сухомлинського, відчуття радості 
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успіху справляє на дитину чималий стимулюючий вплив: «Вона переживає хвилю-
юче почуття радості, вона торжествує, переживає незабутні хвилини відкриття… 
Так, уся справа у вірі у свої сили, в емоційному стимулі» [14, с. 511].

Педагогічна мудрість виховання полягає в тому, щоб дитина ніколи не втра-
чала віру у свої сили, не відчувала, що в неї нічого не виходить: «Оптимізм, 
життєрадісне світосприймання, почуття впевненості у своїх силах – це, обра-
зно кажучи, світлий вогник, який осяває шлях дитині. Погасне цей вогник – і 
дитина опиниться в мороку, у самотині, її охопить безвихідна туга і безнадія» 
[14, с. 512].

Хочемо зазначити, що сучасні підходи до виховання оптимістичного ставлення 
до життя є неоднозначними. Погляди дослідників розходяться стосовно поняття 
оптимістичного ставлення до життя, його структури, функцій та властивостей. На 
думку Н. В. Самоукіної, потрібно не завищувати самооцінку під час успіху і не 
занижувати під час невдачі. Психолог впевнена: навіть у найскрутніший період 
життя можна не просто існувати, а радіти кожному дню, бути оптимістом, силь-
ним і впевненим у власному майбутньому. Життєва позиція має бути активною: 
потрібно не тільки допомагати людям, а й втілювати власні бажання, досягати 
поставлених цілей, прагнути до реалізації інтересів [12].

У своїх дослідженнях Т. О. Грабовська та О. В. Киричук виокремлюють два 
важливих типи мотивації поведінки, які впливають на оптимістичне ставлення до 
життя: мотивацію успіху та мотивацію на невдачу. Мотивація на успіх – позитивна. 
В основі активності людини, яка розпочинає справу, лежать надія на успіх і потреба 
в його досягненні. Мотивація на невдачу є негативною і визначає активність люди-
ни, спрямовану на уникнення осуду, покарання. Ще не розпочавши справу, людина 
вже боїться можливої невдачі, зовсім не сподіваючись на досягнення успіху. Як 
стверджують вчені, особи, спрямовані на успіх, активні, ініціативні, є оптимістами. 
Якщо їм трапляються перешкоди, вони шукають шляхи їх подолання. Продуктив-
ність діяльності, активність можуть не залежати від зовнішнього контролю. Такі 
люди відрізняються наполегливістю в досягненні мети, схильні планувати своє 
майбутнє на далеку перспективу [3]. 

На думку В. Є. Чудновського, оптимістичному баченню життя протиставляють-
ся такі негативні явища, як алкоголізм і наркоманія, які впливають на формування 
особистості, передусім у підлітковому віці. Втрата життєвої позиції, життєрадіс-
ності ставить під загрозу нормальний розвиток особистості [18]. Однією з умов 
втрати оптимізму, схильності до суїцидальної поведінки є соціально-психологічна 
дезадаптація. 

І. П. Ящук, досліджуючи питання життєвої компетентності особистості, роз-
глядає певні знання, вміння, життєвий досвід, необхідні для вирішення життєвих 
завдань і продуктивної реалізації власного життя. У процесі організації соціальної 
поведінки, на думку науковця, необхідно відкривати перед вихованцем перспек-
тиви та допомагати їм досягати успіхів [19], що є умовою набуття особистістю 
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знань, вмінь, життєвого досвіду, необхідних для оптимістичного світобачення, 
розв’язання життєвих завдань. Сучасне розуміння оптимізму ґрунтується на 
бадьорому і життєрадісному світовідчутті, вірі людини у власні можливості, 
в успіх, у краще майбутнє. Зазначений підхід передбачає впевненість індивіда 
в тому, що у світі панують справедливість, позитивне начало, добро та усві-
домлення людиною власної спроможності до духовного розвитку, морального 
удосконалення, творчої самореалізації.

Висновки та перспективи подальших досліджень.
Слід сказати, що проблема оптимістичного ставлення людини до життя є найак-

туальнішою в підлітковому віці. Саме в цей час формується здатність особистості 
орієнтуватися в житті, реалізовувати свої здібності, самостверджуватися, отримувати 
визнання, бажання спробувати себе в різних соціальних ролях. Праці психологів та 
педагогів різних епох допомагають краще усвідомити розуміння оптимістичного 
ставлення до життя і є методологічною основою для вивчення цього явища. 

