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Аннотация 

Основная цель исследования состоит в разработке предложений и рекомендаций по совершенствова-

нию налоговых ставок в сферах экономической деятельности на основе изучения особенностей их функ-

ционирования и анализа основных факторов, влияющих на развитие сфер экономической деятельности. В 

процессе исследования использованы различные методы определения налоговых ставок. Результаты ис-

следования могут быть использованы в процессе обогащения научных и практичных знаний в сферах эко-

номической деятельности. Практическая значимость исследования: выдвинуты рекомендации и предло-

жения по совершенствованию механизмов налогов в сферах экономической деятельности. 

Abstract 

The main objective of a research consists in development of offers and recommendations about improvement 

of tax rates in spheres of economic activity on the basis of studying of features of their functioning and the analysis 

of the major factors influencing development of spheres of economic activity. In the course of the research various 

methods of definition of tax rates are used. Results of a research can be used in the course of enrichment of scien-

tific and practical knowledge in spheres of economic activity. Practical importance of a research: recommendations 

and suggestions for improvement of mechanisms of taxes in spheres of economic activity are put forward. 

Ключевые слова: рыночная экономика, межотраслевой баланс, экономическое развитие, государ-

ственное регулирование, налог, прибыль, доход, предпринимательство. 

Keywords: market economy, interbranch balance, economic development, state regulation, tax, profit, enter-

prises, company, income, entrepreneurship. 

 

Постановка проблемы: Основой статьи явля-

ется важность налоговой системы для развиваю-

щих стран при формировании социально-ориенти-

рованной рыночной экономики. С этой целью в ста-

тье подчеркивается важность налоговой системы в 

качестве инструмента регулирования экономики. 

Основными аспектами этой статьи также являются 

вопросы выбора оптимальных налоговых ставок. В 

статье предлагаются различные модели для нахож-

дения оптимальных ставок «налогов на прибыль». 

Адекватность модели и ее роль в экономике с науч-

ной точки зрения оправдано.  

Опыт развитых стран показывает, что налого-

вая система играет своеобразную роль в экономике 

каждой страны, а также в формировании государ-

ственного бюджета, его эффективного функциони-

рования и управления им. 

В настоящее время одним из основных усло-

вий для развития механизма регулирования налого-

вой системы является индивидуальное предостав-

ление разного количества налоговых льгот для оп-

тимизации налогового регулирования. 

Единственным владельцем налоговых льгот явля-

ются конкурентоспособные производители продук-

ции на мировой рынок. Основным условием предо-

ставления налоговых льгот, являются определен-

ные факторы для введения производителя на 

рыночную позицию. К этим факторам относятся 

местонахождение производителя, природно-клима-

тические условия района и т.д. Государственная 

налоговая политика дает им возможность незави-

симо использовать экономический потенциал для 

балансировки развития экономических условий об-

ластей.  

С точки зрения развития рыночной экономики 

изучение роли налогов, государственного меха-

низма регулирования, экономических отношений 

на макроэкономическом уровне дает возможность 

сказать, что налоги выполняют 4 основные ниже-

следующие функции: фискальные, стабилизацион-

ные, регулирующие, связующие (объединяющие). 

Фискальные функции являются изначальными 

для налогов и были изучены достаточно широко в 

теории налогообложения. Эту функцию все иссле-

дователи комментируют как отчуждение части до-

ходов конкретных лиц и хозяйствующих объектов 

на благо государства.  

Функцию регулирования с помощью налогов 

государство активно использует в своей экономи-

ческой политике. Влияние правительства осуще-

ствить налоговую реформу один за другим – явное 

доказательство попытки развития предпринима-

тельской деятельности.  
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В конце прошлого века объединяющая функ-

ция налогообложения возникла как один из аспек-

тов экономического воздействия, регулирования 

внешней торговли и внешнеэкономического со-

трудничества. Основные причины проявления на 

современном этапе развития мировой экономики 

характеризует ее особенности экономических взаи-

моотношений и зависимость укрепления процессов 

интернациональной хозяйственной жизни. Налоги 

становятся инструментом для стран, связанных 

друг с другом территориальными, экономическими 

и политическими интересами для образования еди-

ного экономического пространства.  

На практике, объединяющие функции налогов 

осуществляется путем двусторонних и многосто-

ронних соглашений о ликвидации таможенных ба-

рьеров и двойного налогообложения. Этот процесс 

ускоряет работу в направлении соответствия наци-

ональных налоговых систем.  

Анализ налогообложения на европейском и 

мировом рынке, позволяет нам прийти к выводу, 

что проблемы каждой страны в области налогооб-

ложения следует рассматривать в сотрудничестве с 

международными сообществами по разработке 

налоговой политики. Во время разработки нацио-

нальной налоговой политики, объединяющая функ-

ция налогов проявляется в разработках внешних 

факторов в налоговых «климатах» и налоговых ста-

вок других стран.  

Налоговая функция стабилизации нашла свое 

развитие в обществе социальной стабильности 

налоговых систем. В середине 20 века у экономи-

стов и политиков сложилось такое мнение, что эф-

фективная сеть социальной защиты, предотвращает 

создание революций и обеспечивает жизнеспособ-

ность рыночной экономики.  

В большинстве экономически развитых стран 

есть социальные сети защиты граждан от экономи-

ческих проблем. В меру социальной защиты входит 

пособие по безработице, предоставление бесплат-

ной медицинской услуги для семей с низким уров-

нем доходов и т.д. Суть программ социальной за-

щиты в обществе приводит к перераспределению 

доходов. На основании этого налог одного оплачи-

вается другому. В современном обществе для обес-

печения социальной стабильности главным инстру-

ментом является налоги на прибыль.  

Вторую половину 20 века можно разделить на 

2 периода: в эти периоды резко изменился характер 

налоговой политики и методы государственного 

вмешательства в экономику с помощью налоговых 

средств. Первый период охватывает 50-70 годы (по-

сле Первой Мировой войны). Промышленно разви-

тые страны стали строить свою экономику по прин-

ципам государственного регулирования рыночной 

экономики на основе Кейнсианской теории. Регу-

лирующая функция налогов находит свое отраже-

ние в приоритетных направлениях экономического 

направления промышленных зон, обеспечивает ме-

ханизм перераспределения валового внутреннего 

продукта в пользу социальной политики. 

Период охватывающий последние 25 лет 20-го 

века, называется периодом неконсервативного про-

гресса. Этот период начался после кризиса Кейнси-

анского метода экономического управления. Тео-

рия и практика государственного урегулирования 

макроэкономической политики, в первую очередь 

наблюдалась в направлении на глобальные фунда-

ментальные изменения механизма регулирования 

экономики, бюджета и налога. В 80-90 годы про-

шлого века, в ходе реформ, практически была со-

здана новая концепция в налоговом регулировании 

в рыночной экономике.  

Основные принципы модели рыночной эконо-

мики налогового регулирования образовались в 

конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого века. В 

течении этого периода, промышленное развитие 

стран изменили направление методов регулирова-

ния рыночной экономики и поставили барьер на 

вмешательство экстенсивному расширению. Стало 

проявляться предпочтение на регулирование эко-

номических действий и доминирование конкурен-

ции. Таким образом, во время реформ 80-90-х годов 

и современном этапе научно-технического разви-

тия производства политика налогового регулирова-

ния в рыночной экономике нашло новый концепту-

альной подход. Кроме того, было определено ис-

пользование налогов как макроэкономический 

регулятор в различных направлениях современных 

экономических систем. 

В настоящее время для повышения деловой ак-

тивности в практике развития предприниматель-

ской деятельности все больше внимание уделяется 

следующим аспектам:  

1. Совершенствование методов налогообло-

жения населения и предпринимателей, как в произ-

водственной, так и в инвестиционной деятельно-

сти, в научно-технических областях. Начиная с 50-

60-х годов прошлого века широко использовались 

налоговые льготы для стимулирования инвестиций 

в частных компаниях. Широко использование ме-

ханизма налоговых льгот стал основным фактором 

влияния государства на процесс ускорения научно-

технического прогресса, увеличения объема экс-

порта, обеспечения объема инвестиции высокотех-

нологических областей и уделения внимания обес-

печению занятости и другим социально-экономи-

ческим проблемам. 

Во всех западных странах основные элементы 

льготных систем использования кооперативных 

налогообложений одинаковы. Скоростная система 

амортизации стала основным инструментом госу-

дарственного регулирования распределения инве-

стиций в сфере общественного производства и ско-

рости оборота основного капитала. Суть ее заклю-

чается в использовании увеличения 

амортизационных коэффициентов в зависимости от 

срока службы оборудования. Ускоренная система 

амортизации была использована впервые в США в 

1954 году в отдельных приоритетных областях эко-

номики. Начиная с 60-х годов прошлого века, 

страны Западной Европы тоже начали применять 

эту систему. 
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С 1962 года и в течении последующих несколь-

ких лет в США и почти во всех экономически раз-

витых странах стал применяться инвестиционный 

налоговый кредит. Инвестиционный налоговый 

кредит – по сущности – государственное финанси-

рование капитального вложения в частную соб-

ственность, а по содержанию это налоговые 

льготы. Он стимулирует предпринимателей на мо-

дернизацию устаревшего оборудования или же ин-

вестирование расширения парков оборудования. 

Как правило, инвестиционный налоговый кредит 

рассчитывается как процент подоходного налога и 

вычитывается из налога на прибыль предприятия. 

Инвестирование налоговых кредитов является эф-

фективным инструментом стимулирования при об-

новлении и расширении составной части основных 

фондов. Начиная с середины 50-х годов прошлого 

века в США начались осуществляться налоговые 

льготы на научные исследования. Это в основном, 

было вычитания из дохода облагаемых сборов 

научно-исследовательских и опытно-конструктор-

ских работ. Начиная с конца 60-х годов прошлого 

века эти льготы стали применять страны Западной 

Европы; 

2. Источник наполнения государственного 

бюджета. В развитых странах существует опреде-

ленная взаимосвязь между областями налоговой 

политики путем стимулирования роста производ-

ства и инвестиций научно-технического характера, 

реформ в системе косвенных налогов, осуществле-

ния политики сокращения корпоративного налога в 

структуре бюджетного дохода. Характерно, что ли-

берализация экономики в течение последних 15 

лет, саморегулирование рынка и курсы стимулиро-

вания индивидуальной инициативы обеспечива-

ются этими двумя направлениями налоговой поли-

тики; 

3. Другим важным изменением в структуре 

налогов – в соответствии с политикой снижения 

налоговых ставок, налоговые льготы, последова-

тельно за счет снижения налогооблагаемого до-

хода. На основе последовательного увеличения до-

хода, привлечение к нейтральному налогообложе-

нию стоят современные формы универсальности и 

междисциплинарный характер научно-техниче-

ского развития производства. Таким образом, в 50-

70 годах прошлого столетия основной целью было 

обеспечение устойчивого развития производства в 

направлении приоритетных отраслей народного хо-

зяйства, в это время было неизбежно и естественно 

стимулирование, использование многочисленных 

налоговых льгот для высокого роста в названных 

областях. В этом случае это привело к обострению 

налогового бремени в одной области, к налоговому 

вычету в других областях. С изменением научно-

технического развития производства во всех сфе-

рах предпринимательской деятельности появились 

технические обновления и максимальные задачи 

стимуляции финансовых потоков в инвестиции. 

Чтобы решить эту проблему путем сохранения 

большой части доходов у налогоплательщиков 

была сделана попытка достичь стимуляции фондов 

в направлении инвестиций; 

4. Процесс интернационализации производ-

ства, миграции капитала из стран-членов организа-

ции экономического сотрудничества и растущая 

взаимозависимость национальных экономик этих 

стран привело к созданию единой налоговой струк-

туры. Корректировка налоговых систем этих стран 

стали одним из важных сегментов внешнеэкономи-

ческой политики; 

5. Распространение малых и средних пред-

приятий в развитых странах поощряется облегче-

нием налогового бремени, комплексными рефор-

мами и прочими методами стимулирования их дея-

тельности; 

6. В результате неуклонного роста производ-

ства требовались меры по защите окружающей 

среды. Правительства развитых стран стали приме-

нять экологические налоги на основе принципа «за-

грязнитель окружающей среды должен платить». 

Таким образом, в конце 20-го века налоги как меха-

низм обрели новую форму в урегулировании ры-

ночной экономики и предпринимательской дея-

тельности. 

На сегодняшний день самый выгодный метод 

– выбрать правильную налоговую стратегию и оп-

тимальные налоговые ставки. При этом можно 

обосновать ряд причин. Прежде всего, правильная 

политика стимулирует к инвестированию в эконо-

мику и обеспечивает в стране экономический рост. 

Другими словами, правильная налоговая политика 

урегулирует экономику и выступает в качестве ин-

струмента для управления и распределения нацио-

нальных доходов. Из-за этого для расширения ры-

ночных отношений, каждая страна применяет изме-

нение условий налоговых форм, налоговые 

объекты и субъекты, налоговые базы и налоговые 

ставки, льготы и финансовые санкции, стимули-

рует деятельность предпринимательских субъек-

тов, защищая общие интересы государства.  

Значит, основная цель современной налоговой 

политики и вопросы, стоящие перед обществом и 

государством должны соответствовать друг другу. 

Именно эта необходимость требует изучения созда-

ния экономико-математических моделей для опре-

деления оптимальных налоговых ставок.  

Моделью определяется оптимальная налого-

вая степень, а основная цель заключается в доведе-

нии до максимума функции объема доходов посту-

пающих от налогов в госбюджет, а условием огра-

ничения принимается критерий активной 

деятельности субъектов собственности.  

В зависимости от решения собственника (ру-

ководителя предприятия) рентабельность произ-

водства и деятельность предприятия (компании) 

может быть более сложного характера. Если произ-

водство или же предложенный объем услуг даст 

больше прибыли и собственник поверит в свои 

успехи, то он остановит свою деятельность в сред-

ней налоговой степени. А это повлияет на уменьше-

ние производства. 

Чтобы устранить это использование «оптими-

стической» зависимости будет более целенаправ-
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ленной, то есть можно определить границы налого-

вой степени и степени оптимального налога. С этой 

целью находится функция точки экстрима. 

В момент вычисления степень налога получа-

ется больше 50 %. И поэтому более целесообразно 

использовать «пессимистическую» зависимость, 

когда наблюдается уменьшение деятельности пред-

приятия. С этой целью вводится коэффициент, 

определяющий границы оптимальной налоговой 

степени, который обеспечивает увеличение при-

были госбюджета и стимулирует деятельность 

предприятия.  

Применением экономико-математической мо-

дели для подсчета оптимальной налоговой степени 

можно определить налоговые границы и их опти-

мальные степени. 
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Анотація 

Викладено результати вивчення впливу позакореневих підживлень на формування показників симбі-

отичної продуктивності посівів сої залежно від фази розвитку рослин. Оцінено вплив позакореневих пі-

дживлень у технології вирощування сої . 

За отриманими результатами досліджень встановлено, що вирощування сої сорту Кент на варіанті без 

застосування позакореневих підживлень сприяло накопиченню 97,20 кг/га біологічно фіксованого азоту. 

Однократне застосування мікродобрива у фазі бутонізації чи зелених бобів забезпечило фіксацію 122,40 

та 110,52 кг/га азоту відповідно. 

Отже, поєднання позакореневих підживлень по фазах вегетації при вирощуванні сої сорту Кент до-

зволило отримати найбільшу кількість біологічно фіксованого азоту, а саме 134,28 кг/га, що дозволяє в 

значній мірі використовувати його на формування насіннєвої продуктивності. 

 

Abstract 

The results of studying the effect of foliar fertilizers on the formation of indicators of symbiotic productivity 

of soybean crops depending on the phase of plant development are presented. The effect of foliar fertilizers in 

soybean cultivation technology was evaluated. 

According to the results of the research, it was found that the cultivation of Kent soybean without the use of 

foliar fertilizers contributed to the accumulation of 97.20 kg / ha of biologically fixed nitrogen. The single appli-

cation of microfertilizers in the budding or green beans phase provided a fixation of 122.40 and 110.52 kg / ha of 

nitrogen, respectively. 
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Therefore, the combination of foliar fertilization by the vegetation phases during the cultivation of Kent soy-

bean yielded the highest amount of biologically fixed nitrogen, namely 134.28 kg / ha, which allows it to be used 

to a large extent for seed production. 

Ключові слова: соя, позакореневі підживлення, симбіотична продуктивність, сорт. 

Keywords: soybean, foliar nutrition, symbiotic performance, variety. 

 

Досягнути високих врожаїв сої неможливо без 

запровадження нових сортів, інокуляції насіння, 

внесення органічних і мінеральних добрив, вапну-

вання ґрунту, застосування біостимуляторів і мік-

родобрив. Соя випереджає всі інші культури за те-

мпами зростання посівних площ. В Україні за 

останні 10 років посіви сої зросли майже вдесятеро, 

збільшуючись щороку в середньому на 30% [1]. 

Інтенсифікація сільського господарства за 

останні 50 років, що базувалася на використанні ви-

соких норм мінеральних добрив, призвела до ви-

снаження природного потенціалу та родючості ґру-

нтів, сприяла погіршенню якості повітря, води та 

отриманої продукції.  

Значна роль мінеральних добрив у формуванні 

врожайності сільськогосподарських культур та ско-

роченні обсягів їх застосування в сучасних ринко-

вих умовах господарювання, обумовлюють необ-

хідність проведення наукових досліджень, присвя-

чених розробці раціональної системи удобрення 

для різних культур за низького рівня ресурсного за-

безпечення агроформувань в конкретних грунтово-

кліматичних умовах [2]. 

Система удобрення сої повинна розроблятися 

відповідно до потреб рослин в поживних речовинах 

упродовж вегетації. За даними В.В. Лихочвора та 

В.Ф. Петриченка, витрати поживних речовин дещо 

інші: на 100 кг насіння рослини виносять азоту – 

6,5-7,5 кг, фосфору – 1,3-1,7 кг і 1,8-2,2 кг калію, 

іншими науковцями відмічено, що на фоні високих 

доз мінеральних добрив, при їх тривалому застосу-

ванні на різних ґрунтах, починається відчуватися 

дефіцит мікроелементів. Особливо часто така ситу-

ація складається на бідних елементами живлення 

піщаних і супіщаних ґрунтах, на зрошуваних зем-

лях, на осушених торфовищах [3,4]. 

Науково обґрунтована система застосування 

добрив передбачає поєднання основного і рядко-

вого удобрення та підживлення культурних рослин 

протягом періоду вегетації. Як відомо, проведення 

кореневих підживлень рослин передбачає внесення 

добрив у міжряддя на певну глибину. Однак, у пе-

ріод максимального розвитку листя, коли потреба 

елементів мінерального живлення буває значною, 

провести підживлення рослин звичайним способом 

без механічного пошкодження рослин майже не мо-

жливо. Малоефективним є звичайне підживлення 

при пересиханні верхнього шару ґрунту, оскільки 

внесені добрива практично не засвоюються росли-

нами. Тому було розроблено альтернативний спо-

сіб внесення добрив, який отримав назву позакоре-

невого підживлення. Його суть полягає в обприску-

ванні посівів розчинами елементів мінерального 

живлення відповідного складу та концентрації. По-

закореневим живленням називають поглинання ли-

стям та засвоєння рослиною поживних речовин, 

амінокислот і регуляторів росту, які в недостатній 

кількості постачає коренева система. Суть такого 

живлення полягає в тому, що легкодоступні пожи-

вні речовини добрив потрапляють на вегетативні 

органи рослин, швидко проникають через захисний 

восковий бар’єр – кутикулу, епідерміс, – та надхо-

дять у клітини рослин. Проникність епідермальних 

клітин багатошарової кутикули залежить від конце-

нтрації поживного розчину, фази росту й розвитку, 

площі та характеру покриття листкової пластинки, 

кліматичних умов, часу проведення підживлення, 

форми поживного елемента та інших факторів [5]. 

Науковці відмічають доцільність застосування 

позакореневих підживлень при вирощуванні сіль-

ськогосподарських культур обґрунтовуючи це тим, 

що під час вегетації не завжди створюються в ґру-

нті оптимальні умови мінерального живлення для 

формування високого рівня врожаю та якості рос-

линницької продукції. Крім того, застосування по-

закореневих підживлень у декілька разів знижує ви-

трату добрив порівняно з кількістю, необхідною 

для отримання такого ж ефекту при внесенні в 

ґрунт. 

Ефективність позакореневих підживлень 

прямо залежить від величини асиміляційної повер-

хні, при цьому верхній ярус листків триваліший пе-

ріод часу зберігає здатність до фотосинтезу [6]. 

Позакореневе підживлення може бути ефекти-

вне лише в тому випадку, коли ґрунт недостатньо 

забезпечений поживними речовинами і кореневого 

живлення не вистачає для формування урожаю [7].  

Встановлено, що позакореневе підживлення 

рослин вуглеамонійними солями дає змогу підви-

щити врожайність зернових культур (пшениці, яч-

меню, кукурудзи та інших) на 6-12 ц/га, а коренеп-

лодів цукрових буряків – до 60 ц/га. При цьому пи-

томі показники приросту врожайності в розрахунку 

на 1 кг використаного мінерального азоту підвищу-

ються в 3-5 разів порівняно з традиційними спосо-

бами використання азотних добрив [8].  

За даними В.Ф. Камінського, позакореневе пі-

дживлення посівів сої азотом N5-10 у формі вод-

ного розчину з фосфорно-калійними добривами Р3-

5К4-6 у дозах, розрахованих за співвідношенням N 

: Р : К в зерні сої, підвищувало урожайність зерна 

на 0,29-0,38 т/га при врожайності на контролі 2,36 

т/га [9]. 

Максимальну урожайність насіння сої сорту 

Подільська 1 (3,34 т/га) одержано на ділянках, де 

вносили мінеральні добрива (N45P60K60), оброб-

ляли насіння ризоторфіном до сівби та застосову-

вали чотири позакореневих підживлення рідкими 

комплексними добривами (РКД), починаючи із 

фази утворення зелених бобів у нижньому ярусі ро-

слин. Це на 0,78 т/га більше порівняно з ділянками 

контрольного варіанту. Проведення інокуляції на-

сіння ризоторфіном та застосування позакореневих 

підживлень РКД забезпечило формування врожаю 
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насіння сої в межах від 3,04 до 3,34 т/га, тоді як на 

ділянках без інокуляції насіння ці показники, відпо-

відно, знаходились в межах від 2,75 до 3,05 т/га 

[10].  

Завдяки біологічній фіксації різні види бобо-

вих культур на 30-80 % задовольняють загальні по-

треби рослини в азоті. При цьому активність симбі-

отичної азотфіксації залежить від ґрунтово-кліма-

тичних факторів, виду і сорту культури, умов 

вологозабезпечення, мінерального живлення та ін-

ших елементів технологій вирощування. Одним із 

показників, що характеризують активність симбі-

озу та розміри симбіотичного апарату є кількість та 

маса бульбочок. 

Одним із факторів, що обмежує активність си-

мбіозу сої і бульбочкових бактерій — є підвищений 

рівень кислотності грунту. Діапазон значень рН 

грунтового розчину для симбіозу сої коливається 

від 5,5 до 8,5, проте потужний симбіотичний апарат 

соя формує за оптимальних значень рН від 6,6 до 7. 

На кислих грунтах рослини сої утворюють значно 

менше кореневих волосків, знижується поглинаюча 

здатність кореневої системи, сповільнюються об-

мінні процеси в рослині. Крім того із літературних 

джерел відомо: кислі грунти містять значну кіль-

кість бульбочкових бактерій, але за таких умов 

вони втрачають вірулентність та активність. 

Нестача вологості негативно впливає не лише 

на рослини сої, а й на бульбочки. В результаті від-

буваються певні зміни у фотосинтезі, що у свою 

чергу викликає дефіцит вуглеводів у рослинному 

організмі. Оскільки включаються механізми збере-

ження і всі поживні елементи витрачаються на по-

будову та розвиток кореневої системи, а саме нових 

корінців для «пошуку» води. Таким чином, нестача 

вуглеводів у рослині знижує активність рівня азот-

фіксації, що спричиняє некротичні процеси у буль-

бочках. Після нормалізації водного обміну в рос-

лині, яка перенесла водний стрес, старі бульбочки 

вже не відновлюють своїх функцій. Водночас на пе-

риферійних корінцях кореневої системи утворю-

ються нові дрібні бульбочки, рівень фіксації азоту 

яких значно нижчий ніж тих, що втратили життє-

здатність. 

Життєдіяльність та активність бульбочкових 

бактерій сої певним чином залежить від забезпе-

чення їх джерелом енергії. На момент, коли в рос-

линах сої не розпочинається формування насіння та 

настають сприятливі погодно-кліматичні, ґрунтові 

та інші умови навколишнього середовища, бактерії 

у бульбочках використовують у своїх обмінних 

процесах вуглеводи для забезпечення свого ж роз-

витку і діяльності. Після початку наливу насіння, 

відбувається відтік вуглеводів та закладання їх у 

вигляді поживних речовин ендосперму. У бульбоч-

ках, тим часом, дефіцит вуглеводів спричиняє зни-

ження всіх фізіологічних процесів, у тому числі й 

фіксації азоту, і зрештою відбувається старіння та 

відмирання бульбочок [11]. 

Формування високопродуктивних агрофітоце-

нозів сої значною мірою залежить від рівня реаліза-

ції генетичного потенціалу її сортів[12]. Таким чи-

ном, аналіз літературних джерел свідчить, що для 

повної реалізації генетичного потенціалу сортів сої 

серед комплексу прийомів технології вирощування 

важливе значення має забезпечення рослин елеме-

нтами мінерального живлення упродовж всього пе-

ріоду вегетації. Недостатньо вивченим при цьому 

залишається питання щодо ефективності викорис-

тання у технологіях вирощування сої нових ком-

плексних добрив на хелатній основі при проведенні 

позакореневих підживлень в умовах Лісостепу пра-

вобережного. 

Згідно за оцінкою отриманих нами даних, слід 

відмітити поступове збільшення кількості бульбо-

чок на коренях сої у часі з проходженням фаз росту 

та розвитку рослин досліджуваних сортів цієї куль-

тури.  

Максимального значення кількості бульбочок 

було досягнуто під кінець фази цвітіння сої. У по-

дальшому відмічалося певне зниження їх кількості, 

що можна пояснити інтенсивним формуванням бо-

бів, при якому пластичні речовини, що утворю-

ються в рослинах, в основному надходять до гене-

ративних органів. 

Нами встановлено, що у фазі третього трійчас-

того листка кількість бульбочок на коренях рослин 

сої була практично однаковою на всіх варіантах дос-

лідів. Саме в цей період у рослин сої сорту Мерлін 

загальна кількість бульбочок на коренях становила 

21,1-21,8 шт./рослину, в тім числі активних – 14,9-

15,9 шт./рослину. Загальна кількість бульбочок на 

посівах сорту Кент в цей період становила 21,1-22,3 

шт./рослину, в тім числі активних бульбочок – 14,7-

16,8 шт./рослину. Проте вже на початок фази цві-

тіння загальна кількість бульбочок на коренях сої 

сорту Мерлін становила 29,1-32,7 шт./рослину, з 

них активних 25,1-28,9 шт./рослину. При вирощу-

ванні сої сорту Кент у цій фазі загальна кількість 

бульбочок була в межах 28,2-36,3 шт./рослину, з 

них активних 24,2-32,7 шт./рослину. 

Максимальною кількість бульбочок на корене-

вій системі сої була відмічена під кінець фази цві-

тіння. Так для сорту Мерлін показники загальної кі-

лькості бульбочок становили 41,7-45,1 шт./рос-

лину, з них активних – 38,6-41,8 шт./рослину. 

Показники загальної кількості бульбочок для сорту 

Кент були в межах 41,0-48,0 шт./рослину, з них ак-

тивних – 37,9-44,4 шт./рослину. 

При повному наливі насіння нами було відмі-

чено зниження як загальної кількості бульбочок так 

і кількості активних бульбочок, порівняно з попе-

редньою фазою росту та розвитку. Найбільша кіль-

кість бульбочок була на варіанті з двократним вне-

сенням мікродобрив у фазах бутонізації та зелених 

бобів. У сорту Мерлін загальна кількість бульбочок 

становила 34,4 шт./рослину, з них активних 25,4 

шт./рослину, тоді як у сорту Кент відповідно 37,4 та 

29,9 шт./рослину. 

За отриманими даними, оцінивши експериме-

нтальні результати нами було відмічено певну різ-

ницю за масою загальної кількості бульбочок та ма-

сою активних бульбочок на коренях рослин сої про-

тягом періоду вегетації (Табл. 1) 
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Таблиця 1 

Маса бульбочок на коренях рослин сої залежно від позакореневих підживлень, шт./рослину*  

(середнє за 2017-2018 рр.) 

Сорт Позакореневі підживлення 

Фази розвитку 

3-ій трійчастий 

листок 

початок цві-

тіння 

кінець цві-

тіння 

повний налив 

насіння 

Мерлін 

без підживлень 192,1/135,1 364,3/314,4 695,2/482,4 439,8/224,9 

у фазі бутонізації 196,1/140,7 399,8/351,5 737,2/511,6 476,7/266,3 

у фазі утворення зелених бо-

бів 
194,8/138,9 386,9/337,9 718,9/498,8 459,0/244,0 

у фазі бутонізації + у фазі утво-

рення зелених бобів 
198,1/144,5 408,6/361,6 752,1/521,9 491,0/281,9 

Кент 

без підживлень 191,6/133,9 352,9/301,9 683,1/474,0 426,5/210,7 

у фазі бутонізації 197,8/143,8 413,7/366,1 748,4/519,4 488,1/279,6 

у фазі утворення зелених 

бобів 
192,4/138,8 379,0/329,8 708,6/491,7 450,0/238,4 

у фазі бутонізації + у фазі утво-

рення зелених бобів 
203,2/152,6 453,5/408,7 799,6/555,0 534,0/331,8 

*Примітка: у чисельнику – загальна маса бульбочок, у знаменнику – маса активних бульбочок. 

 

Так, у посівах сої сорту Мерлін, у період 3-го 

трійчастого листка, загальна маса бульбочок стано-

вила 192,1-198,1 мг/рослину, при цьому маса акти-

вних бульбочок була у межах 135,1-144,5 мг/рос-

лину. Загальна маса бульбочок в посівах сої сорту 

Кент у цей період становили 191,6-203,2 мг/рос-

лину, з яких 133,9-152,6 мг/рослину становили ак-

тивні бульбочки. 

В процесі росту і розвитку рослин сої маса бу-

льбочок зростала. Максимального значення вона 

досягла під кінець фази цвітіння. Залежно від схеми 

застосування позакореневих підживлень, загальна 

маса бульбочок становила 695,2-752,1 мг/рослину у 

рослин сорту Мерлін, та 683,1-799,6 мг/рослину – у 

сорту Кент. Маса активних бульбочок у рослин сої 

сорту Мерлін при цьому становила 482,4-521,9 

мг/рослину, тоді як сорту Кент 474,0-555,0 мг/рос-

лину. 

Протягом наступної фази розвитку сої (повний 

налив насіння) загальна маса бульбочок у сорту Ме-

рлін зменшилася до 439,8-491,0 мг/рослину, порів-

няно з попередньою фазою, у сорту Кент до 426,5-

534,0 мг/рослину; маса активних бульбочок у сор-

тів сої Мерлін і Кент становила, відповідно, 224,9-

281,9 та 210,7-331,8 мг/рослину. 

Отже, визначено роль сортових особливостей 

та позакореневих підживлень у формуванні симбі-

отичного апарату рослин фітоценозів сої сортів Ме-

рлін та Кент – загальної кількості бульбочок, кіль-

кості активних бульбочок та їх маси на коренях сої. 

Встановлено, що кращі умови для життєдіяльності 

бульбочкових бактерій формуються при прове-

денні двох позакореневих підживлень мікродобри-

вом Вуксал Мікроплант. 

Для більш об’єктивної оцінки діяльності сим-

біотичного апарату сої було визначено показники 

загального (ЗСП) та активного (АСП) симбіотич-

ного потенціалів. Дані показники відображають 

масу бульбочок та тривалість їх діяльності. Визна-

чення показників ЗСП та АСП ми проводили за ок-

ремі періоди росту та розвитку рослин сої. Отри-

мані результати досліджень показали, що їх вели-

чина залежала від сортових особливостей культури 

та позакореневих підживлень. 

У міжфазний період ”сходи – 3-ій трійчастий 

листок” показник ЗСП у сої сорту Мерлін складав 

1,12-1,91 тис. кг/га, тоді як у сорту Кент – 1,15-1,90 

тис. кг/га. Показники АСП посівів сої сорту Мерлін 

в цій фазі росту та розвитку становили 0,82-1,34 

тис. кг/га, сорту Кент – 0,87-1,33 тис. кг/га.(Табл.2) 
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Таблиця 2 

Формування загального та активного симбіотичного потенціалів посівів сої, тис. кг/га*  

(середнє за 2017-2018 рр.) 

Сорт Позакореневі підживлення 

Фази розвитку 

п
о
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Мерлін 

без підживлень 1,12/0,82 2,03/1,70 6,02/3,40 8,73/3,88 

у фазі бутонізації 1,66/1,18 2,92/2,40 8,61/4,84 12,40/5,38 

у фазі утворення зелених бобів 1,39/1,00 2,49/2,06 7,37/4,16 10,65/4,69 

у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів 1,91/1,34 3,25/2,63 9,63/5,38 13,93/5,97 

Кент 

без підживлень 1,15/0,87 3,16/2,71 8,10/4,11 12,73/5,81 

у фазі бутонізації 1,64/1,18 4,13/3,39 10,54/5,25 16,60/7,18 

у фазі утворення зелених бобів 1,40/1,02 3,68/3,07 9,39/4,72 14,76/6,54 

у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів 1,90/1,33 4,59/3,68 11,72/5,79 18,54/7,85 

*Примітка: у чисельнику – ЗСП, у знаменнику – АСП 

 

У період розвитку сої ”3-ій трійчастий листок 

– початок цвітіння” було відмічено збільшення по-

казників ЗСП та АСП посівів обох досліджуваних 

сортів. При цьому показник ЗСП у сої сорту Мерлін 

складав 2,03-3,25 тис. кг/га, тоді як у сорту Кент – 

3,16-4,59 тис. кг/га. Показники АСП посівів сої 

сорту Мерлін в цій фазі становили 1,70-2,63 тис. 

кг/га, сорту Кент – 2,71-3,68 тис. кг/га. Протягом 

періоду ”початок цвітіння – кінець цвітіння” показ-

ники загального та активного симбіотичного поте-

нціалів посівів обох досліджуваних сортів сої зрос-

тали. Так, за вирощування сої сорту Мерлін показ-

ники ЗСП, залежно від схеми позакореневих 

підживлень, у цей період становили 6,02-9,63 тис. 

кг/га, тоді як АСП – 3,40-5,38 тис. кг/га. При виро-

щуванні сої сорту Кент показники ЗСП у період 

”початок цвітіння – кінець цвітіння” становили 

8,10-11,72 тис. кг/га, тоді як АСП – 4,11-5,79 тис. 

кг/га.  

Найбільш продуктивним для формування ЗСП 

та АСП в роки проведення досліджень був період 

від кінця цвітіння до повного наливу насіння сої. 

При вирощуванні сої з проведення двох позакоре-

невих підживлень Вуксалом Мікроплант у фазах 

бутонізації та зелених бобів – значення показни-

ків ЗСП та АСП посівів сорту Мерлін становило 

13,93 та 5,97 тис. кг/га, тоді як у сорту Кент – 18,54 

та 7,85 тис. кг/га. 

У наших дослідженнях визначення кількості 

симбіотично фіксованого азоту проводили за вели-

чиною активного симбіотичного потенціалу та пи-

томою активністю симбіозу (ПАС). Питома актив-

ність симбіозу – це та кількість азоту повітря, що 

фіксується одним кілограмом бульбочок за добу. 

У середньому за роки досліджень (2017-2018 

рр.) питома активність симбіозу у сої сортів Мерлін 

і Кент, відповідно, складала 7,4 та 7,2 г азоту на 1 

кг сирої маси активних бульбочок на добу. 

Встановлено, що вирощування сої сорту Мер-

лін без використання позакореневих підживлень за-

безпечує азотфіксацію на рівні 72,52 кг/га.  

На варіанті з підживленням у фазі бутонізації 

кількість біологічно фіксованого азоту для сорту 

Мерлін становила 102,12 кг/га, тоді як у фазі зеле-

них бобів – 88,13 кг/га.  

При застосуванні мікродобрива Вуксал Мікро-

плант дворазово у фазах бутонізації та зелених бо-

бів кількість біологічно фіксованого азоту на да-

ному варіанті складала 113,37 кг/га (Табл.3) 
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Таблиця 3 

Формування показників біологічно фіксованого азоту сортами сої (середнє за 2017-2018 рр.) 

Сорт Позакореневі підживлення 
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Мерлін 

без підживлень  9,8 7,4 72,52 

у фазі бутонізації 13,8 7,4 102,12 

у фазі утворення зелених бобів 11,91 7,4 88,13 

у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів 15,32 7,4 113,37 

Кент 

без підживлень 13,50 7,2 97,20 

у фазі бутонізації 17,00 7,2 122,40 

у фазі утворення зелених бобів 15,35 7,2 110,52 

у фазі бутонізації + у фазі утворення зелених бобів 18,65 7,2 134,28 

 

За результатами досліджень встановлено, що 

вирощування сої сорту Кент на варіанті без засто-

сування позакореневих підживлень сприяло нако-

пиченню 97,20 кг/га біологічно фіксованого азоту. 

Однократне застосування мікродобрива у фазі бу-

тонізації чи зелених бобів забезпечило фіксацію 

122,40 та 110,52 кг/га азоту відповідно. 

Поєднання позакореневих підживлень при ви-

рощуванні сої сорту Кент дозволило отримати най-

більшу кількість біологічно фіксованого азоту, а 

саме 134,28 кг/га, що дозволяє в значній мірі вико-

ристовувати його на формування насіннєвої проду-

ктивності. 

Отже, поглиблене вивчення впливу елементів 

технології вирощування на формування продуктив-

ності сої має певну теоретичну та практичну 

цінність. Проведені нами дослідження зумовили 

глибше пізнати аспекти формування продуктивно-

сті сої, зокрема симбіотичної та відношення їх до 

використання окремих елементів технології виро-

щування. Поряд з цим це дає змогу знайти шляхи 

активізації процесу максимальної реалізації генети-

чного потенціалу рослини сої.  

 

Список літератури 

1. Агрономія сьогодні. Здоров’я рослин: СОЯ 

(Довiдкове видання). – ТОВ «Прес-медія», 2015. 

152 c. 

2. Vance C.P. Symbiotic nitrogen fixation and 

phosphorus acquisition. Plant nutrition in a world of 

declining renewable resources C.P. Vance Plant 

Physiology. 2001. Vol. 127. P. 390-397. 

3. Петриченко В.Ф. Особливості технології ви-

рощування сої на зерно в умовах Лісостепу України 

В.Ф. Петриченко. Корми і кормовиробництво. 

1992. Вип. 33. С. 23-25. 

4. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології 

вирощування сільськогосподарських культур / За 

ред. В.В. Лихочвора, B.Ф. Петриченка. 3-є вид., ви-

прав., допов. Львів: НВФ „Українські технології”, 

2010. 1088с. 

5. Марчук І. Сучасні добрива – на варті врожаю 

І. Марчук. Пропозиція. 2009. № 4. С. 42-45. 

6. Кудзін Ю.К. Позакореневе підживлення рос-

лин Ю.К. Кудзін, Г.П. Жемела. К.: “Знания”. 1969. 

46 с. 

7. Вплив умов зовнішнього середовища на 

надходження поживних речовин у рослини За мате-

ріалами фірми “Цеоліт”. Пропозиція. 2005. №10. С. 

56-58. 

8. Сторчак Н. Позакореневе підживлення рос-

лин вуглеамонійними солями Н. Сторчак Пропози-

ція. 2002. №4. С. 78-79. 

9. Камінський В.Ф. Результати досліджень з 

питань технологій вирощування зернобобових і 

круп’яних культур В.Ф. Камінський Землеробство. 

Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 1999. 

Вип. 73. С. 65-72. 

10. Петриченко В.Ф. Вплив агротехнічних за-

ходів на формування урожайності і біохімічних по-

казників насіння сої В.Ф. Петриченко, А.Б. Кири-

люк. Корми і кормовиробництва. 2001. Вип. 47. С. 

107-108. 

11. Інтернет-ресурс: 

https://agroday.com.ua/2019/02/28/soya-svoya-

vysokoefektyvni-tehnologiyi-vyroshhuvannya-soyi/ 

12. Кобак С.Я., Колісник С.І, Сереветник О.В, 

Чорна В.В. Абортивність у сої: причини та шляхи 

вирішення проблеми. Пропозиція. 2017. Вип6.С.90-

94. https://propozitsiya.com/ua/abortivnist-u-soyi-

prichini-ta-shlyahi-virishennya-problemi 

 

  

https://agroday.com.ua/2019/02/28/soya-svoya-vysokoefektyvni-tehnologiyi-vyroshhuvannya-soyi/
https://agroday.com.ua/2019/02/28/soya-svoya-vysokoefektyvni-tehnologiyi-vyroshhuvannya-soyi/
https://propozitsiya.com/ua/abortivnist-u-soyi-prichini-ta-shlyahi-virishennya-problemi
https://propozitsiya.com/ua/abortivnist-u-soyi-prichini-ta-shlyahi-virishennya-problemi


12 POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ 

ВИРОЩУВАННІ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 

 

Шкатула Ю.М. 

к. с.-г. н., доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, 

Вінницький національний аграрний університет 

 

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE APPLICATION OF TECHNOLOGICAL 

ELEMENTS IN THE GROWING OF WINTER WHEAT 

 

Shcatula Y. 

Candidate of Agricultural Sciences,  

Associate Professor of agriculture, soil science and agrochemistry department 

Vinnytsia National Agrarian University 

 

Анотація  
В агроценозах озимої пшениці в осінній період нараховувалось 38 шт./м2 бур’янів, у весняний період, 

89 шт./м2 бур’янів. Домінуючим були однорічні дводольні бур’яни, зокрема лобода біла, ромашка непа-

хуча, щириця звичайна тощо, серед злакових мишій сизий, куряче просо. Застосування хімічного захисту 

посівів пшениці у весняний період забезпечує дещо нижчий рівень контролю бур’янів порівняно з осіннім 

внесенням. Так, при ранньому посіві озимої пшениці для ефективного контролювання бур’янів в агроце-

нозах культури слід перед посівом насіння пшениці обробляти стимулятором росту Регоплант в.с.р. у но-

рмі витрати 50 мл/т, осіннього внесення гербіциду Калібр 75 в.г. в нормі витрати 50 г/га + ПАР Тренд 90 

у нормі витрати 0,2 л/га у фазу 3-го листка пшениці та у весняний період позакореневого внесення мікро-

добрива Квантум-Зернові в нормі витрати 1,0 л/га. Дані заходи сприятимуть зменшенню бур’янів до 91,9% 

та отримати врожайність насіння озимої пшениці на рівні 6,29 т/га. 

Abstract 

In winter wheat agrocenoses, there were 38 weeds /m2 of weeds in the autumn, 89 pieces /m2 of weeds in the 

spring. One-year-old dicotyledonous weeds were dominant, such as white quinoa, odorless chamomile, common 

sparrows, etc., among grass-fed mice bluish, chicken millet. The use of chemical protection for wheat crops in the 

spring provides a slightly lower level of weed control compared to autumn application. Thus, in the early sowing 

of winter wheat to effectively control weeds in agrocenosis cultures, before sowing wheat seeds should be treated 

with a growth promoter at a rate of 50 ml/t, autumn application of herbicide Caliber 75 pg. consumption rate of 50 

g/ha + surfactant Trend 90 consumption rate of 0,2 l/ha in the phase of the 3rd leaf of wheat and in the spring 

period of foliar application of the Quantum-Grain microfertilizer at the rate of consumption of 1,0 l/ha. These 

measures will help reduce weeds by up to 91,9% and yield winter wheat seeds at 6,29 t/ha. 

Ключові слова. Озима пшениця, бур’яни, гербіциди, стимулятори росту, мікродобрива, урожайність 

зерна. 

Keywords. Winter wheat, weeds, herbicides, growth promoters, micro fertilizers, grain yield. 

 

Постановка проблеми. Пшениця є однією з 

головних зернових культур у світі. У структурі ви-

робництва в Україні її частка в останні роки знахо-

дилась на рівні 38-39%, а на світовому ринку зерна 

вона займає близько 30%.  

Світова потреба в зерні пшениці м’якої різних 

напрямів використання – продовольчого, фураж-

ного та енергетичного, щорічно зростає, незважа-

ючи на збільшення валового збору зерна пшениці в 

світі за період 1980 – 2015 рр. майже на 50% р. р. 

[14]. Поряд із зростанням чисельності населення 

планети, відбувається поліпшення рівня життя, збі-

льшення споживання пшеничного хліба та хлібобу-

лочних виробів у країнах, що розвиваються, зумов-

люючи підвищення попиту на зерно пшениці. 

Пшениці озимій немає рівних щодо здатності 

адаптації до різноманітних кліматичних умов і аре-

алу. Збільшення обсягів виробництва продоволь-

чого та фуражного зерна пшениці українськими то-

варовиробниками в сучасних ринкових умовах ще 

проводиться на недостатньому рівні фітосанітар-

ного стану агроценозів із порівняно високою ефек-

тивністю їх діяльності та розвитку сучасного сіль-

ськогосподарського виробництва [13].  

Зернові культури в період вегетації уражу-

ються багатьма шкодичинними організмами, 

бур’янами, шкідниками, хворобами, які значно зни-

жують урожай та якість зерна. Втрати валового 

збору щорічно становлять близько 20-40 % і більше 

[7].  

Урожайність озимої пшениці, незалежно від 

строків сівби, визначають схожість насіння, тер-

міни появи сходів, формування оптимальної гус-

тоти їх стояння, інтенсивність кущення рослин. По-

ряд із зазначеними факторами значний вплив на фі-

зіологічні процеси перших та наступних етапів 

розвитку рослин мають стимулятори росту та спо-

луки мікроелементів, застосовані у процесі перед-

посівної підготовки насіння. За незначних додатко-

вих витрат застосування даних препаратів збільшує 

енергію проростання насіння, підвищує імунітет 

рослин, інтенсифікує освоєння кореневою систе-

мою більш глибоких шарів ґрунту, які у взаємодії 
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сприяють росту продуктивності фотосинтезу та об-

міну речовин як складових високої врожайності зе-

рнових культур [1].  

Розробка найбільш ефективної, найменш еко-

номічно та екологічної системи контролю бур’яно-

вої рослинності із використанням хімічних засобів 

захисту рослин під час вирощування озимої пше-

ниці є надзвичайно важливим елементом в техноло-

гії даної культури. Запропоновані сучасні техноло-

гії вирощування озимої пшениці передбачають тра-

диційне внесення гербіцидів весною. Однак 

виробничий досвід указує на недостатній в останні 

роки рівень ефективності післясходових гербіци-

дів, які застосовуються для хімічної прополки цієї 

культури.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Су-

часні інтенсивні технології мають негативний 

вплив на навколишнє середовище, виснажують 

природні ресурси і потребують застосування еколо-

гічно небезпечних синтетичних мінеральних доб-

рив і пестицидів та мають негативний вплив на здо-

ров’я людини. Тому напрямок інтенсифікації зем-

леробства не можна визнати перспективним [6].  

В останні десятиліття у сільському господарс-

тві сформувався новий напрям удосконалення тех-

нологій виробництва сільськогосподарських куль-

тур у землеробстві та рослинництві шляхом вве-

дення інноваційних елементів, який складається з 

розробки, впровадження і застосуванні ресурсоо-

щадних технологій з комплексною їх енергетичною 

оцінкою.  

Зниження валових зборів сільськогосподарсь-

ких культур внаслідок забур'яненості становить 25– 

30 %, в окремих випадках перевищує 50 %, а на си-

льно забур'янених полях може бути зведений нані-

вець [8].  

Шкідливість бур'янів проявляється як здат-

ність пригнічувати ріст і розвиток культурних рос-

лин в процесі конкуренції між ними за головні фа-

ктори життя – воду, світло, поживні речовини. Осо-

бливо це помітно за будь-якого порушення 

агротехнологічних вимог вирощування сільського-

сподарських культур. Маючи потужну кореневу си-

стему, бур'яни використовують вологу не лише з 

верхніх шарів ґрунту, але й з більш глибоких [2, 4].  

Основну роль в ефективному знищенні бур'я-

нів відіграють агротехнічні, механічні, хімічні, біо-

логічні та запобіжні заходи. Застосування гербіци-

дів різного напрямку дії в поєднанні з агротехніч-

ними прийомами забезпечує істотне очищення 

полів від бур'янів, сприяє підвищенню врожайності 

сільськогосподарських культур і поліпшенню еко-

номічних показників їх вирощування.  

Щодо використання сівозмін для боротьби з 

бур'янами, то заміна в недалекому минулому бага-

топільних сівозмін сучасними коротко ротацій-

ними негативно відбилася на забур'яненості всіх 

польових культур [3, 11, 12]. Наукові дані з питань 

впливу різних способів обробітку ґрунту свідчать 

про те, що більшість науковців схиляється до ви-

сновку про зниження кількості та маси бур'янів під 

впливом полицевої оранки. При цьому спостеріга-

ється зниження загальної кількості бур'янів, у тому 

числі коренепаросткових [10].  

Однією з актуальних проблем сільськогоспо-

дарського виробництва України є контролювання 

бур’янів у посівах сільськогосподарських культур, 

що обмежують урожайність культурних рослин. 

Втрати, завдані бур’янами, можуть становити 20–

50% можливого рівня врожайності для суцільних 

посівів та 40–80% – для просапних культур. 

Заболотний О. І., Заболотна А. В., [5] конста-

тують, що для зменшення негативного впливу гер-

біцидів на сільськогосподарські культури доцільно 

поєднувати їх застосування з біологічними препа-

ратами, під впливом яких посилюються обмінні 

процеси в рослинах, розвивається потужніша над-

земна та підземна маса, формується оптимальний 

фотосинтетичний апарат і збільшується вміст хло-

рофілу в листках, що в цілому забезпечує зростання 

врожайності. Доведено, що за сумісного застосу-

вання Лінтуру 70 WG з Емістимом С вміст зелених 

пігментів у рослинах пшениці ярої зростав в серед-

ньому на 15 % у порівнянні з варіантами досліду, де 

гербіцид вносили без регулятора росту. 

Для успішного подолання негативного впливу 

бур'янів на орних землях слід створити такі умови, 

при яких культурні рослини будуть займати макси-

мум вільних екологічних ніш у посівах. Гербіциди 

в такій ситуації повинні бути чинником, здатним 

допомогти культурним рослинам завоювати домі-

нантне становище в агроценозі, що формується 

[15].  

Хімічний метод захисту рослин набув знач-

ного поширення, він швидко і постійно вдоскона-

люється. Асортимент сучасних гербіцидів для за-

стосування на посівах озимої пшениці досить ши-

рокий, тобто можна підібрати такі препарати, які 

зможуть забезпечити високу чистоту полів. Одним 

із найважливіших аспектів проблеми боротьби 

бур’янами полягає в тому, що для включення до те-

хнології вирощування пшениці слід вибрати не 

просто гербіциди, а препарати, що мають високу те-

хнічну ефективність, мінімальні вимоги до спосо-

бів застосування, широкий спектр фітотоксичної дії 

та високу окупність. 

Для ефективного знищення бур’янів у посівах 

пшениці озимої достатньо однієї обробки гербіци-

дами, якщо правильно підібрати гербіцид залежно 

від забур’яненості та своєчасності проведеної обро-

бки. Основна маса бур’янів зазвичай гине. Бур’яни, 

що залишаються в пригніченому стані, та ті, що 

проростають після обприскування, вже не станов-

лять загрози посівам. Озима пшениця, швидко ве-

гетуючи, створює велику площу листкової повер-

хні, що затінює грунт і успішно конкурує з 

бур’янами [9]. 

 Гербіцидні обробки для боротьби з бур’янами 

в посівах озимої пшениці можна проводити в ши-

рокому діапазоні на різних фазах розвитку озимої 

пшениці, залежно від типу та часу проростання 

бур’янів. Це дає змогу не лише ефективно боротися 

із забур’яненістю озимої пшениці, а й звільнити 

поле від бур’янів під наступні культури  
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У праці Ярчук Н. Н., Булгакова М. П., відміча-

ється, що за сумісного використання гербіцидів і 

регуляторів росту рослин норми внесення гербіци-

дних агентів можуть бути зменшені на 20- 30% без 

зниження захисного ефекту. Однак, у той же час, 

самостійне застосування гербіцидів може мати не-

гативний вплив на культурні рослини, що проявля-

ється в зміні активності фізіологічних процесів, 

спрямованих на усунення стресового стану [16]. 

Отже, так як бур'яни є дуже серйозними конку-

рентами культурним рослинам за фактори життя 

(енергію ФАР, вологу, мінеральне живлення, прос-

тір), то одним з найважливіших елементів техноло-

гії, що звільнює культурні рослини від конкурент-

ної боротьби за ці фактори, є захист зернових куль-

тур від бур’янів за допомогою гербіцидів. 

Мета дослідження – виявити особливості фо-

рмування зернової продуктивності озимої пшениці 

залежно від стимуляторів росту та визначити вплив 

гербіцидів та мікродобрив на бур’яновий компо-

нент в агроценозах озимої пшениці. 

Виклад основного матеріалу. За результа-

тами виробничих обстежень установлено, що в Ук-

раїні незасмічених полів на сьогодні не залиши-

лося, а на 53% площ забур’яненість оцінювалася, як 

висока, інших – середня та значна [9]. 

Спільне зростання бур'янів і культурних рос-

лин різних видів у агрофітоценозах зумовлена їх-

ньою екологічною та біологічною специфікою, а та-

кож неординарністю умов зростання. Переважно в 

агрофітоценозі умови зростання якоїсь окремо взя-

тої культури одноманітні (розпушування ґрунту, 

удобрення, засоби захисту тощо), тобто всі особини 

мають можливість однаково поглинати сонячну 

енергію, воду, мінеральні елементи тощо. 

Внаслідок зростання в агрофітоценозах знач-

ної кількості бур'янистої рослинності, між висія-

ними культурними рослинами та бур'янами поси-

люється конкуренція за світло, вологу, поживні ре-

човини, що в кінцевому результаті позначається на 

рівні врожайності сільськогосподарських культур 

та якості продукції рослинництва. Їх поширення 

значною мірою залежить від абіотичних, біотичних 

та агротехнічних чинників. При цьому агротехніч-

ний чинник займає чи не найбільш вагоме місце в 

регулюванні співжиття культурних рослин і бур'я-

нів.  

Забур'яненість орних земель у Вінницькій об-

ласті відносно добре вивчена. Видовий склад бур'я-

нистої рослинності представлений тут переважно 

малорічними бур'янами, що становить близько 89-

95% від загальної їх чисельності. Розмаїття їх видо-

вого складу в польових агрофітоценозах представ-

ляють переважно такі бур'яни як лобода біла 

(Chenopodium album L.), гірчак березковидний 

(Polygonum convolvulus L.), талабан польовий 

(Thlaspi arvense L.), плоскуха звичайна (Echinochloa 

crusgalli (L.) Beauv.), мак дикий (Papaver rhoeas L.), 

жабрій звичайний (Galeopsis tetpahit L.), зірочник 

середній (Stellaria media (L.) Vill.), галінсога дріб-

ноквіткова (Galinsoga parviflora Cav.), метлюг зви-

чайний (Apera spica-venti (L.) Beauv.), грицики зви-

чайні (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik), капуста 

польова (Brassica campestris L.), суріпиця звичайна 

(Barbarea vulgaris R. Br.), рутка лікарська (Fumaria 

officinalis L,), гірчиця польова (Sinapis arvensis L.), 

фіалка польова (Viola arvensis Murr.), волошка синя 

(Centaurea cyanus L.), підмаренник чіпкий (Galium 

aparine L.), триреберник непахучий (Matricaria 

perforata Merat) та ін.  

Багаторічні бур'яни займають близько 5% і се-

ред представників цієї біологічної групи переважа-

ють: осот жовтий польовий (Sonchus arvensis L.), 

берізка польова (Convolvulus arvensis L.), хвощ 

польовий (Eguisetum arvense L.), пирій повзучий 

(Elytrigia repens (L.) Nevski), щавель кінський 

(Rumex confertus Willd.), щавель горобиний (Rumex 

acetosella L.), кульбаба лікарська (Taraxacum 

officinale Wigg.), подорожник ланцетолистий 

(Plantago lanceolata L.).  