На нашу думку, подальшого дослідження потребує проблема розробки прак-
тичних шляхів формування оптимістичного світосприйняття підлітків.
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ВИХОВАННЯ ОПТИМІСТИЧНОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ПІДЛІТКІВ 
ЯК ВАЖЛИВА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

У статті розглядається виховання оптимістичного світосприйняття підлітків як важлива 
педагогічна проблема. Розкривається думка, що праці психологів та педагогів різних епох 

допомагають краще усвідомити розуміння оптимістичного ставлення до життя і є методологічною 
основою для вивчення цього явища. Стверджується, що сучасне розуміння оптимізму ґрунтується  

на бадьорому і життєрадісному світовідчутті, вірі підлітка у власні можливості, в успіх,  
у краще майбутнє.

Ключові слова: оптимістичне світосприйняття, підліток, духовний розвиток,  
психолого-педагогічна проблема.
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CULTIVATION OF OPTIMISTIC ATTITUDE TOWARDS LIFE  
OF ADOLESCENTS AS AN IMPORTANT PEDAGOGICAL PROBLEM

The article deals with cultivation of optimistic attitude towards life of a personality as a psychological  
and pedagogical problem. It has been substantiated, that the works of psychologists and teachers of different 

epochs help you understand the concept of optimistic attitude towards life better, and that they are  
the methodological basis for the study of this phenomenon. Current understanding of optimism is based  

on cheerful attitude to the world, faith in our own human capabilities, success, in a better future.
Key words: optimistic attitude towards life, adolescent, spiritual development, psychological 

and pedagogical problem.
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Вимоги до оформлення статей

ДО ВІДОМА АВТОРІВ! 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
У «ВІСНИК ЖАТК»

1. До друку приймаються наукові статті, у яких присутні такі необхідні елемен-
ти, передбачені п.3 Постанови президії ВАК України від 15 січня 2003 р. № 7-05/1 
(Бюлетень ВАК України, № 1, 2003):

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання 
цієї проблеми, і на які спирається автор.

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим при-
свячено цю статтю.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отри-

маних наукових результатів.
Висновки з дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Зміст статей має відповідати профілю видання.
2. Стаття до друку подається на диску та в роздрукованому вигляді на папері 

формату А4 через 1,5 інтервал, шрифт – 14-й кегль (обсяг статті – до 12 сторінок 
тексту).

3. Автор зобов’язаний ретельно вичитати текст і підписати його на останній 
сторінці поданого примірника (якщо авторів кілька, то підписує кожен).

4. Вимоги до оформлення наукової статті. Послідовно вказуються такі елементи:
назва рубрики фахового видання, для якої призначено матеріал (редколегія має 

право остаточну рубрику визначати самостійно);
прізвище, ім’я, по батькові автора/авторів, науковий ступінь, вчене звання;
заголовок статті українською мовою;
анотації українською, англійською мовами;
ключові слова: українською, англійською мовами не менше трьох і не більше 

десяти;
текст статті, оформлений відповідно до вимог ВАК України (див. постано-

ву Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених 
до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 р. № 7-05/1);

список використаних джерел подавати у вигляді посилань у кінці статті. У 
тексті у квадратних дужках вказується номер використаного джерела із зазначен-
ням сторінки/сторінок. Наприклад: [1, c. 132] або [2, c. 45-46] або [3, c. 225; 4, 
с. 176-177]. Список використаних джерел подають у порядку появи посилань у 
тексті, відповідно до міждержавних і державних стандартів.

5. До рукопису додаються (на окремому аркуші): відомості про автора (або 
одного з авторів): місце роботи (служби), посада, поштова адреса, телефон, за 
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можливості – електронна адреса для листування та погодження деталей пу-
блікації.

6. Рукописи публікуються лише українською мовою.
7. Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису без по-

годження з автором. З автором погоджуються правки, які, на думку редколегії, 
можуть змінити зміст тексту.

8. Статті, оформлені недбало, неграмотно (більше двох виправлень на сторін-
ці), із грубими порушеннями правил оформлення авторських оригіналів редколе-
гією не розглядаються.

9. Статті подавати відповідальному за випуск редактору.

Матеріали розташовуються у такій послідовності:
1) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
2) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням  

по правому краю);
3) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням  

по правому краю);
4) місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його 

назва не входить до складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). 
Всі дані про місце роботи беруться у дужки та поміщаються в окремий абзац  
з вирівнюванням по правому краю;

5) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів 
першого рядка з вирівнюванням по центру);

6) коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища авто-
ра (курсив, окремий абзац з вирівнюванням по центру);

7) текст статті;
8) список використаної літератури;
9) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад 

«__»__________ 20__р. посада (окремий абзац, вирівнювання по правому краю);
10) анотації статті українською та англійською мовами.
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