Разом з тим, внаслідок змін абіотичного чин-

ника, зокрема в сторону підвищення активної тем-

ператури, почали інтенсивно розповсюджуватись 

бур'яни, характерні для півдня країни: мишій сизий 

(Setaria glauca (L.) Beauv.), щириця звичайна 

(Amaranthus retroflexus L.), а також такі карантинні 

бур'яни як повитиця польова (Cuscuta campestris 

Junck), амброзія полинолиста (Ambrosia 

artemisiifolia L.), борщівник Сосновського 

(Heracleum sosnowskyi Manden.).  

Щодо використання сівозмін для боротьби з 

бур'янами, то заміна в недалекому минулому бага-

топільних сівозмін сучасними короткоротаційними 

негативно відбилася на забур'яненості всіх польо-

вих культу. Аналізуючи вплив попередників, зазна-

чимо, що роль озимого ріпаку описана великою кі-

лькістю дослідників з позитивної сторони як поліп-

шувача структури ґрунту. Порівняно з іншими 

культурами, після нього зменшується забур’яне-

ність полів. 

Озимий ріпак має важливе агротехнічне зна-

чення. Це зумовлено його високою агрономічною 

цінністю як попередника, який здатний своєю коре-

невою системою глибоко проникати (понад 2 м) у 

нижчі шари ґрунту, забезпечуючи надходження 

осінньо-зимової вологи, її утримання та поліпшу-

ючи аерацію ґрунту. Після збирання ріпаку залиша-

ється велика кількість рослинних рештків, коріння 

та залишається велика кількість насіння. Дане на-

сіння проростає, появляються рослини ріпаку і ви-

ходить гарний сидерат, який в послідуючому дис-

кується і заробляється за дві неділі до посіву озимої 

пшениці. 

На основі аналізу розвитку і характеру форму-

вання видового складу бур’янів можна стверджу-

вати, що бур’янова рослинність агроценозів форму-

ється при взаємодії факторів навколишнього сере-

довища. Вони залежать від погодних умов, 

попередників, технології вирощування і біологіч-

них особливостей певної культури та запасу на-

сіння і вегетативних органів розмноження бур’янів 

на даному полі.  

У зв’язку з потеплінням клімату на планеті, зо-

крема і на Україні спостерігаються теплі зими без 

різких коливань температури повітря. За таких 

умов зимуючі бур’яни осінньої популяції в посівах 
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озимої пшениці формують розетки, достатньо вко-

рінюються і добре перезимовують і під час віднов-

лення вегетації формують достатньо велику сиру 

масу. Отже, існує проблема коригування захисту 

озимої пшениці від бур’янів та падалиці озимого рі-

паку. З огляду на це, все більшого значення набуває 

раціональне використання гербіцидів з урахуван-

ням біологічних особливостей культурних рослин і 

бур’янів задля забезпечення максимально високого 

рівня захисної дії. 

Восени після висіву озимих, як правило, скла-

даються сприятливі умови для розвитку не тільки 

сходів зернових культур, а й бур’янів та падалиці 

озимого ріпаку. Бур’янова рослинність активно ро-

сте, розвиваються і входить у зимівлю, набравши 

значну біомасу. Особливо це стосується падалиці 

озимого ріпаку. Навесні, коли починаються обро-

бки бур’янів гербіцидами, деякі з них активно цві-

туть, зокрема глуха кропива, вероніка плющолиста 

і основної шкоди вони вже завдали тим, що викори-

стали вологу, елементи живлення, сонячну енергію. 

Крім цього, знижується ефективність ранньовесня-

ного підживлення озимих азотними добривами, 

оскільки більша частина їх використовується 

бур’янами. 

Критичним для контролю бур’янів восени є, як 

правило, ранній період росту культури, починаючи 

від появи проростків або сходів, під час якого 

бур’яни здатні конкурувати з пшеницею озимою за 

поживні речовини. Тому обмежувати шкідливість 

бур’янів слід на ранніх етапах розвитку культури. 

Час появи сходів бур’янів можна розділити на 

три періоди: осінній, весняний і літній. Восени се-

ред біологічних груп бур’янів найбільшої шкоди 

посівам озимої пшениці також завдають коренепа-

росткові (види осотів) і зимуючі бур’яни: жов-

тозілля весняне, латук дикий, мак дикий, підмарен-

ник чіпкий, талабан польовий, ромашка непахуча, 

сокирки польові, фіалка польова - сходи яких з’яв-

ляються вже восени. Їхній розвиток збігається із пе-

ріодом вегетації рослин культури. Восени бур’яни 

формують розетки з прилеглими до землі  листками 

і добре  розвинену кореневу систему, що забезпечує 

їм сприятливу перезимівлю. 

Протягом 2018-2019 років вивчався процес фо-

рмування видового складу бур’янів у агроценозах 

озимої пшениці в осінній та весняний періоди в 

умовах села Джугастра Крижопільського району. 

Домінуючими засмічувачами посівів культури, як 

показали обліки, є палалиця ріпаку і однорічні види 

бур’янів.  

Аналізуючи видовий склад бур’янів, відмі-

тимо, що на ділянках в осінній період за появи 3-го 

листочка пшениці нараховувалось 38 шт./м2 

бур’янів. Домінуючим були однорічні дводольні 

бур’яни, зокрема падалиця озимого ріпаку, талабан 

польовий, ромашка непахуча, сокирки польові, кі-

лькість їх рівнялась від 2 до 8 шт./м2. Загалом дво-

дольних бур’янів було в межах 86,8 % від загальної 

кількості. Слід відмітити велику кількість пророс-

тання падалиці озимого ріпаку після збирання ку-

льтури. Кількість падалиці ріпаку на посівах озимої 

пшениці в середньому була в межах 8 шт./м2. Зла-

кові бур’яни були представлені однодольним зиму-

ючим бур’яном метлюгом, 4 шт./м2. Серед багато-

річних зустрічались поодиноко осоти (Табл.1).  

В період весняного спостереження за появою 

сходів бур’янів в посівах озимої пшениці на конт-

рольних ділянках було відмічено, що найбільше 

було падалиці озимого ріпаку, потім першими з’яв-

лялись сходи гірчака шорсткого та лободи білої. За 

ними проростало насіння щириці звичайної, та ро-

машки непахучої. Насіння мишію сизого, курячого 

проса, талабану польового та осоту рожевого про-

ростало дещо пізніше – оптимальні температури 

для них становлять +20–25 оС.  

Аналізуючи видовий склад бур’янів, відмі-

тимо, що на ділянках нараховувалось 89 шт./м2 

бур’янів. Домінуючим були однорічні дводольні 

бур’яни, зокрема лобода біла, ромашка непахуча, 

щириця звичайна тощо. Так, 

Таблиця 1 

Видовий склад бур’янів агроценозу озимої пшениці в осінній період (середнє 2017-2019 р.р.) 

Видовий склад бур’янів Кількість бур’янів 

шт./м2 % 

Всього 38 100 

Злаки, в т. ч.: 5 13,2 

Метлюг 4 80 

Куряче просо 1 20 

Дводольні, в т. ч.: 33 86,8 

Падалиця ріпаку 8 24,2 

Талабан польовий 6 18,2 

Ромашка непахуча 5 15,2 

Мак дикий 4 12,1 

Сокирки польові 4 12,1 

Фіалка польова 3 9,1 

Підмаренник чіпкий 2 6,1 

Осот рожевий 1 3,0 

Інші 1 1,7 

 

кількість лободи нараховувалось 17 шт./м2, ро-

машки непахучої 13 шт./м2, падалиці ріпаку 10 

шт./м2. Злакові бур’яни були представлені однодо-

льними бур’янами мишієм сизим, курячим просом 
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і була в межах 3-6 шт./м2. Серед багаторічних зу-

стрічались поодиноко осоти (Табл. 2). 

Вітчизняні і зарубіжні дослідники відмічають, 

що під час тривалої теплої та вологої осені, за спри-

ятливих умов для проростання бур’янів, обробка 

гербіцидами посівів пшениці озимої не поступа-

ється за ефективністю весняній. 

Шкодочинність бур’янів в посівах озимої пше-

ниці значною мірою залежить від фази розвитку ку-

льтури. Фаза, у яку засміченість посівів завдає їм 

найбільшої шкоди – це і є горезвісний гербокрити-

чний період. У озимої пшениці він триває протягом 

30-40 днів після появи сходів. У цей час бур’яни мо-

жуть значно вплинути на рівень закладення проду-

ктивності культури, і саме в цей час формується за-

бур’яненість посівів, оскільки 85% всіх бур’янів у 

посівах пшениці є озимими або зимуючими ви-

дами. 

При відновленні вегетації бур’яни нерідко «ви-

переджають» культуру, створюючи їй істотну кон-

куренцію у боротьбі за вологу та сонячне світло. 

Внесення гербіцидів восени дає змогу вирішити од-

разу обидві проблеми: попередити формування за-

сміченості посівів, і завдяки цьому покращити їхню 

майбутню продуктивність, а також усунути «конку-

рентів» пшениці при весняному відновленні вегета-

ції. 

Посіви озимої пшениці, в основному мають 

змішаний характер забур’яненості, і в основному 

залежить від попередників. Відповідно, в різних 

умовах і на різних полях структура забур’янення 

може істотно відрізнятись. Тому розробка високое-

фективних систем захисту посівів озимої пшениці 

від бур’янів значною мірою залежить від повноти 

вивчення бур’янового фітоценозу, і видового 

складу бур’янів. 

Негативна дія бур'янів у агрофітоценозі озимої 

пшениці в першу чергу проявляється у пригніченні 

росту і розвитку культурних рослин, що призводить 

до зниження їх урожайності. Саме тому боротьба з 

бур'янами є однією з основних проблем сучасного 

виробництва. 

Таблиця 2 

Видовий склад бур’янів агроценозу озимої пшениці у весняний період (середнє 2018-2019 р.р.) 

Видовий склад бур’янів 
Кількість бур’янів 

шт./м2 % 

Всього 89 100 

Злаки, в т. ч.: 12 13,5 

Мишій сизий 6 50,0 

Куряче просо 3 25,0 

Метлюг 3 25,0 

Дводольні, в т. ч.: 77 86,5 

Падалиця озимого ріпаку 10 13,0 

Лобода біла 17 22,1 

Ромашка непахуча 13 16,9 

Щириця звичайна 12 15,6 

Талабан польовий 9 11,7 

Фіалка польова 4 5,2 

Гірчак шорсткий 4 5,2 

Сокирки польові 4 5,2 

Підмаренник чіпкий 2 2,6 

Осот рожевий 1 1,3 

Інші 1 1,3 

 

Основним і найбільш ефективним елементом 

зменшення бур’янової рослинності є дотримання 

сівозмін. Науково обгрунтоване розміщення куль-

тур у сівозміні створює умови, сприятливі для ро-

сту і розвитку сільськогосподарських рослин, але 

несприятливі для бур’янів. Дотримання сівозміни і 

конкурентоспроможність сільськогосподарських 

культур – два важливі агротехнічні елементи конт-

ролю, без яких отримання високих і сталих урожаїв 

пшениці озимої не можливо. 

Створення умов, сприятливих для росту і роз-

витку озимої пшениці забезпечує ефективну конку-

рентоспроможність, необхідну для отримання 

води, світла, простору і поживних речовин. 

 Рішення про проведення захисних заходів, об-

робку гербіцидами у посівах слід приймати тільки 

на підставі результатів обстеження полів. Залежно 

від ступеня засміченості та видового складу 

бур’янів для кожного поля уточнюють агроприй-

оми із догляду за посівами. 

Хімічний захист посівів з осені, сприятливі по-

годні умови взимку є необхідними факторами ро-

сту і розвитку пшениці озимої з початку віднов-

лення вегетації навесні. Добре розвинуті посіви пе-

решкоджають появі та розвитку весняної популяції 

зимуючих і ярих бур’янів, значно пригнічують ба-

гаторічні їхні види. 

Досить проблематично сьогодні регулювати 

чисельність бур'янів у посівах зернових культур. У 

зв'язку з цим, оцінюючи реальну ситуацію, яка 

склалася в господарствах різних форм власності 

(зростання питомої маси зернових культур у струк-

турі посівних площ до 50-60% і вище), потрібно 

комплексно підходити до використання тих чи ін-

ших засобів захисту.  

Очевидно, що без хімічного захисту в інтенси-

вних технологіях вирощування зернових культур 
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не обійтись, позаяк їх застосування забезпечує в 

сьогоднішніх умовах надвишку врожаю більше 8-

10 ц/га. Особливо потреба в застосуванні гербіцидів 

виникає на полях із поверхневим і нульовим обро-

бітками, а також поєднання декількох заходів (бо-

ронування, культивація, коткування) при підгото-

вці ґрунту до сівби. Також простежуються тенден-

ції щодо масового поширення бур'янів у посівах 

озимих зернових культур за вирощування їх упро-

довж декількох років на одному полі. 

Для контролювання бур’янової рослинності в 

посівах сільськогосподарських культур пропону-

ється значна кількість гербіцидів, однак, як речо-

вини високої фізіологічної активності, вони не 

тільки знищують бур’яни, але й в значній мірі впли-

вають на культурні рослини, що позначається на їх 

продуктивності. Для зняття негативного впливу ге-

рбіцидів на сільськогосподарські культури вчені 

рекомендують поєднувати їх використання з біоло-

гічними препаратами та мікродобривами.  

Рослини озимої пшениці поглинають мікро-

елементи в незначних кількостях, проте вони необ-

хідні для нормального перебігу низки важливих 

процесів, зокрема для азотного обміну, підсилення 

фотосинтезу, позитивно впливають на здатність ро-

слин протидіяти несприятливим факторам під час 

їхнього вирощування. Вони поліпшують холодо-, 

жаро-, соле-, посухостійкість, а також стійкість до 

вилягання і грибних хвороб, здатні прискорювати 

розвиток рослин.  

Початкові фази вегетації пшениці озимої ви-

значають подальший розвиток і продуктивність ку-

льтури в цілому. Достатньо розвинені восени по-

сіви пшениці добре зимують і швидко відновлюють 

весняну вегетацію. Використання мікродобрив у 

посівах озимої пшениці разом із внесенням азоту, 

фосфору і калію дає змогу оптимально забезпечити 

культуру елементами живлення, що позитивно 

впливає на врожайність і якість зерна. 

Концепція контролю бур’янів у посівах куль-

тури повинна бути спрямована на максимальне зни-

щення сегетальної рослинності. Такий підхід пови-

нен включати впровадження профілактичних, агро-

технічних і хімічних методів контролю бур’янів. 

Традиційно гербіциди у посівах пшениці озимої за-

стосовують на різних етапах розвитку культури, по-

чинаючи з фази двох листків і до фази кінця ку-

щення восени (BBCH 14-15) і навесні з фази весня-

ного кущення і від кущення до фази виходу в 

трубку (BBCH 22-23). 

Для обмеження шкідливості бур’янів на цих 

етапах розвитку культури необхідно виважено пі-

дійти до вибору ефективного гербіциду. Вибір діє-

вого препарату і внесення його в оптимальні строки 

забезпечить знищення або пригнічення бур’янів, 

поширених у посівах культури, і буде запобігати 

продукуванню сегетальною рослинністю насіння. 

Ефективність хімічного контролю бур’янів визна-

чається трьома основними характеристиками: вибір 

дієвого гербіциду, його оптимальною нормою ви-

трати і тривалістю захисної дії. Під час контролю 

бур’янів у посівах культури необхідно пам’ятати, 

що волога, холодна і тривала погода восени, а та-

кож навесні, є тими факторами, які сприяють їх ро-

сту і розвитку. 

Застосування гербіцидів у посівах пшениці 

озимої забезпечує ефективний контроль різних біо-

логічних груп бур’янів, і на сьогодні залишається 

найбільш дієвим заходом. Проведення хімічної об-

робки забезпечує відмінний контроль бур’янів з мі-

німальним впливом на культуру. Вибираючи пре-

парат для обмеження шкідливості бур’янів, необхі-

дно враховувати такі основні вимоги: 

ідентифікувати видовий склад проблемних 

бур’янів; дотримуватися строків внесення препа-

рату та регламенту застосування обраного гербі-

циду; здійснювати обприскування бур’янів на ран-

ніх фазах, тобто на початку активного їх розвитку; 

використовувати для обприскування обладнання з 

відповідними технічними характеристиками; вра-

ховувати розміщення культур у сівозміні, для уни-

кнення проблеми зносу гербіцидів на чутливі куль-

тури; дотримуватися вказівок і рекомендацій, пе-

редбачених інструкцією. 

Друга половина квітня і перша половина тра-

вня є в основному найбільш оптимальними термі-

нами для контролю бур’янів у посівах пшениці ози-

мої. У ці терміни популяція зимуючих однорічних 

бур’янів стає все більш поширеною і може конку-

рувати з пшеницею, що здатне уповільнити темп її 

розвитку та потенційно вплинути на зниження вро-

жаю.  

Як видно із даних таблиці 3, кількість бур’янів 

на контролі становила 89 шт/м2, в тому числі злако-

вих 12 шт/м2, дводольних – 77 шт/м2. Слід відмі-

тити, що на даних ділянках була присутня падалиця 

озимого ріпаку, рослини якої були досить розви-

нуті, гарно перезимували і мали гарний вигляд. 

Вони найбільше пригнічували рослини озимої пше-

ниці. 

Застосування гербіциду Калібр 75 в.г. у нормі 

витрати 50 г/га в осінній період зменшувало кіль-

кість дводольних бур’янів на 97,4 % у порівнянні з 

контролем. Загибель бур’янової рослинності при 

першому обліку бур’янів у фазу повного кущення 

озимої пшениці була в межах 93,3%. На кінець зби-

рання озимої пшениці кількіст бур’янів становила 

10 шт/м2 бур’янів, а рівень забур’яненості зменши-

лась у порівнянні з контролем на 88,4%. 

Обробка насіння стимулятором росту Регоп-

лант в.с.р. у нормі витрати 50 мл/т та обприску-

вання посівів пшениці озимої гербіцидом Калібр 75 

в.г. в нормі витрати 50 г/га в осінній період сприяв 

кращому росту та розвитку рослин озимої пшениці 

та значному пригніченні бур’янової рослинності, 

особливо падалиці озимого ріпаку. Рівень за-

бур’яненості в порівнянні з контролем без гербіци-

дів та препаратів на період весняного кущення зме-

ншився на 93,3 %, а на період збирання рівень 

бур’янової рослинності дещо збільшився, до 9 

шт/м2, але зменшився на 89,5% в порівнянні з кон-

трольними ділянками. При цьому рослини озимої 

пшениці мали кращий вигляд ніж на ділянках де 

вносився тільки гербіцид Калібр. Найкраща дія 

щодо зменшення бур’янової рослинності на посівах 
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пшениці відмічена на ділянках де насіння пшениці 

перед посівом оброблялось стимулятором росту Ре-

гоплант, а у фазу 2-3 листочків вносився гербіцид 

Калібр, в нормі витрати 50 г/га.  

Весною у фазу кінець кущення вносились мік-

роелементи Квантум-Зернові в нормі витрати 1,0 

л/га, зменшення бур’янової рослинності в порів-

нянні з контрольними ділянками за обліками на пе-

ріод збирання зерна пшениці показали рівень зни-

ження в порівнянні з контрольними ділянками на 

91,9%, серед них злакових бур’янів зменшилось на 

40%, дводольних – 98,7% (Табл. 3.). 

Аналіз результатів досліджень впливу гербіци-

дів та досліджувальних препаратів на забур’яне-

ність агроценозу озимої пшениці у весняний період 

показали, що рівень забур’яненості на контрольних 

ділянках при першому обліку був в межа 89 шт/м2, 

серед них злакових - 12 шт/м2, дводольних - 77 

шт/м2. Найкращі результати зменшення бур’янової 

рослинності в посівах озимої пшениці було відмі-

чено на ділянках де насіння озимої пшениці перед 

посівом оброблялось стимулятором росту Регоп-

лант, а весною у період кінець кущення вносилась 

бакова суміш гербіциду Калібр, в нормі витрати 50 

г/га та мікродобрив Квантум-Зернові в нормі ви-

трати 1,0 л/га. 

Таблиця 3 

Вплив гербіцидів на забур'яненість агроценозу озимої пшениці в осінній період  

(середнє за 2017-2019 р.р.) 

Варіанти досліду Облік Кількість бур’янів, шт/м2 Загибель бур’янів, % 

Всього Злак. Двод. Всього Злак. Двод. 

Контроль (без обробки) 1 89* 12 77 - - - 

2 86* 10 76 3,4 16,7 1,3 

Калібр 75 в.г. + 

ПАР Тренд 90 

1 6 8 2 93,3 33,3 97,4 

2 10 8 2 88,4 20,0 97,4 

Регоплант в. с. р + 

Калібр 75 в.г. + 

ПАР Тренд 90 

1 6 7 2 93,3 30,0 97,4 

2 9 7 2 89,5 30,0 97,4 

Регоплант в. с. р + 

Калібр 75 в.г. + 

ПАР Тренд 90 + 

Квантум–Зернові 

(фаза кущення) 

 

1 

 

6 

 

6 

 

1 

 

93,3 

 

50,0 

 

98,7 

 

2 

 

7 

 

6 

 

1 

 

91,9 

 

40,0 

 

98,7 

Примітка: 1 – фаза кущення; 2 – перед збиранням урожаю 

 

Так, на період збирання озимої пшениці рівень 

забур’яненості зменшився на 88,8% в порівнянні з 

контрольними ділянками (Табл. 4).  

Відповідно зменшились показники повітряно-

сухої маси бур’янів у залежності від дії гербіцидів 

та досліджувальних препаратів. На контрольних ді-

лянках вага повітряно-сухої маси бур’янової рос-

линності на період збирання була в межах -1995 

г/м2. На ділянках, де вносився гербіцид Калібр 75 

в.г. в нормі витрати 50 г/га вага повітряно-сухої 

маси бур’янів в осінній період була на рівні - 192 

г/м2 а у весняний період 227 г/м2, зниження повіт-

ряно-сухої маси в порівнянні з контрольними діля-

нками на 88,6 -90,4%. 

Таблиця 4 

Вплив гербіцидів на забур'яненість агроценозу озимої пшениці у весняний період  

(середнє за 2018-2019 р.р.) 

Варіанти досліду Облік 
Кількість бур’янів, шт/м2 Загибель бур’янів, % 

Всього Злак. Двод. Всього Злак. Двод. 

Контроль (без обробки) 
1 89 12 77 - - - 

2 86 10 76 3,4 16,7 1,3 

Калібр 75 в.г. + 

ПАР Тренд 90 

1 80 12 68 10,1 0 11,7 

2 12 9 4 86,5 25,0 94,8 

Регоплант в. с. р + 

Калібр 75 в.г. + 

ПАР Тренд 90 

1 76 10 66 14,6 16,7 14,3 

2 10 7 4 88,4 41,7 94,7 

Регоплант в. с. р + 

Калібр 75 в.г. +  

ПАР Тренд 90 + 

Квантум–Зернові(фаза кущення) 

 

1 

 

74 

 

9 

 

65 

 

16,9 

 

25 

 

15,6 

 

2 

 

10 

 

6 

 

4 

 

88,8 

 

40 

 

94,8 

Примітка: 1 – фаза кущення; 2 – перед збиранням урожаю 

 

На ділянках де насіння озимої пшениці перед 

посівом оброблялось стимулятором росту Регоп-

лант в нормі витрати 50 мл/т, а в осінній період вно-

сився гербіцид Калібр в нормі витрати 50 г/га, а ве-
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сною здійснювалось підживлення мікроелемен-

тами Квантум-Зернові в нормі витрат 1,0 л/га пові-

тряно-маса бур’янів на період збирання пшениці 

мала масу 146 г/м2, зниження до контролю на 

92,7%. Якщо проаналізувати зниження повітряно-

сухої маси бур’янів за внесення гербіцидів в осінній 

період та весняний та відмічено, що за осіннього 

внесення гербіциду Калібр повітряно-суха маса 

була нижчою (Табл. 5). 

Таблиця 5 

Зниження повітряно-сухої маси бур’янів у залежності від дії гербіцидів 

Варіанти досліду 
Кількість бур’янів, шт/м2 Повітряно-суха маса 

Всього г/м2 зниження до контролю, % 

За осіннього внесення 

Контроль (без обробки) 89 1995 - 

Калібр 75 в.г. + ПАР Тренд 90 10 192 90,4 

Регоплант в. с. р + Калібр 75 в.г. +  

ПАР Тренд 90 9 186 90,7 

Регоплант в. с. р + Калібр 75 в.г. +  

ПАР Тренд 90 + Квантум–Зернові  

(фаза кущення) 

7 146 92,7 

За весняного внесення 

Контроль (без обробки) 89 1995 - 

Калібр 75 в.г. + ПАР Тренд 90 12 227 88,6 

Регоплант в. с. р + Калібр 75 в.г. +  

ПАР Тренд 90 

10 196 90,2 

Регоплант в. с. р + Калібр 75 в.г. +  

ПАР Тренд 90 + Квантум–Зернові  

(фаза кущення) 

10 190 90,5 

 

На кінець вегетації озимої пшениці, на ділян-

ках, де гербіцид Калібр вносили весною, бур’яни 

знаходилися переважно в середньому ярусі стебло-

стою і більшість з них утворювала життєздатне на-

сіння. Таким чином, хімічне прополювання весною 

забезпечує дещо нижчий рівень контролю бур’янів 

порівняно з осіннім. 

Водночас, установлено, що зміна строку вне-

сення післясходового гербіциду створює кращі 

умови росту й розвитку культурних рослин.  

Отже, успішний захист озимої пшениці від 

бур’янів в восени дає змогу зберегти ту кількість 

поживних речовин, які витрачаються на форму-

вання маси бур’янів у її посівах. Осіння обробка ге-

рбіцидом підвищує ефективність підживлення, 

оскільки елементи живлення більше засвоюються 

культурними рослинами. Відмічено позитивний 

вплив хімічного захисту на формування структур-

них елементів продуктивності озимої пшениці, збір 

яких за осіннього внесення гербіциду була вищою.  

Проведені дослідження дали змогу дійти ви-

сновку, що в грунтово-кліматичних умовах півден-

ної частини Вінницької області існує реальна мож-

ливість перенести застосування післясходових гер-

біцидів з весняного періоду на осінній, бо ж 

важливим є знищення бур’янів на початку їх веге-

тації, тобто у ранній найчутливішій фазі росту.  

Тому для цих умов оптимальним строком хімі-

чної обробки посівів озимої пшениці, котрий забез-

печує ефективне контролювання бур’янів, виступає 

осінній захист післясходових гербіцидів від появи 

в культури 3-го листка й температури повітря бі-

льше 50С. Осіннє внесення післясходових гербіци-

дів дає змогу зменшити шкодочинність бур’янів на 

противагу весняному, підвищує продуктивний по-

тенціал культурних рослин пшениці. Це вказує на 

доцільність його застосування в системі захисту ку-

льтури від бур’янів. За умови хімічного захисту во-

сени й відсутності забур’яненості багаторічними 

видами та оптимальної густоти стеблостою культу-

рних рослин використання весною післясходового 

гербіциду не потрібно. 
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Таблиця 6 

Урожайність зерна озимої пшениці залежно від впливу гербіцидів, стимулятора росту та мікродобрив, т/г 

Варіанти 
Урожайність зерна, т/га 

Приріст до контролю 

т/га % 
2018 р 2019 р середнє 

За осіннього внесення 

Контроль (без обробки) 2,15 2,04 2,10 - - 

Калібр 75 в.г. + ПАР Тренд 90 5,79 5,26 5,53 + 3,43 163,3 

Регоплант в. с. р + 

Калібр 75 в.г. + ПАР Тренд 90 6,23 5,58 5,91 + 3,81 181,4 

Регоплант в. с. р + 

Калібр 75 в.г.+ ПАР Тренд 90 

+ Квантум–Зернові 

(фаза кущення) 

6,51 6,07 6,29 + 4,19 199,5 

НІР05 1,2 1,1  

За весняного внесення 

Контроль (без обробки) 2,15 2,04 2,10 - - 

Калібр 75 в.г. +ПАР Тренд 90 5,36 5,0 5,18 + 3,08 146,7 

Регоплант в. с. р + 

Калібр 75 в.г. + ПАР Тренд 90 5,64 5,21 5,43 + 3,33 158,6 

Регоплант в. с. р + 

Калібр 75 в.г.+ПАР Тренд 90 

+ Квантум–Зернові 

(фаза кущення) 

6,0 5,67 5,84 + 3,74 178,1 

НІР05 1,1 1,2  

 

Так, на контролі без застосування гербіцидів 

урожайність зерна пшениці в середньому за два 

роки була в межах 2,1 т/га. За осіннього внесення 

гербіциду Калібр в нормі витрати 50 г/га рівень уро-

жайності зерна пшениці була в межах 5,53 т/га, при-

ріст до контролю становив 3,43 т/га або 163,3%. На 

ділянках, де насіння озимої пшениці оброблялось 

стимулятором росту Регоплант, вносився восени 

гербіцид Калібр та весною мікроелементи Квантум-

Зернові рівень урожайності насіння становив 6,29 

т/га, приріст до контролю був на рівні 199,5%. Тоді, 

як за весняного внесення гербіциду Калібр в нормі 

витрати 50 г/га у баковій суміші з мікроелементами 

Квантум-Зернові рівень урожайності насіння була 

на рівні 5,84 т/га, що менше за осіннього на 0,45 т/га 

(Табл. 6). 

Таким чином, осіннє внесення післясходових 

гербіцидів дає змогу зменшити шкодочинність 

бур’янів на противагу весняному, підвищує проду-

ктивний потенціал культурних рослин пшениці. 

Висновки. 

1. Аналізуючи видовий склад бур’янів, відмі-

тимо, що на ділянках в осінній період за появи 3-го 

листочка пшениці нараховувалось 38 шт./м2 

бур’янів. Домінуючим були однорічні дводольні 

бур’яни, зокрема падалиця озимого ріпаку, талабан 

польовий, ромашка непахуча, сокирки польові, кі-

лькість їх рівнялась від 2 до 8 шт./м2. Загалом дво-

дольних бур’янів було в межах 86,8 % від загальної 

кількості.  

2. Видовий склад бур’янів у весняний період 

відмітимо що на ділянках нараховувалось 89 шт./м2 

бур’янів. Домінуючим були однорічні дводольні 

бур’яни, зокрема лобода біла, ромашка непахуча, 

щириця звичайна тощо. Так, кількість лободи нара-

ховувалось 17 шт./м2, ромашки непахучої 13шт./м2, 

падалиці ріпаку 10 шт./м2. Злакові бур’яни були 

представлені однодольними бур’янами мишієм си-

зим, курячим просом і була в межах 3-6 шт./м2. 

3. Застосування гербіциду Калібр 75 в.г. у но-

рмі витрати 50 г/га в осінній період зменшувало кі-

лькість дводольних бур’янів на 97,4 % у порівнянні 

з контролем. Загибель бур’янової рослинності при 

першому обліку бур’янів у фазу повного кущення 

озимої пшениці була в межах 93,3%. На кінець зби-

рання озимої пшениці кількість бур’янів становила 

10 шт/м2 бур’янів, а рівень забур’яненості зменши-

лась у порівнянні з контролем на 88,4%. 

4. Найкращі результати зменшення бур’янової 

рослинності в посівах озимої пшениці було відмі-

чено на ділянках де насіння озимої пшениці перед 

посівом оброблялось стимулятором росту Регоп-

лант, а весною у період кінець кущення вносилась 

бакова суміш гербіциду Калібр, в нормі витрати 50 

г/га та мікродобрив Квантум-Зернові в нормі ви-

трати 1,0 л/га. Так, на період збирання озимої пше-

ниці рівень забур’яненості зменшився на 88,8% в 

порівнянні з контрольними ділянками. 

5. На ділянках де насіння озимої пшениці пе-

ред посівом оброблялось стимулятором росту Рего-

плант в нормі витрати 50 мл/т, а в осінній період 

вносився гербіцид Калібр в нормі витрати 50 г/га, а 

весною здійснювалось підживлення мікроелемен-

тами Квантум-Зернові в нормі витрат 1,0 л/га пові-

тряно-маса бур’янів на період збирання пшениці 

мала масу 146 г/м2, зниження до контролю на 

92,7%. 

6. На контрольних ділянках без застосування 

препаратів урожайність зерна пшениці в серед-

ньому за два роки була в межах 2,1 т/га. За осін-

нього внесення гербіциду Калібр в нормі витрати 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 25, 2020  21 

50 г/га рівень урожайності зерна пшениці була в ме-

жах 5,53 т/га, приріст до контролю становив 3,43 

т/га або 163,3. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению токсинов в секрете желез клещей из семейства Ixodidae. Во-

прос о токсическом влиянии на организм хозяина секрета кровососущих клещей рассматривался неодно-

кратно. В последнее время в этом плане проведены исследования с выделением токсических компонентов 

и выяснением их биологического механизма действия их на организм хозяина. Иксодовые клещи питаются 

кровью хозяина, причем места их укуса сопровождается патологическим воспалением, что, по всей веро-

ятности, обусловлено взаимодействием токсической слюны клеща с тканями хозяина. В имеющейся лите-

ратуре существуют прямые и косвенные указания на наличие токсинов в слюнных железах клещей. Этот 

фактор может иметь отрицательное значение для сельскохозяйственных животных в периоды массового 

паразитирования клещей. Как известно, заклещивание животных вызывает ослабление защитных меха-

низмов, ухудшение их состояния, привеса и продуктивности. Приведенные в статье данные показывают, 

что экстракт слюнных желез иксодовых клещей – – Haemaphysalis concinna, содержат определенные ком-

поненты, оказывающие токсическое действия на организм. Авторами это точка зрения доказывается вве-

дением экстракта слюнных желез мышам во внутрибрюшинную полость, а также экспериментами на ми-

тохондриальном уровне. 

Abstract 

This article is devoted to the study of toxins in the secretion of the glands of ticks from the family Ixodidae. 

The question of the toxic effect on the host organism of the secretion of blood-sucking ticks has been considered 

more than once. Recently, studies have been carried out in this regard with the release of toxic components and 

the elucidation of their biological mechanism of their action on the host organism. Ixodid ticks feed on the host’s 

blood, and their bite places are accompanied by pathological inflammation, which is most likely due to the inter-

action of the tick’s toxic saliva with the host’s tissues. In the available literature, there are direct and indirect 

indications of the presence of toxins in the salivary glands of ticks. This factor may have a negative value for farm 
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animals during periods of mass parasitization of ticks. As is known, killing animals causes a weakening of protec-

tive mechanisms, a deterioration in their condition, weight gain and productivity. The data presented in the article 

show that the extract of the salivary glands of Ixodid ticks Haemaphysalis concinna, contain certain components 

that have toxic effects on the body. The authors prove this point of view by introducing an extract of the salivary 

glands into mice into the intraperitoneal cavity, as well as by experiments at the mitochondrial level.  

Ключевые слова: Экстракт, слюнных желез, токсичности, митохондрия, ЭСЖ, клещей, Haemaphysa-

lis, интоксикации, биология, экология. 

Keywords: Extract, salivary glands, toxicity, mitochondria, ESF, ticks, Haemaphysalis, intoxication, biol-

ogy, ecology. 

 

Вопрос о токсическом влиянии на организм 

хозяина секрета кровососущих клещей рассматри-

вался неоднократно [1,2]. В последнее время в этом 

плане проведены исследования с выделением ток-

сических компонентов и выяснением их биологиче-

ского механизма действия их на организм хозяина 

[3,4]. Настоящая работа посвящена изучению ток-

синов в секрете желез клещей из семейства Ixodi-

dae. Для этой цели использовали полученный и 

лиофильно высушенный экстракт слюнных желез 

(ЭСЖ) клещей – Haemaphysalis concinna. Экстракт 

из клещей получали по разработанной методике 

[3,4]. Токсичность ЭСЖ выясняли на лабораторных 

мышей путем его внутрибрюшинного введения. 

После введения препарата наблюдали за поведе-

нием животных, а также устанавливали летальные 

дозы ЭСЖ клещей. Также было изучен характер 

влияния токсинов ЭСЖ на газообмен мышей путем 

оценки интенсивности потребления О2 и выделения 

СО2 по методике [5]. Дополнительно тестировали 

токсичность ЭСЖ клещей на митохондриях печени 

крыс [6]. 

Эксперименты показали, что введение мышам 

сублетальных доз ЭСЖ клещей H. concinna, H. cau-

casica, вызывало у животных замедление движе-

ния, замедление частоты дыхания и они перехо-

дили в положение лежа. При действии на мышей 

летальные дозы ЭСЖ наблюдалось учащение дыха-

ния и судорожное движение конечностей с после-

дующим обездвижением конечностей (табл.1).  

При введении больших доз ЭСЖ клещей под-

опытные животные погибали от асфиксии на фоне 

небольшого судорожного состояния. 

 

Таблица 1. 

Определение токсичности секретов слюнных желез клещей рода Haemaphysalis у лабораторных мышей 

(n=7-12) 

Подопытное жи-

вотное 

Колво живот-

ных 

Сублетальные дозы ЭСЖ 

(мг/кг) 

Кол-во живот-

ных 

Летальные дозы ЭСЖ 

(мг/кг) 

Без ЭСЖ 

Контрольные 

мыши 

7 0 9 0 

ЭСЖ H. concinna  

Мыши Опытные 7 175,61±7,6 9 250,56±7,5 

ЭСЖ H. caucasica 

Мыши Опытные 7 125,22±2,10 9 200,62±7,2 

Проведенные эксперименты показали, что летальные доз ЭССЖ составили для H. concinna, H. caucasica 

250,5 мг/кг, для -200,7 мг/кг. 

 

Таким образом, картина отравления тепло-

кровных животных ядами клещей во многом оди-

накова, хотя основная черта интоксикации, по-ви-

димому, обусловлена нейротоксическим эффектом. 

Токсичность экстракте слюнных желез изученных 

клещей оказалась достаточно высокой, но все же 

была несколько ниже, чем токсичность ядов извест-

ных пауков Аrgiopа lobata и Аgelina labirintika [1].  

По литературным данным яды разных члени-

стоногих обладают различной токсичностью, кото-

рая определяется содержанием в ядах ферментов, 

нейротоксинов, цитотоксинов и других соединений 

[2-4]. Действие этих компонентов ядов являются 

причиной интоксикации животных вплоть до их ги-

бели. Несомненно, процесс интоксикации живот-

ных сопровождается нарушением обменных про-

цессов в организме, степень которого определяется 

составом ядов и действующей дозой.  

Вышеприведенные эксперименты с использо-

ванием ЭСЖ на лабораторных мышах показали их 

значительную токсичность, что позволяют отнести 

секреты слюнных желез к ядам. Учитывая эти ре-

зультаты, мы также провели изучение характера 

влияния секрета слюнных желез на обменные про-

цессы при использовании летальных и сублеталь-

ных доз на организм мышей. У мышей в условиях 

интоксикации определяли изменение интенсивно-

сти газообмена как на важный интегральный пока-

затель обмена веществ организма. Для этого у экс-

периментальных мышей определяли интенсив-

ность поглощения кислорода (О2) и выделение ими 

двуокиси углерода (СО2) по методу [5].  

Полученные данные (табл.2) демонстрируют 

следующие особенности изменения газообмена у 

мышей. Так, нелетальные дозы ядов, содержащихся 

в ЭСЖ, снижают интенсивность обменных процес-

сов животных в пределах 1,7-1,9 раза, а летальные 
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- в 2.8-2.10 раза. Интересным моментом этих экспе-

риментов является то, что независимо от времени 

гибели животных и характера действия ядов ЭСЖ 

разных клещей, отмечается достаточно резкое по-

давление уровня обменных процессов у теплокров-

ных животных. 

Таблица 2. 

Интенсивность газокислородого обмена у мышей при действии ядов ЭСЖ клещей рода Haemaphysalis 

Клещи Кол-во мышей Летальная доза яда Сублетальная доза яда 

  доза (мг/кг) Потреб.мл 02/кг-час доза (мг) Выдел.мл СO2/кг-час 

Контроль 14 — 4975,5±367,5 — 4975,5±367,5 

H. concinna 7 250,5 1433,4±132,5 150,6 2565,7±197,4 

H. caucasica  12 200,2 1469,5±131,2 125,6 2727,6+236,5 

Примечание: Во всех случаях различия между контролем и опытом в экспериментах с применением 

ядов ЭСЖ клещей, соответствуют Р < 0,05, (n = 5- 7). 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что исследованные яды, содержащиеся в ЭСЖ ис-

следованных клещей, вызывают подавление интен-

сивности обмена независимо от видовой принад-

лежности, однако каждому из использованных ядов 

характерна своя эффективная доза. В частности, бо-

лее токсичен яд H. caucasica, (200,2 мг/кг) и менее 

токсичен яд ЭСЖ у H. concinna. 

При анализе токсичности ядов клещей пред-

ставлял интерес выяснить нарушение обмена на суб-

клеточном митохондриальном уровне. Нами отме-

чены, что ЭСЖ оказывает разобщающее действие 

на дыхание митохондрий, которое связано с нару-

шением мембранной проницаемости митохондрий. 

Основной действующей дозой для ядов изученных 

клещей является 250 мкг на мл инкубируемой сус-

пензии митохондрий, что в два-три раза ниже ак-

тивности токсинов ядовитых членистоногих [4]. 

Одним из характерных эффектов ЭСЖ клещей со-

стоит в снижении величины дыхательного кон-

троля на митохондриях. Такое снижение дыхатель-

ного контроля обусловлено классическим разобще-

нием дыхания, реализующимся путем повышения 

скорости дыхания митохондрий в состоянии 4, что 

особенно хорошо выражено при действии яда ЭСЖ 

клещей. Отмечено определенное различие между 

указанными ядами, которое, несомненно, определя-

ется их неодинаковым составом. В частности, 

можно полагать, что яд клещей H. caucasica, с боль-

шой вероятностью содержит фосфолипазу А [4]. 

Что касается яда H. concinna, то у него слабо выра-

жено разобщающее действие на митохондриальное 

дыхание, но выражено его ингибирующее действие 

на дыхательную активность. Нужно отметить 

Приведенные данные показывают, что ЭСЖ 

изученных клещей содержат определенные компо-

ненты, оказывающие токсическое действия на ор-

ганизм. Этот фактор может иметь отрицательное 

значение для сельскохозяйственных животных в 

периоды массового паразитирования клещей. Как 

известно, заклещивание животных вызывает ослаб-

ление защитных механизмов, ухудшение их состо-

яния, привеса и продуктивности [1]. Представлен-

ные здесь результаты о токсинах клещей также 

дают определенное представление о субклеточных 

механизмах взаимодействия компонентов системы 

«паразит-хозяин». 
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Abstract 

An algorithm of the continuous analogue of Newton’s method (CANM) is proposed for solving the boundary 

value problems of beam dynamics in accelerators. 

The following results of the numerical simulations of three problems for accelerators are given: 

1) Computation of the turn-focusing transport systems at a rapid output of the beam from the accelerator; 

2) Optimization for the long "invisible" straight sections (insertions) of the accelerator and coherent analysis 

of nonlinear aberrations in them; 

3) Finding of periodic orbits in the accelerator taking into account actual distortions of the magnetic field. 

The CANM method proposed in this paper to solve a first problem, allows one to choose in the best way the 

parameters of the elements of transportation and to arrange as well as to estimate the tolerances on these parame-

ters. 

The second problem deals with a study of nonlinear aberrations in quadrupole lenses of the "invisible" section 

of the accelerator and its matching by taking these nonlinearities into account. 

When solving a third problem, results have been obtained for correction of the orbit of the accelerator for 

various radii R by using a system of coils with current, located in the straight sections of the accelerator, which 

create an additional radial component of the magnetic field. 

Keywords: particle dynamics equations, Continuous Analogue of the Newton Method, boundary-value prob-

lem of charged particles transportation  

 

INTRODUCTION 

The creation of new accelerators and the recon-

struction of the existing ones require solving nonlinear 

problems, the mathematical modeling of which leads to 

important and interesting mathematical problems. 

Many of them are so complex nonlinear problems, in-

cluding inverse ones, that the only way to study them is 

to develop numerical algorithms and implement the lat-

ter on a PC. These problems include, in particular, the 

task of determining the optimal (in the sense of some 

quality criteria) parameters of the systems for transport-

ing charged particles, taking into account various kinds 

of nonlinear effects, the task of calculating coordinated 

“invisible” rectilinear gaps of the accelerator and the 

problem of pulse recovery ( p ) particles recorded by 

proportional cameras, and that of finding periodic tra-

jectories in the accelerator, considering real distortions 

of the magnetic field. All of the above-mentioned phys-

ical problems are mathematically reduced to the solu-

tion of a boundary-value problem for nonlinear ordi-

nary differential equations of the second order. In a 

number of physical problems [1], the efficiency of a 

continuous analogue of the Newton method (CANM) 

[2] was practically shown. The authors of this work 

found it natural to develop this method for solving non-

linear problems of the dynamics of charged particles, 

which allows one to choose parameters and arrange el-

ements of physical systems, as well as to evaluate tol-

erances on them and give specific recommendations for 

solving the assigned physical problems. Using the pro-

posed method, the following model physical problems 

were solved: 

• calculation of rotary focusing transportation sys-

tems for fast beam extraction at accelerators; 

• optimization of long coordinated accelerator 

gaps and analysis of nonlinear aberrations in them; 

• finding periodic trajectories in the accelerator, 

taking into account real distortions of the magnetic 

field. 

PROBLEM 1. Figure 1 shows the diagram of one 

of the possible options for the accelerator transportation 

system. The motion of charged particles in the mag-

netic field of such a system in the rectangular coordi-

nate system is described by the complete equations: 
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where 0 0B R  is the magnetic hardness of the par-

ticle and 
0 0

1 e
pB R

 , p  is the momentum of the par-

ticle, 
2 21 ( ) ( )s s

A yx    , iP  are the parame-

ters, whose physical and mathematical meaning is de-

termined in each particular case. The field components 

( )s x yB B B B   in each specific physical case are de-

fined analytically or numerically if the field is specified 

in the form of a table. Mathematically, the boundary-

value problem is formulated as follows: it is necessary 

to choose parameters of the system iP  so that the mo-

tion trajectory of charged particles satisfies Eq. (1) and 

the boundary conditions: 
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The direction and coordinates of the beam of 

charged particles at the entrance of the transportation 

system are set – ( 0 0 0 0 0s x y     ), 0  is the angle 

in radians between the tangent to the trajectory projec-

tion at the point ( 0 0 0s x y  ) onto the “SX” plane and 

the “S” axis; 0  is the angle in radians between the 

tangent to the trajectory projection at the point (

0 0 0s x y  ) onto the “SY” plane and the “S” axis. It is 

necessary to choose the parameters 1 2 3(P P P    in 

particular, for example, p is the particle momentum), 

so that for the given initial position and direction of the 

particle, its specified final position and direction is (

k k k k ks x y     ), k  and k  are the same as 0  

and 0 , respectively, at the point ( k k ks x y  ). In our 

case, it was assumed that two rotary magnets M were 

included in the transportation system, the field gradient 

of such magnets was large enough 

140
dB R

n
dR B

 
   

 
, therefore, the beam direction 

at the system output substantially depended not only on 

the induction ( 1B  and 2B ) in the magnets, but also on 

their position in space (rotations around the axes and 

inclinations). 

A detailed description of the CANM numerical 

method and of the mathematical modeling algorithm 

for such a transportation system is given in [2]. 

In the case when the variation parameter of the 

system is only p , i.e. the particle momentum, instead 

of the boundary conditions (2), we require the fulfill-

ment of the condition: 
2 2 2 2

1 2 3 4 0F f f f f         (3) 

Equation (3) will be solved by a continuous ana-

logue of the Newton method, based on which, assuming 

that ( )p p t , we have 
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The problem of fast beam extraction at the Serpu-

khov accelerator was also of certain mathematical in-

terest, since it was reduced to the inverse boundary-

value problem for a second-order differential equation 

in the polar coordinate system. Mathematically, the 

problem was set as follows: it is required to solve the 

equation 

2
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c

r r F f
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 (6) 

 

where ( )   is the unknown function,   is 

the argument. Equation (6) is a model for particle mo-

tion in the accelerator magnetic field. The polar system 

is selected as the coordinate system: cr r    – po-

lar radius;   – polar angle; ( )c cr r r const   – 

equilibrium orbit; ( )   – particle deviation from the 
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equilibrium orbit; 1r  – constant, ( )F   – given func-

tion describing the accelerator magnetic field. Equation 

(6) is considered 

at the intervals 0 1 1 2 1[ ]  [ ]   [ ]n n             where 0 1 n     . In the interval 0 1[ ]  , 

the solution of Eq. (6) is known.  

 

 
Fig. 1. Coordinate system adopted in the calculations 

 

At the points 0 1 1n      , the solution 

( )   undergoes a gap, which is defined as follows. 

Let us consider the intervals 

1 1[ ] and [ ]  ( 1 2 1)i i i i i n              Let 

the solution of Eq. (6) and its derivative in the interval 

1[ ]i i    at the point i   have values 

( )  ( )r i il
          and the solution of the 

same equation and its derivative in the interval 

1[ ]i i    at the point i   have values 

r l
( )  ( )i i          (l–left, r–right value at 

the point i 
). The left and right values at the point 

i 
 are related by: 
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Here l  is the given constant, i  for some i  are 

equal to zero, and for other values i  they are unknown 

quantities, which will be discussed below. Among 

( 2 3 )i i n      there are several meanings 

1 2
 1 2  ( )i i i i nk m
k m                

under which the boundary conditions are set for Eq. (6) 

of one of two types: 

l l
( )  oder ( )i k i kk k

         where  k k
   are the given values.   (8) 

 

In Eq. (7) with 1i   and i i k
  , 

( 1 2 1)k m     , i  are the unknown values, and 

for other values 0i i   . Let us consider the inter-

val 1 1
[ ]i  . It breaks into gaps 

1 2 2 3 1 1
[ ]  [ ] [ ]  ( )r r r i                 Since 

the solution of Eq. (6) in the interval 0 1[ ]   is as-

sumed to be known, it follows from (7) that 
'

r 1 l 1 l 1( ) ( ) ( )l         is known as well. At the 

point 
1i , a boundary condition of the type (7) is given. 

At the points i  ( 2 3 1)i r     , the conditions 

(8) are satisfied for 0i  . It is required to find the 
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function ( )    and i  so that the function 

( )    satisfies the differential equation (6) in the 

intervals 1 2 2 3 1[ ]  [ ] [ ]r r           , at the 

points i   ( 2 3 1)i r     , the relations (7) 

are satisfied, and at the points 1  and r , the given 

boundary conditions (8) are done. At the intervals 

2 3 1
[ ] [ ]i i i im m
   


    , the task is the same as for 

the interval 1 1
[ ]i  . To solve the above-described 

boundary-value problem, CANM was used; it suggests 

that instead of Eq. (6), a system of partial differential 

equations should be considered: 
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In the system (9), the unknown functions V  and 

  depend on   and the additional parameter t : 

( )V V t  , ( )t    . The system (9) is solved 

in the field 1 ,  0k t       . The boundary 

conditions are defined as follows: 

0( ) 0  ( ) 0kV t V t      . At the points i , the 

function ( )V t  for any t  satisfies conditions similar 

to (7). At 0t  , the initial value 
(0)( 0) ( )      

is set. The accelerator magnetic field (function ( )F  ) 

was approximated by the functions: 

1

2

( )

1 1 1

( )

2 1 2

 [ ] ( 1 3 )
( )

C  [ ] ( 2 4 )

n

n

P

i i

P

i i

C l for i … n
F

l for i … n





 


 









     
 

    

 

The polynomial coefficients 1( )nP   and 

2( )nP  , as well as the constants 1C  and 2C , were 

found by the least squares method based on the table-

defined functions 1( )F   and 2( )F  . A specific 

model problem was solved for the Serpukhov accelera-

tor; Figure 2 shows graphs of the calculated trajectories 

of the particles output at different intervals 1[ ]r  , 

which satisfy the requirements of the beam extraction 

system with fairly high accuracy. The proposed algo-

rithm completely excludes the elements of intuition 

when solving a boundary-value problem of types (1,2) 

and (6,9) and allows one to make the selection of vari-

able parameters of transportation systems with suffi-

ciently high accuracy. The equations of particle trans-

portation studied in this paper in Cartesian (1) and polar 

(6, 9) coordinate systems are model. However, they de-

scribe physical processes in accelerators quite well, and 

the results obtained by mathematical modeling are of 

some practical interest. 

 
Fig. 2 Graphs of the design trajectories 

 

PROBLEM 2. In modern hard-focusing accelera-

tors, the organization of I/O (input-output) beam sys-

tems, the placement of an accelerating station, etc., re-

quire long free gaps (f. g.). In this paper, the calculation 

of f. g. is carried out, taking into account nonlinear af-

fects in lenses using a continuous analogue of the New-

ton method. Moreover, we study not only the effect of 

the mismatch of the gap already agreed upon by linear 

calculation, but also, which is new, the free gap calcu-

lated according to nonlinear aberrations in quadrupole 

lenses. Figure 3, a shows one of the possible structures 

of the “invisible” gap for designing a 1.5-GeV super-

conducting synchrotron, for which studies and the anal-

ysis of the influence of nonlinearities in the lenses 

1 2,F F  and 3F  were carried out on the coordination of 

such a gap. The physical problem is set as follows. It is 

required to choose gradients of the lenses, their lengths 

and drift spaces so that, according to the given coordi-

nates and the direction of the beam at the input of f. g. 

(
' '

0 0 0 0,  ,  x ,  zx z ), we get the specified coordinates 

and the beam direction at the exit of f. g. (
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' ', , , k k k kx z x z ), moreover, 

' ' '

0 k 0 k 0 k 0,  z , x , zkx x z x z      . This re-

quirement is consistent with obtaining the phase incur-

sion 2x    for horizontal and z    -- for 

vertical betatron vibrations. 

  
Fig. 3 а. Structure of the “invisible” gap Fig. 3 b. Structure of the “invisible” gap with 

nonlinear corrective elements N 

 

Mathematical Model of the Problem.  

Differential equations describing the trajectory of a charged particle in the magnetic field in the selected 

Cartesian coordinate system (Fig.3, a) have the form:  

" ' 2 ' 2 ' ' 2 ' '

" ' 2 ' 2 ' ' 2 ' '

1 [ (1 ) ]

1 [ (1 ) ]  ,

ss s s s s s x s s z

ss s s s s s z s s x

e
z z x x B z B x z B

P

e
x z x z B x B x z B

P

     

      

  (10) 

 

where P mv  is the particle momentum, 

,  ,  x z sB B B  are the components of the magnetic field. 

Equations (10) are valid for any magnetic field, since 

no simplifying assumptions were made when deriving 

them. Inside the quadrupole lens of considerable 

length, the magnetic field is practically independent of 

s , i.e., 0sB  , and the decomposition of the field 

components xB  and zB  takes the form:

4 2 2 4 8 6 2 4 4 2 6 8

6 10

4 2 2 4 8 6 2 4 4 2 6 8

6 10

[1 (5 10 ) (9 84 126 36 ) ]

[1 (5 10 ) (9 84 126 36 ) ]

z

x

B Gx d z x z x d z z x x z z x x

B Gz d x x z z d x x z x z x z z

         

         

 (11) 

 

where G  is the quadrupole gradient of the corre-

sponding lens. This expansion contains only members 

of the degree 4 1,  n=0, 1, 2, n . As 
'2z  and 

'2  1x  , then from  

Eqs. (10), taking into account the formulas (11), 

we obtain the equation of motion of the charged particle 

in the lens in the form: 

'' 4 2 2 4 8 6 2 4 4 2 6 8

6 10

'' 4 2 2 4 8 6 2 4 4 2 6 8

6 10

[1 (5 10 ) (9 84 126 36 )]

[1 (5 10 ) (9 84 126 36 )]

ss

ss

G
x x d z x z x d z z x x z z x x

B

G
z z d x x z z d x x z x z x z z

B





        

        

 (12) 

 

where 
1

, 
e

B
B P



  is the magnetic particle 

hardness, 
2

0 n,  cn

n nd r c  is the relative magnitude 

of the field nonlinearity in the lens, 0r  is the radius 

equal to the semi-aperture of the corresponding lens. 

Mathematically, the long-gap coherence problem is re-

duced to the solution of a boundary-value problem for 

the system of nonlinear differential equations (10) with 

boundary conditions: 

0 0 0 0

' ' ' ' ' ' ' '

0 0 0 0

( ) ,  ( ) ,  ( ) ,  ( ) ,

( ) ,  ( ) ,  ( ) ,  ( ) ,

k k k k

k k k k

x s x z s z x s x z s z

x s x z s z x s x z s z

   

   
   (13) 
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moreover, the relation 
' ' '

0 k 0 k 0 k 0,  z , x , zkx x z x z       must be im-

plemented. It is necessary to choose the parameters 

1 2 3,  ,  G G G  (lens gradients), 1 2 3,  ,  l l l  (lens 

lengths), 1 2 3,  ,  L L L  (drift spaces) and gL  (length of 

the free gap), so that the particle motion trajectory sat-

isfies Eqs. (12) and the boundary conditions (13). 

Results of Numerical Calculations. As a zeroth 

approximation of varied parameters, we took their val-

ues obtained using the linear calculation:

0 0 0

1 2 3

0 0 0 0 0

1 2 3 1 2 g

8645 er/sm, G 10879,79 er/sm, G 10573,6 er/sm,

l 5,29 sm, l 17,72 sm, l 20,64 sm, L 180,27 sm, L 3,38 sm, L 700,1 sm,

G   

     
 

il are the lens lengths, ( 1,  2, 3)iF i  , iL  are 

the drift spaces (see Fig. 3, а).  

The dependence of the phase shifts x  and 

z  on the magnitude of the dodecapole nonlinearity 

in the lenses was calculated for 6c  from 0.1 to 1%. The 

results of this calculation are shown in Fig. 4, from 

which it can be seen that with nonlinearity in 1% -

lenses, phase incursions reach 2 1.2   and 4   

in the horizontal and vertical planes for the maximum 

emittance  . The dependence of the phase shifts x  

and z  on the beam emittance   for 6 0,01c   is 

shown in Fig. 5. In this problem, we performed numer-

ical calculations of the gap coherence by varying the 

gradients of the lenses (“linear” coherence) 
' '

2 3 2 3,  ,  ,  G G G G  (
' '

2 3, GG are the gradients of the 

lenses symmetrical to the 1 2,  FF lenses). In this case, 

the coherence of the gap is achieved if the symmetric 

trajectory turns into a slightly asymmetric one (Fig. 6). 

The phase shift for the “linearly” consistent gap, de-

pending on the beam emittance for 6 1%c  , is shown 

in Fig. 7. However, the best coherence is given by the 

so-called “nonlinear” coherence, which is achieved by 

introducing nonlinear corrective elements into the gap 

structure (Fig. 3, b). The calculated optimal parameters 

of such elements are the following: 

464,298 er/sm, 13,2 sm, 10 sm.N N NG l L     

The phase shifts for the “nonlinearly” consistent gap, 

depending on the emittance of the beam for 6 1%c  , 

is shown in Fig. 8. It can be seen from Figs. 7 and 8 that 

the “nonlinear” coherence reduces phase incursions 

caused by nonlinearities in the lenses in the interval by 

approximately an order of magnitude. 

The obtained numerical calculations showed that 

in coherent gaps, nonlinear aberrations in the lenses 

caused a noticeable mismatch. To eliminate this effect, 

the most optimal way is using appropriate nonlinear el-

ements. 

  

Fig. 4 Dependence of the phase shifts (1)x  and 

(2)z  on the magnitude of the dodecapole nonlin-

earity 6c  

Fig. 5 Dependence of the phase shifts (1)x  and

(2)z  on the beam emittance for 6 1%c   
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Fig. 6 Particle trajectories in the planes x0s  and z0s   

(solid line – linear calculation, dashed – “linear” coherence) 

 

 

Fig. 7. Dependence of the phase shifts (1)x  

(2)z  on the beam emittance for “linear” co-

herence 

Fig. 8. Dependence of the phase shifts (1)x  and 

(2)z  on the beam emittance for “nonlinear” co-

herence 

 
Fig. 9. Accelerator diagram 

 

PROBLEM 3. The actual characteristics of accel-

erator magnets always do not coincide to some extent 

with the calculated ones. When setting up and upgrad-

ing the accelerator, it is important to know how much 

the beam characteristics differ from the designed ones 

and how this affects the accelerator intensity. When ex-

ploring these issues, it is useful to find distorted closed 

orbits (periodic trajectories) in the accelerator. In this 

work, we use the numerical method (CANM) for find-

ing spatial trajectories with almost any degree of accu-

racy, which was applied to the JINR accelerator, having 

a rather complicated magnetic field distribution in 

space. Figure 9 shows the diagram of such an accelera-

tor. 

Further, eight coordinate systems were used in the 

calculations (see Fig. 9): four cylindrical coordinate 

systems and four Cartesian ones. The cylindrical coor-
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dinate system ( ,  ,  R z ) was associated with each ac-

celerator quadrant, starting at the point 

, ( 1,2,3,4)i DO i  , where i  is the accelerator quad-

rant number. The Cartesian coordinate system (

, , Dx y z ) was associated with each gap between the 

quadrants of the accelerator, starting at the point 

, ( 1,2,3,4)i DO i  , where i  is the accelerator gap 

number. The axes z  of the cylindrical coordinate 

systems and the Cartesian axis Dz  are directed upward 

from the plane of the drawing in all cases. For the sake 

of brevity, we will sometimes talk about some “condi-

tional” coordinate system ( , ,   ) assuming that if 

we are talking about a point located in one of the quad-

rants of the accelerator, then its position is described by 

the cylindrical coordinate system ( ,  ,  R z ) of this 

quadrant, and if the point is in the gap of the accelerator, 

then its position is described by the Cartesian coordi-

nate system ( , , Dx y z ) of this gap. Thus, further   de-

notes   or x ;   denotes R  or y ;   denotes z  or 

Dz . 

Mathematical Model of the Problem. Differen-

tial equations of motion of a charged particle in the ac-

celerator magnetic field are given (single-particle 

model): 

2

2

'' ' '

1

'' ' '

2

( , , , , )           

( , , , , )         

 

 

     

     

 




    (14) 

where 1  and 2 are the given functions: 

' 2 ' 2' 2

' ' ' 2 ' 2

1

0 0

2
[ ( ) ],R z

R R zR
R Rz B R z B R R B

R B R R

 

    

 
          (15) 

 

if the trajectory point is in one of the quadrants of 

the accelerator (and then in the left part of Eq. (14), 2

''


  

should be replaced by 2

''R


); thus, in this case, we write 

Eq. (14) in the cylindrical coordinate system of one of 

the quadrants of the accelerator.  

' 2 ' 2

' ' ' ' 2

1

0 0

1
[ (1 ) ],x x

x x x x y x z

y z
z B y z B y B

B R

 
        (16) 

 

if the trajectory point is in one of the gaps of the 

accelerator (and then in the left part of Eq. (14), 2

''




should be replaced by 2

''

x
y  ); thus, in this case, we write 

Eq. (14) in the Cartesian coordinate system of one of 

the gaps of the accelerator.  

2 ' 2 ' 2' '

' 2 ' 2 ' '

2

0 0

2
[ ( ) ],R z

R R zR z
RR B R z B R z B

R B R R

  

    

 
        (17) 

if the trajectory point is in the quadrant of the accelerator (and then in the left part of Eq. (14), 2

''


  should be 

replaced by 2

''z


). 

' 2 ' 2

' ' 2 ' '

2

0 0

1
[ (1 ) ],x x

x x x y x x z

y z
y B z B y z B

B R

 
         (18) 

 

if the trajectory point is in the gap of the accelera-

tor (and then in the left part of Eq. (14), 2

''


  should be 

replaced by 2

''

x
z ). In Eqs. (15) – (18), 0B  and 0R  are 

the constants, , , R zB B B  are the given functions of 

, ,  R z ; , , x y zB B B  are the given functions of 

, ,x y z . The periodic solution ( ),   = ( )       

of Eqs. (14) in the interval a b   is found, which 

satisfies the boundary conditions: 

' ' ' '

( ) ( ) ( ) ( )
    

( ) ( ) ( ) ( )

a b a b

a b a b   

   

   

  
 

  
    (19) 

 

The numbers a  and b  are such that the solution 

found on [ ,a b ] corresponds to one full turn of the par-

ticle in the accelerator. A continuous analogue of the 

Newton method for this problem leads to the solution 

of the system of equations: 
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2 ' ' 2

2 ' ' 2

'' ' ' ' ' ' ' '' ' '

1 1 1 1 1

'' ' ' ' ' ' ' '' ' '

2 2 2 2 2

' '

( ) ( ) ( ) ( ) [ ( , , , , )],

( ) ( ) ( ) ( ) [ ( , , , , )],  

  t t
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v u u v v
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 (20) 

 

The unknown functions 

( , ),  ( , ),  ( , ),  ( , ) t t u u t v v t          
are subject to the following initial and boundary condi-

tions:  

 

0

0
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( ,0) ( ),    
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0 0
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( , ) ( , ),

( , ) ( , ),  
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    (21) 

 

For the functions ( , ),  ( , ),   t t      

which are the solution to Eq. (20) according to the gen-

eral theory of a continuous analogue of the Newton 

method, generally speaking, the following conditions 

must be satisfied: 

lim  ( ,t)= ( ),
 

t +                 

   

 
 
lim  ( ,t)= ( ),

    
t +                 

   

 
   (22) 

 

where ( )   and   ( )      are the solution to 

the original problem (14) – (19). The functions 

0 0( ),   ( )      , which are initial approximations of 

the unknown functions ( )   and    ( )      , in the 

conditions (21) are set before solving the problem. The 

more accurately the functions 0 0   and         de-

scribe the desired periodic trajectory, the faster the pro-

cess converges. 

Calculation of the Magnetic Field Components. 

Accounting for Distortions of the Magnetic Field. 

The components of the accelerator leading mag-

netic field in space can be calculated based on the meas-

ured distribution of the field exponent ( )n R  in the 

magnetic median plane 0z   using Maxwell equa-

tions and the representations ( , , )zB R z  and 

( , , )RB R z in the vicinity 0z   of Taylor series: 

2 22

2 2 2

( , ,0) ( , ,0) ( , ,0)1 1
( , , ) ( , ,0) [ ]

2
z z z

z z

B R B R B Rz
B R z B R

R R R R

  
 

  
    

  
  (23) 
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z z z z

R

B R B R B R B Rz
B R z z

R R R R R R

   




   
    

   
  (24) 

 

For several reasons, the geometric median plane 

of the accelerator did not coincide with the plane 0z 

. It was deformed to some surface 1( , )z z R . In the 

considered case, this surface was set (according to the 

measurement results) for each quadrant of the acceler-

ator by two-dimensional Table 1. The following as-

sumptions were made: 1) the distorted median geomet-

ric and magnetic surfaces of the accelerator coincide; 

the equation of this surface is ( , )Iz z R , where 

( , )Iz R  is the function defined by Table 1; 2) the el-

ement of the surface ( , )Iz z R  in some vicinity of 

the point ( , , ( , ))IN R z R   lies in the plane P , 

passing through the point N  and forming the angle   

with the plane 0z   in the radial direction and the an-

gle   in the azimuthal direction, where   and   are 

determined from the conditions: 
'( )I Rtg z  , 

'( )Itg z  . Further, in order to find the components 

of the magnetic field at the quadrant point of the accel-

erator ( , , )M R z , we acted as follows. First, the 

components of the magnetic field 
z

B  , 
R

B  were found 

using the formulas (23), (24) in the auxiliary coordinate 

system ( , , )R z , the beginning of which O  lies in the 

plane P , and z  is the distance from the point M to the 

plane P. Then, the values 
z

B  , 
R

B  were decomposed 

in the directions ( , , )R z  of the cylindrical quadrant 

coordinate system, and the values obtained in this case 

were taken as , ,R zB B B  field components included 

in Eqs. (14). Between the quadrants, it was considered 

that 0x y zB B B   .  
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Table 1 

  
1 1( ; 2720)z R   1 2( ; 2880)z R   

0  1 0 1( ; )z R  1 0 2( ; )z R  

1  1 1 1( ; )z R  1 1 2( ; )z R  

   

i  1 1( ; )iz R  1 2( ; )iz R  

   

n  1 1( ; )nz R  1 2( ; )nz R  
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Results of Calculations. The above-stated 

method was used to calculate periodic trajectories for 

the following values of the constants 0R  and 0B , in-

cluded in Eqs. (14) - (18) (see Table 2). As a result of 

the calculation, for each periodic trajectory, tables of 

the function values ( )    and ( )    are ob-

tained. Table 3 shows the values of the function 

( ),    ( 1,2,3,4,5)iR R i  , i.e. the trajectory 

number (at the ends of each quadrant). Figure 10 shows 

the function graphs ( )i   , ( 1,2,3,4,5i  , i.e. 

the trajectory numbers, in the figure they are indicated 

at the right end of the trajectories). Each of the trajec-

tories was considered so that 48 steps were taken in the 

quadrant  . The step along t  was taken equal to unity 

( 1r  ). At one step along t , the program consumes 

about one minute of the computer time. To calculate the 

first and second trajectories, two steps for each one 

were required along t . For the rest of the trajectories 

there were four steps. The orbits of the synchro-

phasotron calculated by the aforesaid method show that 

the field heterogeneity with respect to R  and the de-

formation of the magnet quadrants lead to a significant 

distortion of the vertical orbits (especially on 0R  more 

than 2800 cm) and a decrease in the working aperture 

of the vacuum chamber. Moreover, as can be seen from 

Table 2, the radial orbits under these conditions are 

slightly distorted. The orbit distortion can probably be 

compensated with the help of additional corrections of 

the accelerator field. This correction can be carried out 

by a system of turns with a current located in the recti-

linear gaps of the accelerator, which create an addi-

tional radial component of the field. 

 

 
Fig. 10 Graphs of the periodic trajectories 

Table 2 

№ of the trajectory 0R  0B  

1 

2 

3 

4 

5 

2770 (cm) 

2800 

2830 

2840 

2850 

-164,9753 

-163,2077 

-161,4776 

-160,9090 

-160,3444 
 

Table 3 

№ of the trajectory 1 2 3 4 5 

Quadrant   
1( )R R   2 ( )R R   3( )R R   4 ( )R R   5( )R R   

I 0

1

2


 

2769,951 

 

,971  

2799,946 

 

,965  

2829,861  

 

,885  

2839,733 

 

,757  

2849,527 

 

,544   

II 1

2




 

,979  

 

,011  

,972  

 

2800,005 

,895  

 

,954  

,769  

 

,852  

,553  

 

,652  

III 

3

2




 

,013  

 

2769,995 

,007   

 

2799,987 

,959  

 

,924  

,860  

 

,807  

,663  

 

,597  

IV 3

2

2





 

,987  

 

,952  

,979  

 

,947  

,909  

 

,862  

,787  

 

,732  

,572  

 

,522  

 

CONCLUSIONS 

When creating new charged particle accelerators 

and reconstructing the existing ones, the ability to solve 

the above problems, with the help of mathematical 

modeling, to ensure the required properties of the beam 

extracted from the accelerator is important, which sig-

nificantly reduces both the time and cost of their crea-

tion. This problem falls into a number of complex 

mathematical problems, some of which are described 

above. The results of solving each of such problems de-

termine some parameters of the accelerator and, there-

fore, the cost of its equipment. A general approach to 

solving the problems of transporting charged particles, 

matching straight-line gaps of accelerators, and finding 

periodic trajectories is proposed; it is based on a con-

tinuous analogue of the Newton method (CANM). The 

developed method is effective for solving the described 

model boundary-value problems associated with the 
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design of accelerator systems. A further development 

of the proposed numerical algorithm as applied to the 

calculation of the described transportation systems may 

become the optimal choice of system parameters taking 

into account not only the beam direction, but also the 

size of the beam “spot”.  

The work is dedicated to the memory of Professor 

E.P. Zhidkov and Professor I.A. Shelaev. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности раздела «молекулярная физика» в физике. Молекулярная физика 

– раздел физики, изучающий физические свойства веществ в различных агрегатных состояниях на основе 

рассмотрения их молекулярного (микроскопического) строения. 

Abstract 

The article deals with the features of the section «Мolecular physics» in physics. Molecular physics is a 

branch of physics that studies the physical properties of substances in various aggregate States based on their 

molecular (microscopic) structure. 

Ключевые слова: Молекулярная физика, тепловые движения, молекулы, атомы. 

Keywords: Molecular physics, thermal movements, molecules, atoms. 

 

В разделе «Молекулярная физика» учащиеся 

изучают качественно новые материальные объ-

екты: системы, состоящие из большого количества 

частиц (молекул и атомов), тип движения, харак-

терный для данного нового объекта (тепловое дви-

жение) и соответствующий ему вид энергии (внут-

ренняя энергия). При этом учащиеся впервые зна-

комятся со статистическими закономерностями, 

применяемыми для описания порядка частиц боль-

шого количества. Формирование статистических 

представлений позволяет понять значение необра-

тимости тепловых процессов. При этом, это необ-

ратимое свойство тепловых процессов и позволяет 

говорить о температуре, тепловом равновесии, по-

нимать принцип работы тепловых машин. 

Задача учителя - объединить два метода описа-

ния статистических тепловых явлений и процессов, 

основанных на термодинамических и молекулярно 

- кинетических представлениях о структуре веще-

ства, основанных на понятиях энергии. При рас-

смотрении статистических и термодинамических 

методов необходимо различать полученные эмпи-

рические знания и знания, полученные в результате 

внутреннего строения вещества и моделирования 

происходящих в них явлений и процессов.  

Эти два подхода характеризуют разные сто-

роны состояния одного объекта, поэтому допол-

няют друг друга. В связи с этим, при формировании 

понятий температуры, внутренней энергии, идеаль-

ного газа и т. д. учитель должен раскрыть их значе-

ние как с термодинамической точки зрения, так и с 

молекулярно-кинетической точки зрения.  

В разделе «Молекулярная физика» изучается 

молекулярно - кинетическая теория строения веще-

ства, которая предусматривает основные положе-

ния в 7 классе. В ходе изучения физики в 7, 8 клас-

сах учащиеся научились объяснить свойства ве-

ществ с точки зрения внутреннего строения 

вещества (свойства жидкостей и газов, давление, 

тепловые явления), ряд физических явлений. Од-

нако понятия, составляющие содержание соответ-

ствующих тем, были четко описаны на уровне по-

нятий, а все явления качественно. Поэтому при изу-

чении молекулярной физики в 10 классе 

необходимо углублять и расширять знания уча-

щихся, доводить до уровня понятий, приводить к 
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количественному описанию явлений. В основном, 

курс физики 10 класса изучает основные уравнения 

молекулярно - инетической теории газов, свойства 

газов и жидкостей, твердых тел [1]. 

Дальнейшее развитие энергетических поня-

тий, происходит обобщение закона сохранения 

энергии на тепловые процессы, вводит формулу 

первого закона термодинамики, предусматривает 

применение настоящего закона к конкретным про-

цессам. Изучение одного из основных принципов 

термодинамики для учащихся имеет познаватель-

ное и мировоззренческое значение. 

Раздел «Молекулярная физика» позволяет про-

должить экспериментальный метод исследования, 

отражающий фундаментальные и газовые законы, 

такие как броунное движение, опыт Штерна, прояв-

ляющийся в практике Бойля, Шарля. 

Трудно переоценить мировоззренческое значе-

ние раздела «Молекулярная физика». При изучении 

его углубляет понимание материи. Молекулы и 

атомы являются вещественной формой материи в 

окружающей среде. У них есть масса, импульс и 

энергия. являясь типом материи, для молекул и ато-

мов характерны свойства материи, один из которых 

– движение. Молекулы и атомы участвуют в не-

обычном движении, так называемом теплом, отли-

чающимся от простого механического движения 

множеством частиц и хаосом. Тепловое движение 

характеризуется статистическими законами. В этой 

связи учащимся необходимо проявить различие 

статистических и динамических закономерностей, 

между ними и обратить внимание на необходи-

мость и случайность, проявляющуюся в этих зако-

нах. Таким образом, изучение раздела «Молекуляр-

ная физика» способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Молекулярно - кинетические понятия: в разви-

тии науки большое воспитательное значение имеет 

образование от неграмотности человечества, в 

борьбе с идеями и дискуссиями как достижение ис-

тинных знаний. 

Раздел «Молекулярная физика» позволяет де-

монстрировать дедуктивный метод изучения явле-

ний природы. Использование дедукции в обучении 

вносит свой вклад в развитие абстрактного мышле-

ния учащихся [2]. 

Курс физики имеет большое значение. Дости-

жения молекулярной физики являются научной ос-

новой таких отраслей промышленности, как мате-

риаловедение. Знание внутренней структуры тела 

позволяет создавать материалы, обладающие опре-

деленными свойствами, повышать теплопровод-

ность, теплостойкость, твердость металлов и при-

месей. 

Изучение тепловых явлений позволит познако-

мить учащихся с основами теплоэнергетики, стоя-

щими на первом ряду в нашей стране в энергообес-

печении промышленности и в быту. Применение 

законов термодинамики при рассмотрении прин-

ципа работы тепловых двигателей, которые играют 

важную роль в народном хозяйстве, можно осу-

ществлять путем увязывания теоретических знаний 

с их практической эксплуатацией 

Раздел «Молекулярная физика» изучается в 

старших классах после раздела «Механика». Дан-

ное расположение материала, с одной стороны, со-

ответствует методическому принципу рассмотре-

ния физических явлений, с другой стороны, позво-

ляет рассматривать микроскопы на 

количественном уровне и использовать в курсе ме-

ханики определенные величины: масса, скорость, 

сила, импульс, энергия и т. д. 

Методологические подходы к интерпретации 

термодинамики и молекулярной физики, в связи с 

чем, рассмотрим одну из них, имеющую различную 

структуру главы. 
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Аннотация 
В этой главе рассматриваются основы физики атомного ядра и ядерная энергетика. Необходимо по-

знакомить учащихся с методами научно-исследовательских исследований, используемыми в ядерной фи-
зике, рассказать им о последних достижениях в этой области, формирующих научный, мировоззренческий 
взгляд и научный стиль мышления. 

Abstract 
This Chapter covers the basics of nuclear physics and nuclear power. It is necessary to introduce students to 

the methods of scientific research used in nuclear physics, tell them about the latest achievements in this field, 
forming a scientific, worldview and scientific style of thinking. 

Ключевые слова: α-частицы, β – распады, опыт Резерфорда, энергия связи.  
Keywords: α-particles, β-decays, Reserford  experience, binding energy. 
 
Изучение темы следует начинать с ознакомле-

ния учащихся с составом и свойствами атомного 
ядра. Это позволяет описать и объяснить изучаемое 
явление (радиоактивность, ядерные реакции и др.). 

При изложении нового материала ученикам 
напоминают о явлении радиоактивности (о слож-
ной структуре ядра и неизменности атомов) и о том, 
что в 1910 году английский ученый Ф.Содди, ядра 
образуют изотопы, что атомная масса состоит из та-
ких частей, как протоны, равные вместе. При этом 
учитель должен учитывать, что учащиеся знако-
мятся с понятиями «изотопы», «атомная масса» из 
курса химии. В беседе с учащимися вводит понятие 
"массовое число" и напоминает принцип построе-
ния масс-спектрографа, знакомого в Х классе. 
Кроме того, β-предупреждает о том, что радиоак-
тивность побуждает задуматься о том, что в ядро 
входят электроны. Однако эта модель (модель) ока-
залась слабой. 

Далее, Чедвик, 1932 г. Д., сообщает, что новые 
элементарные частицы – нейтрон, незначительно 
отличающиеся по массе от протона и не заряжаю-
щиеся. Это, в свою очередь, позволило советскому 
физику Д. Д. Иваненко и независимому от него В. 
Гейзенбергу предложить протонно-нейтронную 
модель принятого в настоящее время ядра. Таким 
образом, по современному подходу атомное ядро 
состоит из протонов и нейтронов. Число протонов 
в атомном ядре определяется порядковым номером 
Z элемента в периодической системе Менделеева, а 
число нейтронов равно разности количества прото-
нов А и Z. 

Ознакомив с протонно-нейтронной моделью 
ядра, необходимо уточнить ее отдельными приме-
рами и ознакомить с условным обозначением ядер. 
Например, в ядре гелия (порядковый номер 2, мас-
совое число 4) имеются два протона и нейтрон 2=4-
2. 

Ознакомив учащихся с процессом разложения 
нейтрона, необходимо отметить, что даже свобод-
ный протон – устойчивая частица, может распа-
даться внутри ядра (за счет энергии окружающих 
частиц) на другие частицы, такие как нейтрон и по-
зитрон и нейтрино. 

Изучая более глубокие свойства протона и 
нейтрона, говорится о наличии только одной ядер-
ной дроби - нуклона, которая является нейтральной 
(нейтрон) и заряженной (протон) - в разном заряд-
ном состоянии в соответствии с современным по-
нятием. Это позволяет объяснить механизм β - рас-
пада, не оставляя конца курса. 

При изучении опыта Резерфорда по рассеянию 
α-частиц, учащихся знакомят с такими характери-
стиками, как заряд и размер ядра. На этой земле 

курса физики было бы интереснее познакомить 
учащихся с плотностью ядерного вещества. Из 
этого следует, что ядро состоит из частей, располо-
женных на равном расстоянии друг от друга, оди-
наковые размеры ядра совпадают между собой. 

Необходимо обратить внимание учащихся на 
то, что все ядры имеют одинаковую плотность 
ядерного вещества.  

Следует отдавать предпочтение понятиям 
энергии связи ядра, собственной энергии связи, так 
как это важно для объяснения энергетического вы-
хода ядерных реакций. Для того, чтобы учащиеся 
хорошо понимали энергию связи, достаточно ре-
зультативно вспомнить о потенциальной энергии 
взаимодействия (Земля и тело, электрон и ядро) и 
сказать, что любая устойчивая система частиц 
(например, молекула) будет иметь энергию связи. 
Однако энергия связи имеет огромное значение 
только в ядре. 

По определению энергия связи ядра равна 
энергии, расходуемой для разложения без подачи 
кинетической энергии в ядроообразующую нук-
лонду. При создании ядер выделяется именно эта 
энергия (в соответствии с законом сохранения и 
преобразования энергии). 

Следует обратить внимание учащихся на то, 
что тишинная масса ядра меньше суммы покоя ее 
составляющих нулонов, то есть энергия связи ча-
стиц ядро имеет отрицательное число. Тем не ме-
нее, зачастую ограничиваются учетом его модуля и 
рассчитываются по следующей формуле: 

  2)( cmmZAZmE яNpб   

При интерпретации материала учащимся необхо-
димо предлагать самостоятельный расчет энергии 
связи для различных элементов. Для упрощения 
расчета сначала 1 а.е.м. дефектам масс ≈ 931 МэВ = 

931 106 эВ энергияға необходимо указать, что в со-

ответствии. Тогда расчет энергии связи ядра будет 
достаточно легко. Например, для ядра гелия 

Δm=(2mp + 2mn) - mя = (2 1,007276 + 2 1,008665) - 

4,002600 = 0,029282 а.е.м.. Это энергия связи, кото-
рая соответствует дефектам масс: 

E= 931 (МэВ/а.е.м.)·0,029282 (а.е.м.) ≈27 МэВ  
На следующем уроке необходимо убедиться в 

том, что значение энергии связи в среднем будет 8 
МэВ/нуклон с предоставлением расчета удельной 
энергии связи некоторых элементов. Для Урана 
значение удельной энергии связи будет меньше 
(приблизительно 7,6 МэВ/нуклон). Ядры атомов 
элементов в центре периодической системы Менде-
леева немного отличаются (например, криптон), то 
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есть они более прочные. Энергия их связи близка к 
8,7 МэВ/нуклону [1]. 

Если энергия связи этих элементов рассчитана 
на предыдущих занятиях, то расчет (особенно при 
наличии микрокалькулятора) не занимает много 
времени, но позволяет объяснить график зависимо-
сти удельной энергии связи от массового числа и 
эффективно объяснять устойчивость элементов, 
расположенных в центре периодической системы. 
(рисунок 1).  

В процессе обучения атомному ядру необхо-
димо ознакомить учащихся с ядерными силами. 
Для облегчения освоения материала, ядерные силы 
следует давать относительно известными электро-
магнитными и тяговыми силами. По возможности 
важно говорить о свойствах сил, практических фак-
тах, свидетельствующих о них. Приведем план рас-
крытия данного материала. 

 
Рисунок 1 График зависимости удельной энергии связи от массового числа 

 
В процессе обучения свойств ядра полезно по-

знакомить учащихся с моделью капель ядра. Зна-
ния, необходимые для него (короткое действие 
ядерных и молекулярных сил, свойство насыщения, 
характерное для этих двух усилий, одинаковая 
плотность веществ для всех ядер), даны учащимся. 
Далее можно использовать капельную модель для 
объяснения выделения ядер (на качественном 
уровне).  

Основным методом получения радиоактивных 
изотопов являются ядерные реакции. Ядерные ре-
акции - это преобразование атомных ядер в резуль-
тате их взаимодействия друг с другом или с элемен-
тарными частицами. Ядерные реакции обычно про-
исходят в два этапа. На первом этапе ТЗ переходит 
в ядро-цель, в результате образуется составное 
ядро, которое находится в возбужденном состоя-
нии. На втором этапе промежуточное ядро перехо-
дит в состояние с меньшим возбуждением и при 
этом начинает производить какие-либо другие де-
тали. Продукты ядерных реакций часто бывают ра-
диоактивными [2].  

На тему использования радиоактивных изото-
пов отводится одно занятие. Его лучше провести в 
форме конференции, где учащиеся готовят краткие 
сообщения по индивидуальному заданию учителя.  

План такой конференции может быть разным 
для сельских и городских школ.  

В сельских школах лучше выслушать доклады 
на темы:  

1) радиоактивная обработка семян перед посе-
вом и ее влияние на производительность.  

2) радиоактивная обработка - средство продле-
ния срока хранения овощей.  

3) использование γ-излучения в селекционных 
(сортировочных) работах. 

4) использование радиоактивных препаратов в 
борьбе с вредными насекомыми и болезнями расте-
ний.  

В школах города можно представить следую-
щие темы для докладов: 

1) использование радиоактивных препаратов в 
качестве индикатора для проведения технологиче-
ских процессов (метод«знаковых атомов»). 

2) Гамма-дефектоскопия. 
3) Средства измерения радиоактивности 

(уровнемеры, плотномеры, толемеры и др.). 
4) радиационно-химическая обработка матери-

алов с целью придания необходимых свойств и со-
здания новых материалов (древесные пластмассы, 
прочные защитные покрытия, изоляционные 
пленки и др.). 

Докладчикам рекомендуется консультация и к 
ним прилагается литература. 

В подготовке конференции примут участие все 
учащиеся класса. Поэтому лучше всего дать общее 
задание классу: какие новшества в последнее время 
читали в печати о новых применении радиоактив-
ных препаратов? Как используются радиоактивные 
препараты в медицине?  

Результатом проведения данной конференции 
является информирование учащихся о широком ис-
пользовании радиоактивных изотопов, разъяснение 
перспективности радиоактивных методов и прин-
ципа работы радиоактивных средств, а также смысл 
технологических процессов с использованием ра-
диоактивных материалов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены организация самостоятельной работы обучающихся при изучении курса фи-

зики. Самостоятельную работу обучающихся можно организовывать путем дачи заданий различного 

уровня по лекциям, практике (семинарам) или лабораторным видам занятий. Это проблема, связанная с 

поиском и умением преподавателя, трудолюбием и применением различных доступных методов и прие-

мов образования и ответственности преподавателя перед обучаемым. 

Abstract 

The article deals with the organization of independent work of students in the study of the course of physics. 

Independent work of students can be organized by giving tasks of various levels for lectures, practice (seminars) 

or laboratory classes. This is a problem related to the search and ability of the teacher, hard work and the use of 

various available methods and techniques of education and the responsibility of the teacher to the student. 

Ключевые слова: внеаудиторная самостоятельная работа, ассоциограмма, тесты. 

Keywords: extracurricular independent work, аsociograms, tests. 

 

В современном мире обществу нужен профес-

сионал-специалист, который умеет самостоятельно 

работать, свободно и широко мыслить, самостоя-

тельно ставит перед собой цели и уметь использо-

вать его в своей деятельности. В становлении такой 

личности огромна помощь в деятельности, направ-

ленной на процесс самообразования, самовоспита-

ния и совершенствования. 

Организация самообразования обучающихся в 

процессе обучения тесно связана с самостоятель-

ной работой. Организация самостоятельной работы 

обучающихся изучается в трудах ученых, таких как 

Ястребова В. П., Ерецский М. И., Гарунов М. Г., 

Блохина Р. А., Сабодашев В. П., Вербицкий С. И. и 

др. В этих исследованиях предпочтение отдается 

воспитанию обучающихся к самостоятельной дея-

тельности, сознательно овладевшим теоретиче-

скими и практическими знаниями, опираясь на са-

мостоятельный поиск. При этом особо подчеркива-

ется тот факт, что обучающиеся не только 

вооружаются готовыми теоретическими знаниями, 

но и стремятся к поиску наиболее необходимых 

знаний, то есть к самостоятельному обучению, по-

иску, знанию и обучению [1]. 

В отличие от других знаний в самостоятельной 

работе обучающегося (СРСП) обучающийся ставит 

перед собой цель, для достижения этой цели ведет 

к различным действиям, движениям, ищет для вы-

полнения задания, в результате адаптируется к 

творческому поиску и формирует навыки и разви-

вает умения. 

При организации самостоятельной работы 

обучающихся важно учитывать специфику дисци-

плины и учитывать уровень подготовки обучаю-

щихся. Это не является главным инструментом до-

стижения цели, поставленной преподавателем в об-

разовательной деятельности. 

В настоящее время каждый из видов занятий 

(лекции, практика/семинары, лабораторные) эф-

фективен, использовать интерактивные методы 

обучения, т. е. «интерактивный» метод-это тесное 

взаимодействие между преподавателем и обучае-

мым, обучаемым и обучаемым. 

При проведении лекционных занятий интерак-

тивным способом обучающемуся предлагается за-

дание: найти ответы на предварительные вопросы в 

соответствии с темой или написать определение ос-

новных понятий и терминов. Это одна из форм са-

мостоятельной работы для обучающегося. Такое 

задание можно дать на первом лекционном занятии 

с целью проверки» остаточных " знаний и опреде-

лить уровень обучающихся. Так, по дисциплине 

физика на тему «кинематические основы меха-

ники» для повышения активности и самостоятель-

ного поиска обучающихся даются  
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1. Что такое материальная точка? 

2. Что такое механическое движение? 

3. Что такое траектория? 

4. Дать определение прямолинейному движе-

нию. 

5. Дать определение физических величин, ха-

рактеризующих прямолинейное движение. 

6. Привести примеры прямолинейного движе-

ния. 

7. Определение криволинейного движения. 

8. Дать определение физических величин, ха-

рактеризующих криволинейное движение. 

9. Привести примеры криволинейного движе-

ния. 

10. Показать связи между физическими вели-

чинами, характеризующими прямолинейное и кри-

волинейное движение. 

В качестве одной из форм самостоятельной ра-

боты обучающегося рассматривается физический 

диктант, основанный на проверке «остаточных» 

знаний по школьному курсу. Таким же текстом 

можно повторить диктант в конце курса, сравнить 

результаты, определить знания, полученные каж-

дым обучающимся. Тема диктанта выбирается в за-

висимости от специфики дисциплины и темы. В ка-

честве примера из курса физики берется физиче-

ский диктант по первой теме с помощью 

следующих вопросов:: 

1. Что изучает Механика? 

2. Механическое движение. 

3. Прямолинейное движение. 

4. Криволинейное движение. 

5. Что изучает Кинематика? 

6. Из чего состоит система учета? 

7. Что такое Траектория? 

8. Материальная точка. 

9. Пробег. 

10. Перемещение. 

11. Радиус-вектор. 

12. Средняя скорость (определение, формула, 

единица измерения). 

13. Мгновенная скорость (определение, фор-

мула, единица измерения). 

Самостоятельную работу для диктанта можно 

составить в нескольких вариантах по теме. 

Задания, выполняемые обучающимися в груп-

пах или парах по теме лекции, являются одним из 

наиболее интересующих видов самостоятельной 

работы. Предложение создать ассоциограмму в ка-

честве задания, выполняемого группой или парами, 

повышает активность обучающихся. 

Ассоциограмма-это изображение ассоциации с 

графиком и текстом, связанное с изучаемой дисци-

плиной, явлением и понятием. Ассоциограмма яв-

ляется наиболее эффективным методом для само-

стоятельного поиска обучающихся [2]. 

Сдача таблиц понятий и терминов, встречаю-

щихся в материалах лекции, или составление глос-

сария позволяет обучающимся самостоятельно по-

иску. К примеру,» кинематические величины, ха-

рактеризующие прямолинейные и криволинейные 

движения«,» характеристика вида сил " и анализ 

таблиц способствует более глубокому освоению 

физики. 

Обучающийся учится работать с учебниками, 

словарями при создании ассоциограммы, таблицы 

или глоссария. Сейчас вся информация, информа-

ция находится в интернет-ресурсе. Обучающийся 

обязательно выбирает простой путь. Поэтому уча-

щимся следует проанализировать работу с литера-

турой не менее 3-5 и на языке, наиболее понятном 

для широкой публики. Это, в свою очередь, приви-

вает обучающихся к работе с литературой. 

Еще одна форма самостоятельной работы-эссе. 

Тема Эссе эффективно связана с использованием 

пройденных теоретических знаний в жизни. Обуча-

ющийся знакомится с содержанием и сферой при-

менения материала, пройденного на уроке, для 

жизни человека. Так, например, темы эссе по фи-

зике «и его польза и вред трения», «виды и его вли-

яние двигателя Внутреннего сгорания на окружаю-

щую среду», «производство Электрической энер-

гии. Экологическая характеристика 

альтернативных источников энергии и т. д. способ-

ствует формированию познавательного мировоз-

зрения обучающихся. Приведенные темы позво-

ляют глубже понять связь предмета с другими дис-

циплинами, а также с жизнью человека. 

Еще одна форма организации самостоятельной 

работы обучающихся-представление составления 

тестовых заданий по пройденному материалу. Тре-

бования к составлению тестовых заданий в разных 

вариантах, т. е. ответы «правильные» и «неправиль-

ные», а также как найти правильный ответ в не-

скольких ответах. Преподаватель дает возможность 

обучающимся оценить знания друг друга путем 

проверки качества тестовых заданий и их взаимоза-

меняемости. 

В качестве внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся к рисунку, можно дополни-

тельно представить выполнение рефератов, докла-

дов, курсовых работ, различных кейс-и научных 

проектов. Это выбирается в зависимости от специ-

фики дисциплины. Важно полностью привести 

пути организации самостоятельной работы обуча-

ющихся в учебно-методическом комплексе, подго-

товленном по дисциплине. При выполнении каж-

дой самостоятельной работы критерии оценки 

должны быть тщательно разработаны. Основной 

проблемой является непрерывный поиск и требова-

тельность преподавателя, в том числе объективная 

оценка качества образования. 
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Анотація 

У роботі проводиться аналіз систем управління якістю молочної продукції в Україні, досліджується 

сучасний стан та перспективи покращання якості і безпеки молочних продуктів харчування в Україні. За-

пропоновані нові підходи до удосконалення якості та безпеки молока. 

Зроблений аналіз якості молока, що надходить на переробку. Встановлено, що молоко з господарств 

населення має низькі показники якості. Із сільськогосподарських підприємств здебільшого надходить мо-

локо вищого та першого ґатунків. 

Стандарти ЄС вимагають чіткого дотримання вимог безпеки та якості харчової продукції. Країні, яка 

не може забезпечити відстеження всіх етапів виробництва продукції, на європейський ринок дорогу за-

крито. Отже, питання безпеки сировини – це і гарантування безпеки готової продукції на внутрішньому 

ринку, і її конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. 

Якість молока означає високі його санітарно-гігієнічні показники, вміст певної кількості білка, жиру, 

вітамінів, ферментів, гормонів, мінеральних солей та інших речовин. Воно не повинно містити нейтралізу-

ючих речовин (антибіотиків, соди, перекису водню). Вміст важких металів, залишкових кількостей пести-

цидів не повинен перевищувати максимально допустимого рівня. 

Безпека молока та молочних продуктів у цілому може бути визначена за комплексним показником – 

ветеринарно-санітарна безпека. Так, відповідно до сучасних міжнародних вимог господарство, де виро-

бляється сире молоко для виготовлення молокопродуктів, повинно: дотримуватись правил гігієни та вете-

ринарної санітарії; виконувати вимоги належної виробничої практики; здійснювати ідентифікацію та 

реєстрацію тварин; забезпечувати ведення належної документації щодо надходження кормів, засобів 

гігієни та санітарії лікарських препаратів; здійснювати контроль у прифермерській лабораторії за показ-

никами якості та безпечності молока; проводити обов’язкову реєстрацію кормів, що надходять для тварин, 

тому що через корми в молоко можуть потрапляти небезпечні для здоров’я людини речовини (гормони, 

антибіотики тощо); здійснювати запис ветеринарних лікарських засобів, що застосовують для лікування 

тварин; реєструвати появу тих хвороб у тварин, які загрожують безпечності молока. 

Abstract 

The paper analyzes the quality management systems of dairy products in Ukraine, examines the current state 

and prospects of improving the quality and safety of dairy products in Ukraine. New approaches to improving the 

quality and safety of milk have been proposed. 

The quality analysis of milk for processing has been made. It has been established that milk from households 

has low quality indicators. Higher- grade and first-grade milk mainly comes from agricultural enterprises. 

EU standards require strict compliance with food safety and quality requirements. The country that cannot 

keep track of all stages of production is closed to the European market. Therefore, the issue of raw material security 

is both a guarantee of the safety of finished products in the domestic market and of its competitiveness in foreign 

markets. 

Milk quality means its high hygienic properties, the content of a certain amount of protein, fat, vitamins, 

enzymes, hormones, mineral salts and other substances. It should not contain any neutralizing substances (antibi-

otics, soda, and hydrogen peroxide). The content of heavy metals, pesticide residues should not exceed the maxi-

mum permissible level. 

The safety of milk and dairy products can be determined by such complex indicator as animal health. Thus, 

in accordance with current international requirements, the farm where raw milk is used for the production of dairy 

products must comply with the rules of hygiene and veterinary sanitation; meet the requirements of good manu-

facturing practice; carry out identification and registration of animals; ensure proper documentation on the feed 

receipt, hygiene and sanitation of medicines; to monitor in the pre-farmer laboratory the quality and safety of milk; 

to carry out obligatory registration of the feeds coming for animals, as through the feed the milk can get dangerous 

substances for humans (hormones, antibiotics, etc.); to register veterinary medicinal products used for the treat-

ment of animals; to record the occurrence of diseases in animals that threaten the safety of milk.  
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Постановка проблеми. Одним із важливих 

елементів продовольчого ринку країни є ринок мо-

лока та молочної продукції. Успішна діяльність 

підприємств АПК вимагає вивчення чинників щодо 

підвищення конкурентоспроможності продукції, 

особливо за умови входження у Євросоюз. Молоко 

є важливим продуктом експорту. Нині для молоч-

ної переробної галузі гострою проблемою є не 

тільки нестача сировини. Сьогодні однією з голов-

них проблем, яку варто вирішити молочній проми-

словості України, є підвищення якості сировини. У 

цих умовах актуальним є аналіз якості продукції, 

яка випускається, та чинників, що її зумовлюють. 

Мета роботи: проаналізувати нові системи уп-

равління якістю продукції, що запроваджує сучасна 

світова харчова промисловість. 

Матеріали та методи: для аналізу використо-

вувались матеріали Комісії Codex Alimentarius 

(СА), положення Санітарної і фітосанітарної угоди 

Світової організації торгівлі (COT), законодавство 

з продуктів харчування ЄС. 

Результати досліджень: Державні структури, 

власники суб'єктів господарювання повинні відпо-

відально ставитись до виробництва якісного та без-

печного для здоров'я людини і тварин молока й мо-

локопродуктів. 

Україна приєдналась до Світової організації 

торгівлі та заявила про своє бажання вступити до 

Європейського Союзу. Однією з основних вимог 

для вступу будь-якої країни в ці організації є виро-

бництво високоякісної продукції за вимогами між-

народних стандартів, гарантування безпеки продук-

ції для життя і здоров'я людей та безпеки довкілля, 

гармонізація законодавчих та нормативно-право-

вих актів із законодавством цих країн [1]. 

В Україні законодавча база нормативно-право-

вих актів щодо якості та безпеки молока врегульо-

вана недостатньо, а введений ДСТУ 3662:2018 роз-

рахований в основном на молоко, яке заготовлялося 

у колективних сільськогосподарських підприємст-

вах. Тому фахівцями ветеринарної медицини Укра-

їни розроблені й введені в дію «Ветеринарні та сані-

тарні вимоги до особистих підсобних господарств 

населення – виробників сирого товарного молока» 

і «Ветеринарні та санітарні вимоги до пунктів заку-

півлі молока від тварин, які утримуються в особис-

тих господарствах населення», оскільки значна ча-

стка молока надходить на молокопереробні підпри-

ємства з приватного сектора. Для більш великих 

господарств на сьогодні відсутня будь-яка норма-

тивна база, і вони керуються вимогами колишнього 

СРСР, але бувші нормативні документи не відпові-

дають сучасним вимогам, хоча більшість виробни-

ків молока з різних причин не дотримується навіть 

цих умов. Молокопереробним підприємствам сиро-

вина надходить із двох джерел: від акціонерних 

сільськогосподарських підприємств та від індиві-

дуальних власників. Частка молока, закупленого в 

сільськогосподарських підприємствах, рік у рік 

зростає [2]. 

Як відомо, чинний стандарт України ДСТУ 

3662:2018 молоко-сировина коров’яче розподіляє 

закуплене на три ґатунки: екстра, вищий, перший. 

Молоко треба отримувати від здорових корів, 

у яких не виявлено інфекційних захворювань, що 

перебувають під ветеринарним наглядом. Молоко 

виготовляють, дотримуючись гігієнічних вимог до 

виробництва сирого молока, чинних вимог законо-

давства до безпечності та якості молока та молоч-

них продуктів. 

Після доїння молоко потрібно очистити та охо-

лодити до температури не вище 80С у разі щоден-

ного збирання або до температури не вище ніж 60С, 

якщо збирання молока не відбувається щоденно. 

Для молока, яке буде перероблено на підпри-

ємстві не пізніше ніж 2 год. після доїння, темпера-

тури не встановлюють. Заморожувати молоко не 

дозволено. 

Молоко, прийняте на переробне підприємство, 

потрібно швидко охолодити до температури не 

вище 60С та зберігати за такої температури до пере-

роблення [8]. 

За фізико-хімічними показниками молоко, на 

яке оформлюється супровідний документ вироб-

ника, має відповідати вимогам, наведеним у таб-

лиці 1. 
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Таблиця 1 

Фізико-хімічними показники молока 

Показник, одиниця вимірю-

вання 

Норма для ґатунків Методи контролювання 

 екстра вищий перший  

Густина (за температури 200С), 

кг/м3 не менше ніж 

1028,0 1027,0 Згідно з ДСТУ 6082 та ДСТУ 

7057 

Масова частка сухих речовин, 

% 

≥ 12,0 ≥ 11,8 ≥ 11,5 Згідно з ДСТУ ISO 6731, ДСТУ 

8552 та ДСТУ 7057 

Кислотність, 0Т Від 16 

до 17 

Від 16 до 

18 

Від 16 до 

19 

Згідно з ГОСТ 3624 

pH Від 6,6 до 6,7 Від 6,55 

до 6,8 

Згідно з ДСТУ 8550 

Група чистоти, не нижче ніж І Згідно з ДСТУ 6083 

Точка замерзання, 0С не вище 

ніж 

-0,520 Згідно з ДСТУ ГОСТ 30562 

Температура молока, 0С, не 

вище ніж 

8 Згідно з ДСТУ 6066 та відпо-

відно до 10.8 

 

Відповідно до сучасних міжнародних вимог, 

щодо якості продукції лише якісний контроль є вже 

недостатнім тому, що він не може гарантувати по-

вну безпеку. 

Окремі аспекти контролю якості продукції ро-

зглядались у багатьох працях вітчизняних та зару-

біжних авторів [5]. 

Молоко потрапляє до споживача по ланцюжку: 

господарство – переробка – магазин. І хоча якість 

продукту на кінцевому етапі залежить від налаго-

дженої професійної роботи кожної ланки, все ж го-

ловна ланка в цьому ланцюжку – господарство. Не-

обхідність створення оптимальних умов для вироб-

ництва високоякісної продукції, починаючи з 

ферми, диктується тим, що молоко дуже нестабі-

льна за своїми хімічними і фізичними показниками 

біологічна рідина. І робота з поліпшення якості 

цього продукту не має сенсу після того, як він зроб-

лений. Перш за все корисні властивості молока ви-

значаються рівнем і типом годівлі корів. Недарма 

кажуть: «Молоко у корови на язиці». Встановлено, 

що корова з удоєм 2500 кг на рік за лактацію виді-

ляє з молоком близько 100 кг жиру, 85 кг білка, 125 

кг молочного цукру, 17 кг мінеральних солей, 

всього близько 320 кг сухих речовин. У високопро-

дуктивних корів, що відрізняються підвищеною ін-

тенсивністю обміну речовин, маса сухих речовин, 

виділених за лактацію, часто перевищує їх власну. 

Недостатнє годування в першу чергу відзначається 

на величині надою. У цей час жирність молока 

дещо підвищується, але подальша недогодівля при-

зведе до її зниження [4]. 

Чи впливає технологія утримання корів на як-

ість отриманого від них молока? 

При проведенні експерименту в ряді госпо-

дарств України краще за вмістом соматичних клі-

тин та рівнем бактеріального обсіменіння молоко 

дали корови, яких утримували безприв'язно і доїли 

в доїльних залах на установці типу «Ялинка». Про-

дукція, отримана на фермі з прив'язним утриман-

ням, де тварин доїли в молокопровід на установці 

типу «Даугава», поступалася за якістю. Незалежно 

від способу доїння корів, технологічні властивості 

молока, призначеного для отримання масла, вияви-

лись вище при пасовищному утриманні корів [3]. 

Важливий показник якості молока – кислот-

ність. Вона може підвищуватися в залежності від 

годівлі, у тому числі від недоброякісного силосу 

або через його надлишок в раціоні, через пору-

шення фосфорно-кальцієвого і білкового обміну 

тварин, а також у перші дні після отелення. Влітку 

причиною підвищення кислотності молока може 

стати використання болотистих пасовищ. Підвищу-

ється цей показник і при нестачі в кормі кухонної 

солі. А знижується (до 6-8 °Т) при захворюваннях 

корів маститом, розбавленні молока водою, в 

останні дні лактації тварин. 

Досить стабільний показник молока – його гу-

стина. Густину, яка обумовлюється наявністю в мо-

лоці сухих речовин, визначають не раніше ніж че-

рез 2 години після доїння. За цей час випарову-

ються гази з парного молока. Білки, вуглеводи і солі 

підвищують густину, а жир знижує. Зниження гус-

тини спостерігається у разі різкого погіршення го-

дівлі, а також при фальсифікації молока.  

Бактеріальна забрудненість молока найбільш 

точно відображає санітарні умови його отримання. 

Тут багато чого залежить від чистоти вимені корови 

і прилеглих до нього шкірних покривів, а також сте-

рильності доїльних апаратів. Бактеріальна забруд-

неність молока може збільшитися до 19% при його 

охолодженні і на 44-45% при перекачуванні і тран-

спортуванні. Не пізніше 2 годин після доїння мо-

локо треба охолодити до температури 4 ± 2 ° С. При 

цьому зберігають його не більше 24 годин. При 

здачі молока на переробку його температура не по-

винна бути вище 10 °С. Це підтримує бактеріальну 

стабільність продукту до 10 годин, а при охоло-

дженні до 4-6 ° С – понад 24 годин. Неохолоджене 

молоко останнього удою, як відомо, не можна змі-

шувати з охолодженим, оскільки при цьому пору-

шується бактерицидна фаза молока і підвищується 

біохімічна активність мікроорганізмів. Однак не 

слід охолодження приймати за фактор, який відно-

влює якість. Важливо врахувати, що при цьому 
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тільки затримується зростання вже наявних в мо-

лоці бактерій. Якщо їх вже міститься в продукті по-

над 500 тис. / см3, не можна очікувати, що після охо-

лодження його приймуть I гатунком. Тому ефект 

від охолодження молока буде тільки у випадку, 

якщо воно спочатку відповідає високій якості [6]. 

Дослідження свідчать про те, що сьогодні най-

більшою проблемою при заготівлі молока в Україні 

взагалі є наявність великої кількості бактерій в мо-

лоці та низькі, згідно нових стандартів якості мо-

лока, показники білковості. Це пояснюється тим, 

що молокопереробні підприємства близько 80% си-

ровини закуповують в особистих селянських госпо-

дарствах, які виступають основним товаровиробни-

ком молока [2].  

Переробне підприємство залежно від техноло-

гічної необхідності може відбирати молоко за ви-

могами наведеними у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Вимоги до молока 

Показник Норма Методи контролю 

термостійкість не нижче ніж 2 групи згідно з ДСТУ 5073 

бродильна або сичужно-бродильна 

проба 

не нижче ніж 2 класу згідно з ДСТУ 7357 

кількість спор мезофільних анаеро-

бних бактерій 

- - 

уміст сечовини не більше ніж 40,0 мг % згідно з ДСТУ ІSO 14637/IDF 195 

уміст чистого білка не менше ніж 2,8% згідно з ДСТУ ІSO 8968-4/IDF 20-4 та 

ДСТУ ІSO 8968-5/IDF 20-5 

 

Інший важливий показник якості молока – 

вміст у ньому соматичних клітин. Це клітини цилі-

ндричного, плоского і кубічного епітелію молочної 

залози, лейкоцити, еритроцити. У молоці навіть від 

здорової корови завжди містяться соматичні клі-

тини. Однак при запальному процесі в молочній за-

лозі (маститі) лейкоцити, згідно клітинної теорії за-

палення, створеної Мечниковим, починають про-

цес фагоцитозу. Підвищений вміст соматичних 

клітин у молоці спостерігається в перші дні після 

отелення, перед запуском, під час тічки і в період 

захворювання тварини. Тому треба застосовувати 

всі необхідні заходи, щоб виключити з отриманої 

продукції домішка такого молока. Зниження якості 

збірного молока в цьому випадку особливо помітно 

позначається при виготовленні кисломолочних 

продуктів і сиру. Відомо, що захворювання масти-

том може протікати у корови кілька місяців і закін-

чуватися повною атрофією дійки. Найчастіше ура-

жається 1-2 дійки, рідше 3 або 4. У США стадо вва-

жається благополучним щодо маститу в разі, якщо 

соматичних клітин у молоці не більше 200 тис./см3 

[7]. 

У країнах ЄС рівень вмісту соматичних клітин 

у молоці становить для першого гутунку від 300 до 

400 тис./см3. У Німеччині, коли ця цифра дорівнює 

125 тис. / см3, стадо оцінюється як дуже добре; при 

125-250 тис./см3 – добре; при 350 тис./см3 – задові-

льне; при 350-500 тис./см3 - небезпечне; при 500-

750 тис./см3 – незадовільне; при понад 750 тис./см3 

– погане. Молочна продуктивність корів при масти-

тах може знизитися на 40%. 

Повноцінність годівлі контролюють за допо-

могою біохімічних показників молока. Найбільш 

простими і доступними аналізами, що характеризу-

ють білковий обмін, є вміст в молоці сечовини і бі-

лка. 

Сечовина – приблизний індикатор вмісту си-

рого протеїну в раціоні корів. Нормальним вважа-

ють рівень 20-35 мг/100 мл молока. Вміст сечовини 

окремої корови змінюється залежно від стадії лак-

тації, періоду доби і часу годівлі. Він підвищується 

після споживання корму та у пасовищний період, 

оскільки пасовищний корм, особливо на початку 

літа, містить багато протеїну. 

Стосовно вмісту білка в молоці, то чітких меж 

встановити не можна, адже на нього впливають ге-

нетичний потенціал, раціон і період лактації. Гос-

подарствам варто відстежувати зміни його вмісту і 

порівнювати із середніми показниками інших гос-

подарств свого регіону в один і той же період року. 

Білки молока є найціннішими у харчовому 

відношенні, їх кількість у молоці отриманого від 

колективних господарств коливається в межах від 

3,0 до 3,3% за середнього значення 3,1%, ці зна-

чення перевищують рівень білків у молоці від осо-

бистих селянських господарств на 0,1%. 

При нормальному вмісті білка – 3,2% – опти-

мальний вміст сечовини становить 15-30 мг/100 мл. 

Однак, якщо: 

– білок менше 3,2%, сечовина – 15 мг/100 мл: 

в раціоні недостатня кількість енергії та сирого про-

теїну. При цьому підвищується навантаження на 

печінку, повільно розвивається ацетонемія, 

сповільнюється вихід яйцеклітини при овуляції, ви-

никають кісти, персистентне жовте тіло, проблеми 

з ратицями, знижується продуктивність; 

– білок менше 3,2%, сечовина – 15-30 мг/100 

мл: в раціоні недостатня кількість енергії, а також 

засвоєного в кишечнику протеїну; 

– білок менше 3,2%, сечовина – 30-35 мг/100 

мл і більше: в раціоні недостатня кількість енергії, 

а також засвоєного в кишечнику протеїну, незважа-

ючи на надлишок сирого протеїну. Такий стан може 

призвести до розвитку кіст, діареї, захворювань ра-

тиць; 

– білок 3,2-3,6%, сечовина – менше 15 мг/100 

мл: в раціоні недостатня кількість сирого протеїну, 

що спричиняє дисфункцію яєчників; 

– білок – 3,2-3,6%, сечовина – 15-30 мг/100 мл: 

раціон – збалансований, сприяє високій продуктив-

ності і міцному здоров'ю; 

– білок – 3,2-3,6%, сечовина – 30-35 мг/100 мл 

і вище: в раціоні надлишок сирого протеїну, що 
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призводить до підвищеного навантаження на 

печінку і появи кіст яєчників; 

– білок – понад 3,6%, сечовина – менше 15 

мг/100 мл: раціон містить надлишок енергії і недо-

статню кількість сирого протеїну, що спричиняє 

ожиріння, важкі пологи, ацетонемію, проблеми з 

відтворенням; 

– білок – понад 3,6%, сечовина – 15-30 мг/100 

мл: в раціоні надлишок енергії; 

– білок – понад 3,6%, сечовина – 30-35 мг/100 

мл і вище: в раціоні надлишок енергії і сирого про-

теїну, що може призвести до розвитку метритів, на-

бряку вим’я, кіст, залежуванню, ураження печінки, 

зниження апетиту. 

Підтримка і контроль рівня сечовини в молоці 

дає можливість обчислити протеїнову складову ко-

рмового раціону, яка оптимізує використання азоту 

в молочному виробництві, та уникнути можливі не-

гативні наслідки, пов'язані зі здоров’ям стада [9]. 

За гігієнічними показниками молоко має від-

повідати вимогам, наведеним у таблиці 3.  

Таблиця 3 

Гігієнічні показники молока 

Показник, одиниця вимірювання 
Норма для гатунків 

Методи контролювання 
екстра вищий перший 

Кількість мезофільних аеробних і факуль-

тативно-анаеробних мікроорганізмів 

(КМАФАнМ за температури 30 0С), тис. 

КУО/см3 

≤100 ≤300 ≤500 

згідно з ДСТУ 7089, ДСТУ 

7357, ДСТУ ІSO 4833, ДСТУ 

ІDF 100B 

Кількість соматичних клітин, тис./см3 ≤400 ≤400 ≤500 

згідно з ДСТУ 7672, ДСТУ 

ІSO 13366-1, ДСТУ ІSO 

13366-2, ГОСТ 23453 

 

Іншою важливою проблемою є фальсифікація 

молока. Перелік того, що додають до молока для за-

вищення показників його якості або збільшення кі-

лькості, вражаючий. Чільне місце в цьому переліку 

посідають мийні засоби (пральні порошки), дода-

ючи які заготівельник, який привозить молоко на 

завод, може підвищити показник жирності і, відпо-

відно, отримати вищу ціну. У молоці може бути бі-

лки і жири немолочного походження, і антибіотики, 

там може бути вода, консерванти, формалін, сода, 

аміак, пероксид водню, багато інших речовин, яких 

там в жодному разі бути не повинно. 

В Європейському Союзі розробка програм, 

принципів і процесів, що визначають вимоги до 

безпеки продуктів, (находиться в компетенції окре-

мих держав – членів ЄС, чиї законодавства дуже ві-

дрізняються між собою. Європейський Союз видає 

директиви та уніфікує вимоги до безпеки продуктів 

харчування та кормів, для того, щоб забезпечити ві-

льний рух продуктів в країнах ЄС. 

Європейським Парламентом та Радою 28 січня 

2002 року було прийнято Постанову (ЄС) № 178/ 

2002, якою визначені загальні принципи і вимоги 

закону про продукти харчування, а також прийнято 

рішення про створення європейського органу конт-

ролю безпеки продуктів харчування і встановлення 

методів забезпечення безпеки продуктів (АВІ. 

№ЄС 31, с. 1). Дія постанови розповсюджується на 

всі країни ЄС. Мета постанови (ЄС) № 178/ 2002: 

«Створення основ для високого рівня захисту здо-

ров'я людини та споживчих інтересів в галузі про-

дуктів харчування, беручи до уваги різноманіття 

асортименту харчових продуктів». Це стало перед-

умовою для створення міцної наукової основи і 

ефективної організаційної структури, для розвитку 

«методу обґрунтування розробки рішень з питань 

безпеки продуктів харчування та кормів». 

На основі цієї постанови було організовано Єв-

ропейське відомство захисту безпеки продуктів ха-

рчування. 

Дія постанови (ЄС) № 178/ 2002 розповсюджу-

ється на всі етапи виробництва, обробки та збуту 

продуктів харчування та кормів. Небезпечні проду-

кти з моменту вступу в дію закону не можуть роз-

повсюджуватися в країнах ЄС, імпортуватися чи 

експортуватися. Сутність системи надійності про-

дуктів - це так звана «простежуваність», яка перед-

бачає можливість відслідковування руху, місцезна-

ходження і походження харчової продукції, тварин 

і компонентів тваринного походження, призначе-

них для використання в якості продуктів харчу-

вання, на всіх стадіях виробництва, обробки та роз-

поділу. 

Згідно постанови (ЄС) № 178/ 2002, небезпека 

– це біологічний, хімічний або фізичний фактор в 

продукції або кормах, чи стан продукту або кормів, 

які можуть нанести шкоду здоров'ю. 

Комісія Codex Alimentarius (CA), впровадила 

спільну для Всесвітньої продовольчої організації 

(FAO) та Всесвітньої організації охорони здоров'я 

(WHO), програму харчових стандартів, мета якої – 

захист здоров'я споживачів і забезпечення справед-

ливої торгівлі харчовими продуктами. 

Головні принципи Codex Alimentarius (CA) за-

кладають міцний фундамент для забезпечення гігі-

єни харчування і повинні використовуватися в по-

єднанні з кодексом гігієнічних норм і Керівництвом 

з мікробіологічних критеріїв. Вони охоплюють ла-

нцюг він первинного виробництва до кінцевого 

споживання, висвітлюючи ключові перевірки гігі-

єни на кожній стадії. Кодекс рекомендує заснова-

ний на НАССР (Hazard Analysis and Critical Control 

Points - аналіз небезпеки і критичні контрольні то-

чки) підхід всюди, де можливо підвищити безпеку 

харчових продуктів, як описано в системі НАССР. 

Сьогодні а Україні існує думка, що введення в 

дію ДСТУ 3662-97 наближає нас до нормативних 

документів ЄС. Проте це далеко не так. Директи-

вою 92/46 ЄС від 16.07.92 p., яка встановлює ме-

дико-санітарні правила виробництва і розміщення 
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на ринку сирого молока, молока, підданою тепловій 

обробці, й продуктів на молочній основі, визначені 

граничні вимоги до цієї продукції. При цьому зазна-

чено, що вона повинна мати температуру замер-

зання не вище за -0,520 0С, густину – 1028 г/л при 

t=20 0C, містити 28 г білка на літр і масу сухого зне-

жиреного залишку не менше від 8.503г, не більше 

ніж 100 тис. м.о./мл і не більше за 400 тис./мл сома-

тичних клітин. 

За нашим чинним стандартом. МДР соматич-

них клітин – 800 THC./CM3 (у 2 рази перевищує ви-

моги директиви) і 3 мли/см мікроорганізмів (пере-

вищення у 3000 разів). А це тільки найбільш суттєві 

показники. У зв'язку з цим нині вкрай потрібна но-

рмативно-правова база, яка б змогла поступово на-

близити нас до європейських вимог. Перший крок 

у цьому напрямку зроблено: розроблено проект 

«Правил ветеринарно-санітарної експертизи молока 

і молочних продуктів», що встановлюють ветерина-

рно-санітарні вимоги до молока і молочних продук-

тів, які реалізуються на ринках, за прямими зв'яз-

ками (підприємствам громадського харчування, лі-

кувальним закладам тощо), надходять у вільний 

продаж і при постачанні сировини та виробництві 

молочних продуктів. Цей документ регламентує 

вимоги лише до реалізації, порядку відбору проб і 

ветеринарно-санітарної оцінки молока. Отже, необ-

хідний єдиний документ, який би охоплював усі ас-

пекти виробництва і переробки молока. Тому доці-

льним є створення міжвідомчої робочої групи спе-

ціалістів-практиків і вчених для підготовки у 

стислий термін нормативного документа, щоб вра-

ховував би такі аспекти: 

1. Організувати виробництво і безперервне 

постачання високоякісних кормів і кормових доба-

вок для молочної худоби відповідно до розробле-

них норм годівлі. 

2. Переглянути і кардинально змінити умови 

утримання тварин, враховуючи продуктивність, 

конституцію, генетичні особливості, які мають 

бути стандартизованими і пристосованими до но-

вих технологій. Система технологія – тварина по-

винна комплексно вирішуватися шляхом подаль-

ших досліджень взаємозв'язку тварини і всієї окуп-

ності механізмів, що використовуються в 

технології виробництва молока. При цьому слід 

приділяти увагу не тільки повноті механізації, а й 

умовам утримання тварин у різні періоди року та їх 

фізіологічній етапності. 

3. Вдосконалювати селекцію як найважливі-

ший фактор підвищення якості молочної продукції 

при високих надоях. У селекційних планах особли-

вого значення потрібно надавати, насамперед, 

отриманню високопродуктивних білковомолочних 

і жиромолочних тварин. 

4. Удосконалити вимоги до якості й безпеки 

незбираного молока, насамперед: 

– визначати загальне бактеріальне молоко, 

оскільки чинні методи недосконалі, трудомісткі та 

займають багато часу; 

– ввести в стандарт визначення рН молока, а 

не кислотності в градусах Тернера, бо зміни його 

якісного складу більш об'єктивно характеризує по-

казник рН порівняно з градусами Тернера; 

– вилучити з державного стандарту показник 

механічної забрудненості молока, але залишити ви-

значення цього показника при внутрішньому конт-

ролі (для виробника); 

– розробити та запровадити ефективні екс-

пресні методи визначення соматичних клітин у мо-

лоці; 

– вдосконалити метод визначення інгібіторів 

у молоці та систематично здійснювати їх дефіні-

цію; 

– ввести в обов'язковому порядку визна-

чення незв'язаної з молоком води, що буде гаранту-

вати надходження на переробку молока з природ-

ним співідношенням скдадових частин. 

5. Для підвищення продуктивності молочного 

скотарства необхідно вдосконалювати доїльну тех-

ніку, знижувати вакуум і частоту пульсацій на по-

чаткових і кінцевих стадіях доїння, автоматизувати 

відділення доїльних апаратів, запрограмувати авто-

матичне миття і дезінфекцію за прикладом фірм 

«Де Лаваль», «Вестфалія» тощо. Причому процес 

має відбуватися в доїльних залах, де шлях від отри-

мання до охолодження молока – мінімальний. 

6. Покращити методи зберігання санітарно-гі-

гієнічних показників молока шляхом охолодження 

чи іншими способами. 

7. Замінити підходи до миття і дезінфекції мо-

лочного посуду та обладнання. Зусилля вчених 

спрямовувати на розробку нового покоління мий-

них і дезінфекційних речовин, за допомогою яких 

можна було б мінімізувати бактеріальне обсіме-

ніння молока в процесі його отримання. 

8. Посилити контроль за показниками безпеки 

в молоці; особливої уваги заслуговує визначення 

вмісту в ньому антибіотиків і пестицидів. 

Слід зауважити, що в Україну дозволяється 

ввіз харчових продуктів тваринного походження 

лише з тих країн, де запроваджені Національні про-

грами контролю залишків і не застосовують стиму-

лятори росту, ветеринарні препарати, субстанції і 

технології обробки продуктів тваринництва, забо-

ронені в Україні. Державний департамент ветери-

нарної медицини згідно з даними Міжнародних ор-

ганізацій (МЕБ, COT, WHO, PDA та ін) та на основі 

вітчизняних досліджень складає перелік країн, ім-

порт продуктів харчування з яких заборонений. 

Цей перелік систематично поновлюється. Всі про-

дукти, що імпортуються, проходять передбачену 

українським законодавством процедуру митного 

оформлення, яка вимагає наявності ветеринарного 

сертифікату та інших документів, які підтверджу-

ють якість та безпеку даного вантажу. 

В Україні завершується підготовка до затвер-

дження Загальнодержавної комплексної програми 

підтримки та розвитку українського села «Добро-

бут через аграрний розвиток» на 2005-2010 роки. 

Вона розроблена за дорученням Прем'єр-міністра 

України від 16 квітня 2005 року №19678/0/1-05 згі-

дно положень Програми Уряду «На зустріч лю-

дям». 
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Серед першочергових комплексних заходів 

програма передбачає забезпечення населення Укра-

їни якісною, безпечною та доступною за ціною 

сільськогосподарською продукцією та створення 

умов для підвищення конкурентноздатності вітчиз-

няної агропродукції на внутрішньому і зовніш-

ньому ринках. У цьому разі важливе значення має 

дотримання Закону України «Про якісь та безпеку 

харчових продуктів і продовольчої сировини», го-

ловним завданням якого є посилення відповідаль-

ності всіх учасників продовольчого ринку (вироб-

ництво, переробка, зберігання, реалізація, держав-

ний контроль) за якість і безпеку продукції. 

Висновки Основою гарантування безпеки мо-

лочної продукції в Україні є система моніторингу 

залишкових кількостей ветпрепаратів, санітарно 

небезпечних збудників і токсичних речовин у про-

дуктах харчування тваринного походження та кор-

мах вітчизняного виробництва, яка включає в себе 

нагляд та контроль. 

Кількісна оцінка ризику повинна здійснюва-

тись на базі нових систем контролю санітарної без-

пеки харчових продуктів і стає особливо важливою 

для проведення міжнародної торгівлі харчовими 

продуктами . 

Необхідна розробка стандартів діючих речо-

вин і допустимих значень залишків пестицидів та 

інших речовин в продуктах харчування і кормах. Це 

дасть змогу контролювати процес виробництва які-

сної продукції. 

У зв'язку зі вступом України у Всесвітню тор-

гівельну організацію (СОТ) питання про якість ви-

робництва молока є особливо актуальним. В таких 

умовах для підвищення якості молока на перше 

місце виходить бездоганне використання техно-

логії доїння та забезпечення гігієни виробництва 

молока.  

Особливу турботу становлять санітарні показ-

ники якості молока, оскільки вони визначають 

рівень безпеки продукту. 
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Аннотация 

Эффективность воздействия кислотных и некислотных рабочих растворов на призабойную зону пла-

ста зависит от правильного проектирования состава закачиваемого раствора, оптимального технологиче-

ского режима закачки и надежности функционирования специальной техники и промыслового оборудова-

ния, связанного с процессом закачки. Необходимо соответствие выбранного состава рабочего раствора 

типу пластовой системы (породе с насыщающими флюидами). 

Abstract 

The effectiveness of the impact of acidic and non-acidic working solutions on the bottom-hole zone of the 

formation depends on the correct design of the composition of the injected solution, the optimal technological 

mode of injection, and the reliability of special equipment and field equipment associated with the injection pro-

cess. It is necessary to match the selected composition of the working solution to the type of formation system 

(rock with saturating fluids). 

Ключевые слова: Призабойная зона пласта, коэффициент расхода, забойное пластовое давление, 

проницаемость, вязкость. 

Keywords: Bottom-hole formation zone, flow coefficient, bottom-hole formation pressure, permeability, vis-

cosity. 

 

В процессе обработки околоскважинной зоны 

пласта кислотными композициями происходит из-

менение реологических свойств насыщающей этой 

зоны жидкостью. Такое изменение может быть осо-

бенно значительно, если обработка осуществляется 

горячими кислотами. В связи с этим рассмотрим 

модельную задачу влияния изменения реологии 

(вязкости) закачиваемую в пласт жидкости на вели-

чину ее объема при постоянной депрессии. Для 

определенности считаем, что проницаемость во 

всей области фильтрации постоянная и равна пk . 

Из решения уравнения фильтрации получаем: 


r

R
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dr
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r
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)/ln( knk RrCpp   при kRrR 1  

где )(r - переменная в зоне кольматации, 

вязкость насыщающейся жидкости, )( 1Rg   - 

вязкость жидкости в удаленной части пласта, C - 

постоянная, определяемая из условия непрерывно-

сти давления на границе зоны кольматации, кото-

рая дает: 
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Расход жидкости вычисляем по формуле: 
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При линейном росте вязкости по переменной 

r , имеем: 
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Здесь c - вязкость жидкости на поверхности 

скважины.  

Вычислив соответствующий интеграл, полу-

чаем: 
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На рисунке 1 показаны графики зависимости 

коэффициента расхода жидкости в скважине при 

постоянной депрессии при различных отношениях 

пс  /  и cRR /1  

Из анализа кривых представленных на рисунке 

1, следует, что при 1  существенное снижение 

коэффициента 0/QQet   наблюдается при 

малых отношениях   с увеличением отношении 

коэффициент остается постоянным, при этом с ро-

стом параметра     значительно уменьшается, 

например при 2  этот коэффициент уменьша-

ется 1,5 раза, при 5  - 5 раз. В то же время при 

уменьшении параметра   наблюдается иная кар-

тина. Зависимость коэффициента   от   имеет мо-

нотонный характер, и она близка параболическому 

закону. 

Рост радиуса контура питания влияет на кри-

вые при 1 , при 1  этот радиус на ход кри-

вых практически не влияет. 
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а) 

 
 

б) 

 

05,0 (красные), 5,0 (синие), 1  (желтые), 2  (зеленые), 10 (черные) 

Рисунок 1 Зависимости коэффициента расхода 0/QQet  от радиуса  

обрабатываемой зоны (отнесенного к радиусу скважины) для 1000/ ck RR  (а) и 3000/ ck RR (б) 

при различных значениях отношения пс  /  

 

Рассмотрим теперь случай, когда в обрабаты-

ваемой зоне одновременно происходит изменение 

проницаемости и вязкости обрабатываемого реа-

гента. В этом случае полагаем, что проницаемость 

и вязкость жидкости являются функциями коорди-

наты r , т.е.  

 

)(rkk   и )(r   при 1RrRc  , пkk  , п   при kRrR 1  

 

Давление в пласте определяем по формулам: 
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Коэффициент расхода жидкости вычисляем с помощью формулы: 
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На рисунке 2 представлены графические зави-

симости коэффициента расхода от отношения

cRR /1  при различных значениях параметров

пс  /  и пс kk / . 

Из анализа кривых следует, что изменение 

проницаемости в зоне кольматации по разному вли-

яет на коэффициент расхода. При малых значениях 

параметра   (рисунок 2, а) уменьшение расхода 

происходит при очень низких значениях проницае-

мости пласта в обрабатываемой зоне. Одновремен-

ное увеличение вязкости реагента и снижения про-

ницаемости может привести к изменению картины 

изменения коэффициента расхода от cRR /1  

(рисунок 2, г) где кривые практически мало отлича-

ются друг от друга. Таким образом, при обработке 

околоскважинной зоны с низкой проницаемостью 

снижение темпа закачки мало зависит от значения 

проницаемости. 

С увеличением проницаемости ПЗП влияние 

вязкости на расход жидкости незначительно, при 

этом, заметим, что зависимость коэффициента рас-

хода от радиуса обрабатываемой зоны близка пара-

болическому закону. 

 

а) 

 
 

б) 

 
 

в) 
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г) 

 
1,0 (красные), 5,0 (синие), 1  (желтые), 5  (зеленые), 50 (черные) 

Рисунок 2 Зависимости коэффициента расхода 0/QQet  от радиуса  

обрабатываемой зоны (отнесенного к радиусу скважины) для 05,0  (а) и 5,0  (б), 1 (в), 

10  (г), при различных значениях отношения пс kk /  
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Аннотация 

Для повышения эффекта термокислотной обработки околоскважинной зоны пласта, необходимо 

предварительная обработка ПЗП по улучшению фильтрационно - емкостных свойств пласта и правильный 

подбор типа реагента, использование которого обеспечивает наименьшие потери тепла в окружающей 

среде. Это указывает на целесообразность применения кислотных и термокислотных обработок при их 

рациональном сочетании.  

Abstract 

To increase the effect of thermal acid treatment of the near-well zone of the formation, it is necessary to pre-

process the PPC to improve the filtration and reservoir properties of the formation and the correct selection of the 

type of reagent, the use of which provides the least heat loss in the environment. This indicates the feasibility of 

using acid and thermo-acid treatments in their rational combination. 

Ключевые слова: Призабойная зона пласта, коэффициент расхода, забойное пластовое давление, 

проницаемость, вязкость. 

Keywords: Bottom-hole formation zone, flow coefficient, bottom-hole formation pressure, permeability, vis-

cosity. 

 

Эффективность воздействия кислотных и не-

кислотных рабочих растворов на призабойную зону 

пласта зависит от правильного проектирования со-

става закачиваемого раствора, оптимального техно-

логического режима закачки и надежности функци-

онирования специальной техники и промыслового 

оборудования, связанного с процессом закачки. 

Необходимо соответствие выбранного состава 

рабочего раствора типу пластовой системы (породе 

с насыщающими флюидами). Солянокислотные об-

работки практически без ограничений применимы 

для карбонатных коллекторов, а также в терриген-

ных породах с высоким содержанием карбонатов 

(10-25%). Глинокислотное воздействие используют 

для обработки терригенных коллекторов с невысо-

кой карбонатностью. 

С целью повышения эффективности воздей-

ствия МУН непосредственной технологией закачки 

композиций или составов должен предшествовать 

комплекс подготовительных работ в каждой сква-

жине. Это комплекс должен включать обработку 

призабойной зоны (ОПЗ) и использования соляно-

кис-лотной обработки (СКО) или оба процесса или 

другой вид предварительного воздействия на пер-

форированный интервал скважины. 

В частности, важным этапом подготовки сква-

жины к проведению мероприятия, является осу-

ществление промывки скважины по всему про-

филю. При промывке с помощью растворов натрия 

и хлористого кальция, а также различных ПАВ ка-

чественной очистки забоя не происходит. 
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В настоящем разделе оценивается влияние вы-

бора вида и метода физико-химических воздей-

ствий на ПЗП на показатели технологии обработки 

околоскважинной зоны пласта. 

Для определения глубины проникания (ради-

уса вытеснения) раствора используем уравнение 

сохранения массы без учета диффузионного пере-

мешивания последовательно движущихся жидко-

стей в пласте за время 

T , которое записывается в виде:  


t

cФ dttQRRhm
0

22 )()(  (1) 

где h  и m  - соответственно мощность и пори-

стость пласта; 
фR - радиус проникновения рас-

твора; )(tQ - расход жидкости. В случае обработки 

ПЗП с известным расходом жидкости радиус про-

никания (вытеснения) вычислим по формуле: 
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где 
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dttQW
0

)(  - объём раствора, закачива-

емого в пласт за время t , в частности при постоян-

ном темпе закачки 0MM   имеем 0QQ  , 

имеем: 
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 (3) 

Изменение температуры в закачиваемом рас-

творе по координате r  и времени t  при отсутствии 

диффузии тепла описывается уравнением: 

0)(1 








пTT

t

T

r

T

r

q
  (4) 

Для решения которого используются следую-

щие начальные и граничные условия: 

0TT   при 0t , 10TT  при cRr   (5) 

где hmtQq 2/)( , mc жж /1  , пT  

- начальная температура пласта, 0T - температура 

нагретого раствора, 10T - температура, поддержива-

емая на стенках скважины. Решить уравнения (4) в 

случае 0QQ   ( hmQqq 2/00  ) удовле-

творяющего условиям (5), можно методом преобра-

зования Лапласа (операционного исчисления) [3], 

применив который, получаем:  
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 фронт распро-

странения тепла, который согласно (3) совпадает с 

перемещением радиуса вытеснения раствора в 

пласт.  

Из формулы (3) следует, что после закачки го-

рячей кислоты )( 0 нTT  в пласт изменение темпе-

ратуры по координате и времени в нем носит вол-

новой характер, за фронтом 
)(T

фRr   которого 

температура не зависит от координаты и убывает 

по экспоненциальному закону от времени, перед 

фронтом изменяется также по экспоненциальному 

закону от координаты. 

На фронте температура терпит разрыв 

]exp[)( 1010 tTTT  , который убывает с 

ростом времени. Если полагать, ,010 TT   то ска-

чок температуры на фронте будет отсутствовать. 

Итак, при закачке нагретого раствора в пласт теп-

ловому воздействию подвергается не только око-

лоскважинная зона, но и также его удаленная часть. 

На рисунке 1 представлены графики зависимости 

отношения 
нTTT /*   от координаты r  )(м для 

различных моментов времени )(часt и двух зна-

чений коэффициента теплообмена 1 . В расчетах 

принято часмQ /36,0 3

0  , мh 5 , 

мRc 1,0 , 2,0m , сек/001,01   100 TT  , 

5/10 пTT ,  
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Рисунок 1 Изменение температуры nTT /*

 от расстояния для различных моментов времени t  при 

сек/001,01 
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Рисунок 2 Изменение температуры 
nTT /*  от расстояния для различных моментов времени t  при 

сек/0001,01   

 

Из анализа кривых следует, что с ростом вре-

мени в результате теплообмена закачиваемой жид-

кости с породной средой и увеличением глубины 

проникания раствора температура пласта падает, 

для рассматриваемого примера через 10-12 часов с 

момента закачки наибольшая температура сохраня-

ется на расстояниях равных, 2 радиусам скважины.  

Для сохранения высоких температур на боль-

ших глубинах обработки необходимо увеличить 

начальную температуру раствора, либо изменить 

состав раствора таким образом, чтобы можно было 

уменьшить коэффициент теплообмена 1 . Так, 

например, если уменьшить коэффициент теплооб-

мена в десять раз, то высокие температуры 

пTT 3  через 12 часов сохраняются на расстоя-

ние, равное 5 радиусам скважины. 
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Аннотация 

Проанализированы некоторые литературные данные по основным характеристикам ряда сорбцион-

ных материалов (yглepoдныx, природных, волокнистых, и сорбентов, полученных из отходов агропро-

мышленного комплекса) в результате термической обработки. Рассмотрены основные сорбционные свой-

ства; дocтoинcтвa; недостатки 

Аbstract 

Some literature data on the main characteristics of a number of sorption materials (carbon, natural, fibrous, 

and sorbents obtained from agricultural waste) as a result of heat treatment are analyzed. The main sorption prop-

erties are considered; dignity; limitations 

Ключевые слова: адсорбенты, пиролиз, отходы агропромышленного комплекса. 

Keywords: adsorbents, pyrolysis, agricultural waste. 

 

Введение 

На примере таких углеродных материалов как 

кокс, сажа, и др. показана возможность целенапра-

вленной модификации и изменения их свойств кон-

тролируемой термической обработкой или окисле-

нием. В зависимости от условий и последователь-

ности обработки углеродных материалов, свойства 

их существенно различаются. 

Большое внимание уделяется материалам на 

основе углерода. Изделия на их основе имеют высо-

кую прочность при малом весе, устойчивы к воз-

действию как высоких, так и низких температур, 

химических агентов, имеют приемлемую электроп-

роводность. Различные углеродные материалы на-

ходят широкое применение в различных областях 

науки и техники. Их применяют в аерохимичний, 

химической, нефтехимической, в металлургиче-

ской промышленности, в машиностроении, в 

строительстве, в медицине. Углеродные материалы 

также используются при решении экологических 

проблем как носители катализаторов и сорбентов. 

Особое место среди углеродных материалов зани-

мают высокопористые тела, имеющие развитую по-

верхность. К таковым относятся активный уголь, 

сажа, терморасширенный графит, сибунит и другие 

материалы, полученные на основе углерода. 

Недостатком активных углей, имеющих разви-

тую пористую структуру, является низкая стабиль-

ность в средах окислителей [1]. Сажа является од-

ним из основных компонентов композиционных 

материалов, это связано с ее адсорбционными свой-

ствами, однако для приготовления катализаторов 
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сажа практически не применяется [2]. Сибунит по 

своим структурным параметрам существенно отли-

чается от известных углеродных материалов [3]. 

Благодаря высокой удельной поверхности он пред-

ставляет интерес как адсорбент и носитель катали-

заторов. Но область его применения ограничена не-

высокой устойчивостью к окислительной коррозии. 

Висопористимы углеродными материалами (ВМ) 

также углеродные нанотрубки и нановолокна. К уг-

леродных нановолокон можно отнести и материал, 

образующийся в результате термокаталитические 

расписания углеводородов или диспропорциониро-

вания монооксида углерода на поверхности железа, 

кобальта, никеля и др. [4]. Следует отметить, что 

ранее ВМ рассматривали как нежелательный про-

дукт, который приводит к дезактивации катализа-

торов переработки углеводородного сырья и СО-

содержащих газов. В последние годы, в связи с по-

явлением перспективы практического использова-

ния ВМ, отношение к нему изменилось. Об этом 

свидетельствуют многочисленные публикации оте-

чественных и зарубежных журналов [5]. 

Влияние температуры на производительность 

пиролиза растительного сырья и свойства образую-

щихся карбонизатов было изучено на лабораторной 

установке. Исследования проводились в диапазоне 

температур 150-900°С. Повышение температуры до 

250°С проводили со скоростью 25 град/мин до ко-

нечной температуры пиролиза (500-900°С) - с опти-

мальной скоростью, т.е. 5-10 град/мин. Продолжи-

тельность экспозиции материалов при конечной 

температуре процесса во всех опытах была одина-

кова и составляла 1 ч. 

Экспериментальные результаты влияния тем-

пературы на параметры процесса пиролиза исход-

ного сырья в токе азота и в вакууме, а также харак-

теристика твердых остатков представлены в табли-

цах 1-2. В качестве примера графической 

интерпретации опытных данных на рис. 1 показаны 

динамика изменения выхода карбонизата, содержа-

ние в нем углерода, а также изменение объема 

(усадка) исходного материала и концентрация оста-

точных летучих в твердой фазе при термической 

исследуемых образцов в зависимости от этих пара-

метров. Для процесса карбонизации скорлупы 

ореха подобные зависимости имеют аналогичный 

вид. 

Анализ экспериментальных данных позволяет 

сделать заключение, что температура является ос-

новным фактором, влияющим на процесс карбони-

зации исходного растительного сырья. Не зависимо 

от атмосферы пиролиза выход продукта с увеличе-

нием температуры снижается. Одновременно в 

твердых остатках наблюдается увеличение содер-

жания углерода и при температурах свыше 700°С 

концентрация последнего в коксах превышает 90%. 

В предельном случае (при конечной температуре 

карбонизации 900°С), как свидетельствуют резуль-

таты исследования, выход кокса из САО составляет 

23,3 % для процесса реализуемого в вакууме и 

30,5% - в токе азота. Этот факт, с нашей точки зре-

ния, может быть объяснен тем, что с повышением 

температуры усиливаются процессы, связанные с 

деструкцией органической массы исходного сырья 

и выделением летучих продуктов. 

Таблица 1 

Влияние температуры на параметры процесса пиролиза исходного сырья в токе азота и в вакууме 
№ 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

 

°С
 

В
ы

х
о
д

 
к
ар

б
о
-

н
и

за
та

, 
%

 

У
са

д
к
а,

 %
 

Технический анализ, % Элементный состав, % 

П
л
о
тн

о
ст

ь
, 

г/
см

3
 

зола остаточные летучие прочность С Н О 

Атмосфера азота 

1 150 94,0 3,9 1,9 89,0 93 59,3 4,9 35,8 1,35 

2 200 93,2 5,0 1,6 85,6 92 61,8 4,5 33,7 1,38 

3 300 91,5 6,5 1,5 80,5 87 63,5 4,1 32,4 1,39 

4 350 84,7 7,2 1,7 71,9 89 65,1 4,0 30,9 1,40 

5 400 72,0 15,5 1,5 53,4 89 73,0 3,4 23,6 1,45 

6 500 64,5 30,4 1,4 41,5 85 77,2 2,3 20,5 1,49 

Вакуум 

7 150 92,9 3,5 1,9 88,1 93 60,2 4,0 35,8 1,35 

8 200 91,5 4,2 1,5 83,4 92 63,8 3,8 32,4 1,38 

9 300 85,3 5,3 1,5 78,5 86 64,3 3,5 32,2 1,41 

10 350 77,0 6,1 1,6 69,3 89 66,7 3,0 30,3 1,44 

11 400 63,4 21,5 1,6 50,5 88 75,9 3,1 21,0 1,48 

12 500 52,3 33,6 1,7 37,2 87 80,0 2,0 18,0 1,51 
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Таблица 2 

Характеристика твердых остатков под влиянием пиролиза в токе азота и в вакууме 
№ 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

 

°С
 

В
ы

х
о
д

 к
ар

б
о
-

н
и

за
та

, 
%

 

У
са

д
к
а,

 %
 Технический анализ, % Элементный состав, % 

П
л
о
тн

о
ст

ь
, 

г/
см

3
 

зола остаточные летучие прочность С Н О 

Атмосфера азота 

1 150 91,3 4,3 2,2 85,4 85 57,5 4,5 38,0 1,22 

2 200 86,5 5,1 2,1 77,3 84 61,0 4,0 35,0 1,22 

3 300 78,2 6,5 2,3 69,5 80 63,4 3,5 33,1 1,25 

4 350 69,1 10,2 2,0 60,6 73 65,6 3,1 31,3 1,27 

5 400 55,6 25,6 1,7 45,0 73 70,9 2,8 26,3 1,29 

6 500 48,4 36,4 1,6 30,5 68 77,7 2,4 19,9 1,31 

Вакуум 

14 150 90,1 4,9 2,1 84,5 85 58,2 4,0 37,8 1,22 

15 200 83,6 6,1 2,0 76,4 85 63,0 3,8 33,2 1,22 

16 300 79,4 8,3 1,9 70,1 79 64,9 3,0 32,1 1,24 

17 350 74,4 14,7 1,9 62,0 74 66,7 2,9 30,3 1,29 

18 400 48,5 29,8 1,6 41,9 73 74,8 2,0 23,2 1,30 

19 500 40,2 41,5 1,5 23,7 67 80,0 1,9 18,1 1,33 

 

Таблица 3 

Влияние температуры пиролиза на физико-химические характеристики карбонизатов 
№ 

Т
ем

п
ер

ат
у
р
а,

 

°С
 

В
ы

х
о
д

 к
ар

б
о
-

н
и

за
та

, 
%

 

У
са

д
к
а,

 %
 Технический анализ, % Элементный состав, % 

П
л
о
тн

о
ст

ь
, 

г/
см

3
 

Зола Остаточные летучие Прочность С Н О 

Атмосфера азота 

1 150 89,0 4,5 6,6 80,3 75 51,3 7,0 42,7 1,25 

2 200 83,5 5,6 6,2 70,5 75 52,2 6,9 40,9 1,25 

3 300 58,6 6,9 6,0 39,4 73 56,3 6,5 37,2 1,27 

4 350 40,0 8,1 5,5 18,9 71 67,1 6,2 26,7 1,30 

5 400 36,3 19,9 5,5 17,6 70 66,7 5,9 27,8 1,33 

6 500 32,2 36,5 4,9 10,1 68 70,8 5,5 23,7 1,38 

Вакуум 

7 150 91,9 4,8 5,3 77,3 75 52,7 6,1 41,2 1,25 

8 200 80,1 5,9 5,0 65,1 76 55,2 5,8 41,0 1,26 

9 300 52,4 7,5 4,9 33,4 73 60,3 5,5 34,2 1,30 

10 350 36,3 9,0 4,9 15,0 70 73,5 4,9 21,6 1,33 

11 400 30,8 23,4 4,7 8,5 70 79,1 5,0 15,9 1,35 

 

 
Рис. 1 Влияние температуры пиролиза в токе азота на усадку скорлупы ореха лесного и содержание 

остаточных летучих в карбонизатах (1-усадка, -2-содержание летучих) 

 

Анализ экспериментальных данных, получен-

ных при карбонизации скорлупы ореха в токе азота, 

показывает, что в интервале 200-350°С выход лету-

чих не превышает 14,5%, а максимальный выход 

карбонизата составляет 83,9%. Усадка материала 

незначительна (~5-7 %), а темпы- изменения основ-

ных характеристик твердых остатков невелики. В 

диапазоне температур 350-650°С резко возрастает 

выход летучих и снижается количество твердой 

фазы. Одновременно увеличивается и степень кар-
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бонизации последней, о чем свидетельствует повы-

шение содержания углерода (с 65 до 89 %) и истин-

ной плотности (с 1,4 до 1,53 г/см3). Объемная 

усадка при 650°С достигает 60%. Сравнивая ре-

зультаты карбонизации в токе азота с эксперимен-

тальными данными, полученными в ходе пиролиза 

исходного сырья в вакууме, можно отметить, что в 

последнем случае не зависимо от природы обраба-

тываемых материалов в тех же температурных ин-

тервалах протекают аналогичные физико-химиче-

ские процессы, однако характеризующиеся боль-

шей глубиной. Так, например, при термообработке 

CAO в вакууме усадка материала к концу первой 

стадии процесса (350 °С) достигает 14,7% (в токе 

азота - 10,2 %), к концу второго этапа (650 °С) - 

70,4% (в токе N2 - 63,7 %), и, наконец, к концу про-

цесса (900°С) потеря объема составляет 80,5% (в ат-

мосфере N2 - 76%). В общем случае эксперимен-

тальные данные таблиц 19-21 свидетельствуют о 

том, что выход твердого остатка при карбонизации 

углеродсодержащего растительного сырья в ваку-

уме при конечной температуре пиролиза 900 °С со-

ставляет 23-30 % и 3335% для процесса в токе 

азота. 

Усадка в определенной степени способна ха-

рактеризовать механизм процесса пиролиза мате-

риала. Как свидетельствуют экспериментальные 

материалы, исходное сырье испытывает усадку с 

самого начала нагревания и в токе азота и в ваку-

уме. Зависимость усадки от температуры четко вы-

ражается ломанной прямой с участками, имею-

щими разный угол наклона к оси абсцисс. Это сви-

детельствует, по нашему мнению, о том, что темп 

ее, характеризуя степень уплотнения, кристаллитов 

в углеродсодержащем материале при карбониза-

ции, различен в разных температурных интервалах. 

Таким образом, в скорости усадки отражается 

смена процессов, протекающих в органических ве-

ществах, образующих растительное сырье при его 

пиролизе. 

Сопоставление данных по усадке и выделению 

остаточных летучих позволяет сделать заключение, 

что их динамика изменения в ходе коксования 

прямо противоположны. Это свидетельствует о 

том, что величина объемной усадки обусловлена не 

только количеством выделившихся летучих ве-

ществ, но, по-видимому, и характером внутримоле-

кулярных превращений в органической массе мате-

риала в процессе термообработки и изотермиче-

ской выдержки. 

Выводы: 

Выход карбонизатов из скорлупы орехов прак-

тически одинаков (41-42 %), однако он превосходит 

выход количества твердого остатка, образующе-

гося при пиролизе древесины при прочих равных 

условиях, на 25 %. Полученнй продукт исследова-

лся в дальнейшем в качестве адсорбента 
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Анотація 

В роботі досліджено можливі стани резонансу хитної пружини. Тобто різновиду математичного мая-

тника, який складається з точкового вантажу, приєднаного до невагомої пружини. Другий кінець пружини 
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фіксується нерухомо та забезпечується прямолінійність її осі. Розглядаються маятникоподібні коливання 

пружини у вертикальній площині за умови, коли частота поздовжніх коливань відрізняється в кратну кі-

лькість разів від частоти поперечних коливань.  

Abstract 

Possible states of resonance of a swinging spring are investigated in the work. That is, a kind of mathematical 

pendulum, consisting of a point load attached to a weightless spring. The other end of the spring is fixed and the 

axis of the spring is straight. Pendulum-like oscillations of a spring in a vertical plane are considered, provided 

that the frequency of longitudinal oscillations differs many times from the frequency of transverse oscillations. 

Ключові слова: хитна пружина, резонанс хитної пружини, поперечні і повздовжні коливання, маят-

никоподібні коливання пружини. 

Keywords: swinging spring, resonance of swinging spring, transverse and longitudinal oscillations, pendu-

lum-like oscillations of spring. 

 

Вступ. В роботах [1, 2] розглянуто підхід до 

розв'язання класу задач, коли в рамках певної дина-

мічної системи її нелінійно зв'язані коливальні ком-

поненти можуть обмінюватися енергією між со-

бою. У роботах [3–6] наведено багато прикладів та-

ких задач. При цьому досліджуються питання 

залежності дійства обміну енергією від параметрів 

керування системою. Проблема полягає в тому, 

щоб визначити загальну енергію системи й прави-

льно оцінити енергетичні величини в часі, а також 

їх зв'язок для кожного з компонентів. 

Для ілюстрації такого підходу використовують 

двовимірний пружинний маятник як механічну мо-

дель дослідження декількох нелінійно зв'язаних си-

стем. Двовимірний пружинний маятник в ідеалізо-

ваному вигляді складається з «точкового» вантажу 

маси m, прикріпленого до кінця невагомої пружини 

жорсткістю k і довжиною h у ненавантаженому 

стані. Інший кінець пружини закріплений неру-

хомо. Утворена в такий спосіб коливальна система 

має рухатися тільки у вертикальній площині, при 

цьому зберігаючи вісь пружини прямолінійною. 

Точковий вантаж одночасно приймає участь у двох 

видах коливань: подібних пружині – коли перемі-

щається вздовж прямолінійної осі пружини, і поді-

бних маятнику – коли здійснює коливання сумісно 

з її віссю. Такий різновид коливальної системи в лі-

тературі одержав назву хитної пружини (swinging 

spring) [7]. 

За допомогою хитної пружини наочно ілюст-

рується обмін енергіями між поперечними (маятни-

ковими) і поздовжніми (пружинними) коливан-

нями. При цьому повинен враховуватися також 

вплив початкових умов ініціювання коливань. Осо-

бливе значення має дослідження умови виникнення 

стану резонансу хитної пружини. Тобто коли час-

тота поздовжніх коливань відрізнятиметься в кра-

тну кількість разів від частоти поперечних коли-

вань. Крім розповсюдженого "класичного" випадку 

(резонансу 2:1) доцільно розв’язувати задачі з ін-

шими значеннями відношення частот. Наприклад, 

виникає необхідність [8] побудувати траєкторії 

руху вантажу для випадків таких резонансів: 2:1, 

7:3, 9:4, 11:2 та інших. Знайдені геометричні форми 

траєкторії руху вантажу хитної пружини з зада-

ними параметрами допоможуть визначити характе-

ристики розв'язку обраної задачі.  

В роботах [3–6] наведена велика кількість мо-

жливих впроваджень на базі застосування ідеї ко-

ливань хитної пружини. Значна частка з цього пе-

реліку має безпосереднє відношення до порушення 

стійкості й керованості літаків або швидкохідних 

кораблів в процесі їх руху. При розрахунках пере-

міщення динамічної системи у просторі (корабля 

або літака) необхідно враховувати обмін енергією 

між поперечними і шляховими (подовжніми) коли-

ваннями як компонентами системи. В більшості ви-

падків частоти цих коливань приймають як співвід-

ношення 2:1. Але для ретельніших досліджень до-

цільно розглядати інші відношення частот. 

Особливо це стосується досліджень динаміки коли-

вань літаків типу «голландський крок»» (Dutch roll) 

[9]. Такі коливання виникають у випадку великої 

поперечної стійкості літака в порівнянні з малою 

шляховою стійкістю. Тоді бічний рух літака харак-

теризуватиметься взаємозалежними коливаннями 

за креном і ковзанням. Причому, коливання за ков-

занням відстають по фазі від коливань за креном, 

що пов'язано зі слабкою шляховою й надмірною по-

перечною стійкістю. Крен літака є причиною вини-

кнення ковзання літака, усунення якого відбува-

ється із запізнюванням через слабку шляхову стій-

кість. Ковзання, яке при цьому виникає, провокує 

необхідність аварійного крену літака в протилежну 

сторону через підвищену поперечну стійкість, і 

процес повторюється. Для гасіння коливань на лі-

таках застосовуються демпфери нишпорення, роз-

рахунок яких доцільно виконувати із залученням 

поняття перекачування енергій хитної пружини у 

стані резонансу. 

На стан резонансу хитної пружини ще мають 

впливати і початкові значення параметрів ініцію-

вання коливань. В цьому можна переконатися, 

якщо стан резонансу інтерпретувати за допомогою 

траєкторії руху вантажу хитної пружини. Зазна-

чимо – іноді і періодичної, знайденої серед можли-

вих траєкторій руху [10]. Для її знаходження необ-

хідно розробити універсальний спосіб синтезу мно-

жини траєкторій залежно від параметрів хитної 

пружини, а такою, що важливо, від параметрів іні-

ціювання її коливань. І увагу слід зосередити на ви-

падках, коли траєкторіями будуть періодичні криві.  

Зважаючи на наведене, доцільними будуть до-

слідження, спрямовані на геометричне моделю-

вання траєкторій руху вантажу хитної пружини, які 

відповідатимуть умовам заданого типу резонансу. 

Тобто умовам, коли частота вертикальних коливань 

"точкової" маси на хитній пружині буде в кратну кі-

https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_roll
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лькість раз більшою за частоту горизонтальних ко-

ливань і буде врахована максимальна кількість па-

раметрів коливання хитної пружини. У статтях [1, 

2] наведено огляди робіт, присвячених тематиці хи-

тних пружин – у тому числі і з врахуванням стану 

їх резонансу. Тому тут наведемо роботи, які допов-

нюють поняття резонансу. Зазначимо, що рух ван-

тажу хитної пружини помітно складніший порів-

няно з вантажем математичного маятника, тому 

ефект від використання хитної пружини у якості 

механічної інтерпретації буде очікувано більш гли-

боким. Проведені лабораторні експерименти з хит-

ною пружиною дають нове розуміння руху плане-

тарних хвиль в атмосфері Землі [11, 12]. 

Розглянемо на вертикально розташованій пло-

щині з декартовими координатами Оxy коливальну 

систему типу "хитна пружина". Жорсткість пру-

жини позначимо як k, через h позначимо довжину 

пружини без вантажу, а через H – довжину пру-

жини з вантажем у рівноважному (вертикальному) 

стані. 

Рівняння руху хитної пружини матиме вигляд:  

( ) - sin ;mx t T   

 (1) 

( ) - cos - ,my t T mg   

де Т – натяг пружини, v – кут відхилення пру-

жини від вертикалі, g – прискорення земного тя-

жіння. Тоді змінна довжина пружини буде функ-

цією часу з очевидною фізичною інтерпретацією: 

 
22( ) ( ) - ( ) .u t x t H y t  (2) 

Враховуючи, що 
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одержимо рівняння руху хитної пружини у ви-

гляді [13] 
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Частота X визначає коливання математичного 

«лінійного маятника», а значення Y описує час-

тоту, з якою "точкова" маса на пружині коливається 

вертикально. Якщо =0, то рівняння (4) можна роз-

в'язати незалежно, але маятникові й пружинні рухи 

будуть зв'язані через нелінійні умови [13]. Вичер-

пне дослідження всіх можливих рухів хитної пру-

жини наведено в роботі [14] у термінах параметра 

, визначеного як 

20 1.X

Y


  

   (5) 

Проміжні випадки для  були вивчені з вико-

ристанням перетинів Пуанкаре і біфуркаційних ді-

аграм. В роботі [14] надано описи для всіх комбіна-

цій можливих рухів хитної пружини.  

В роботі [22] на основі складеної програми 

проілюстровано параметричній резонанс хитної 

пружини, який проявляється в передачі енергії від 

вертикальних коливань вантажу до горизонтальних 

й навпаки. Показано, що швидкість і амплітуда пе-

редачі енергії істотно залежать від початкових 

умов. В роботі [23] проілюстровано "перетікання" 

енергії між подовжніми і поперечними коливан-

нями точки на хитній пружині. Але в роботі відсу-

тня програмна реалізація цього ефекту. В циклі ро-

біт [24–28] наведено дослідження резонансу 2:1 хи-

тної пружини та його зв'язку з траєкторією руху 

вантажу хитної пружини. Але автори обмежилися 

дослідженням лише одного варіанту резонансу. В 

роботах [29–31] наведено комп'ютерні анімації ко-

ливань відповідних хитних пружин, які ілюструють 

розглянутий спосіб.  

Підводячи підсумок зазначимо, що відомі спо-

соби дослідження резонансу хитної пружини базу-

ються на тотожності типу ,X Y    де 

Y

k

m
 

 – частота вертикальних коливань, а 

X

g

h
 

 – частота горизонтальних коливань 

деякої точки на пружині. Тут  – коефіцієнт пропо-

рціональності між частотами, який, власне, і визна-

чає тип резонансу.  

Але при такому підході не враховуються ще 

два параметри хитної пружини, які суттєво вплива-

ють на її коливання. А саме, параметри у вигляді 

початкових відстаней точкового вантажу хитної 

пружини від координатних осей обраної системи 

координат, а також початкових швидкостей зміни 

положення вантажу у напрямку координатних осей. 

Контролювати вплив цих параметрів на стан резо-

нансу зручно за допомогою графічного компонента 

коливань – траєкторії руху вантажу хитної пру-

жини. Для впроваджень необхідно визначити зна-

чення параметрів, які забезпечать періодичну трає-

кторію руху. Адже саме періодичну траєкторію до-

цільно використовувати при впровадженнях хитної 

пружини. В цьому полягає проблема досліджень, 

яка раніше не була розв’язана.  

З наведеного аналізу випливає, що необхідно 

розробити універсальний спосіб синтезу траєкторії 

переміщення вантажу хитної пружин залежно від 

особливостей стану її резонансу. А саме, врахову-

ючи не лише основні параметри хитної пружини 

(жорсткість, довжину у ненавантаженому стані та 

масу вантажу), але і початкові умови ініціювання 
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коливань. 

Для визначення траєкторій вантажу хитної 

пружини за умови її резонансу необхідно дослідити 

феномен "перетікання" енергії під час коливань хи-

тної пружини в стані її резонансу типу 2:1. Хитна 

пружина є найпростішим прикладом реалізації ре-

зонансу Фермі. Такий резонанс виникає тоді, коли 

періоди вертикальних і горизонтальних коливань 

будуть зв'язані наближеним співвідношенням 

Tx=2Ty. Або, використовуючи частоти незалежних 

коливань по вертикалі ωY й горизонталі ωX, співвід-

ношенням ωY=2ωX. Тобто горизонтальні й вертика-

льні коливання починають ніби перетікати одне в 

інше. Енергія коливань буде перекачуватися з вер-

тикальних коливань у горизонтальні й навпаки. 

При цьому, що є дивним, строго вертикальні коли-

вання виявляються нестійкими.  

Для підтвердження "перетікання" енергії між 

подовжніми і поперечними коливаннями точки на 

хитній пружині було складено комп'ютерну про-

граму.  

Наведемо три приклади, які ілюструють зазна-

чений ефект. Для цього оберемо значення парамет-

рів хитної пружини, які б наближено задовольняли 

стану її резонансу. Наприклад, m=0,35; k=150; 

L0=0,1. Тоді 20,702;Y

k

m
    

0

9,905,X

g

L
  

звідки Y/X=2,09. Тобто 

наближено умова виникнення резонансу типу 2:1 

виконується. Повну довжину пружини оберемо 

L=0,5. Систему диференціальних рівнянь (4) розв'-

язуємо чисельно методом Рунге-Кутта. Графіки бу-

дуємо за допомогою 5000 одержаних точок.  

Приклад 1. Систему рівнянь (4) розв'язуємо з 

такими початковими умовами: x0=0.1; Dx0=0; y0=–

0.2; Dy0=0. Тобто для точки з початковими коорди-

натами руху X(0)=0,1; Y(0)=–0,2 і відсутністю на-

дання їм швидкостей в напрямках координатних 

осей. 

На рис. 1 наведено траєкторію руху точки з ко-

ординатами X(t), Y(t) за час Т=35. На рис. 2 зобра-

жено графіки відхилень вантажу для відповідних 

координат. На рис. 3 наведено графіки потенціаль-

них енергій для коливань вздовж відповідних коор-

динат, а також графік добавки, яка породжує взає-

модію між зазначеними коливаннями. 

 

 
Рис. 1 Траєкторія руху точки для прикладу 1 

  
а б 

Рис. 2 Графіки відхилень вантажу: 

а – для координати Х; б – для координати Y 
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а б в 

Рис. 3 Графіки потенціальних енергій для: 

а – коливань вздовж координати Х; б – коливань вздовж координати Y; 

в – добавки, яка породжує взаємодію між зазначеними коливаннями 

 

Приклад 2. Систему рівнянь (4) розв'язуємо з 

такими початковими умовами: x0=0.001; Dx0=0; 

y0=–0.2; Dy0=0. Тобто для точки, яка перед почат-

ком руху розташована "майже" на осі Оу. 

На рис. 4 наведено траєкторію руху точки з ко-

ординатами X(t), Y(t) за час Т=35. На рис. 5 зобра-

жено графіки відхилень вантажу для відповідних 

координат. На рис. 6 наведено графіки потенціаль-

них енергій для коливань вздовж відповідних коор-

динат, а також графік добавки, яка породжує взає-

модію між зазначеними коливаннями. 

 
Рис. 4 Траєкторія руху точки для прикладу 2 

  
а б 

Рис. 5 Графіки відхилень вантажу: 

а – для координати Х; б – для координати Y 

 

   
а б в 

Рис. 6 Графіки потенціальних енергій для: 

а – коливань вздовж координати Х; б – коливань вздовж координати Y; 

в – добавки, яка породжує взаємодію між зазначеними коливаннями 
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Приклад 3. Систему рівнянь (4) розв'язуємо з 

такими початковими умовами: x0=0; Dx0=0,25; y0=–

0.2; Dy0=0. Тобто для точки, яка розташована на осі 

Оу, і якій для руху надали імпульс величиною 0,25 

умовних одиниць. 

На рис. 7 наведено траєкторію руху точки з ко-

ординатами X(t), Y(t) за час Т=35. На рис. 8 зобра-

жено графіки відхилень вантажу для відповідних 

координат. На рис. 9 наведено графіки потенціаль-

них енергій для коливань вздовж відповідних коор-

динат, а також графік добавки, яка породжує взає-

модію між зазначеними коливаннями. 

 
Рис. 7 Траєкторія руху точки для прикладу 3. 

  
а б 

Рис. 8 Графіки відхилень вантажу: 

а – для координати Х; б – для координати Y 

 

   
а б в 

Рис. 9. Графіки потенціальних енергій для: 

а – коливань вздовж координати Х; б – коливань вздовж координати Y; 

в – добавки, яка породжує взаємодію між зазначеними коливаннями 

 

Звертаємо увагу на те, що коли вибір парамет-

рів хитної пружини буде довільним, траєкторія 

руху її вантажу може не підпорядковуватися ні-

якому закону. Траєкторія руху може навіть запов-

нювати деяку область на площині. Далі розглянемо 

спосіб знаходження конкретних періодичних трає-

кторій руху вантажу. При цьому послідовність дос-

ліджень буде наступна. 

На першому етапі для обраного типу резона-

нсу X Y    за допомогою складеної про-

грами визначаються значення параметрів m, h і k, 

які б забезпечили цей резонанс. Нехай точковий 

вантаж має координати (Х0, Y0). Тоді критерій існу-

вання резонансу базується на зображенні двох гра-

фіків функцій X(t) і Y(t), які описують відстань точ-

кового вантажу до відповідних координатних осей. 

Одержані графіки повинні мати таку особливість: 
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максимальні значення одного графіка мають дося-

гатися при мінімальних значеннях другого графіка.  

На другому етапі обирається один з параметрів 

(наприклад Y0 або DY0) у якості змінної величини. 

Далі у вигляді комп’ютерної анімації будується [1, 

2] множина траєкторій руху вантажу, залежно від 

параметра Y0. В результаті обираються значення па-

раметра Y0, які відповідають періодичним траєкто-

ріям руху вантажу хитної пружини, зображених на 

відповідних кадрах анімації. 

Ідею використання хитних пружин у якості ме-

ханічної моделі доцільно розвивати для аналізу су-

часних технологічних процесів як динамічних сис-

тем. Ці системи можуть складатися з нелінійно зв'-

язаних коливальних компонентів, які обмінюються 

енергією між собою.  

Коливання хитної пружини доцільно розгля-

дати у сукупності з геометричним компонентом – 

траєкторією руху її вантажу. У результаті чого 

з'явилася можливість характеризувати резонанс ко-

ливання хитної пружини за допомогою періодич-

них траєкторій, виділених з можливих рухів під час 

коливань вантажу хитної пружини.  

Причому, для синтезу траєкторії необхідно ви-

користовувати не лише головні параметри хитної 

пружини, але й параметри початкових умов ініцію-

вання коливань. Адже в цьому випадку найбільш 

ефективно відбувається кутове розгойдування хит-

ної пружини за рахунок енергії цієї пружини. Роз-

виток випадкового поперечного збурення проходи-

тиме до фіксованого значення амплітуди, оскільки 

запаси енергії пружини є вичерпними. Після досяг-

нення такої амплітуди в ході коливань хитної пру-

жини знову відбувається розтягування (або стис-

кання) пружини.  

Із зазначених позицій цікаво буде дослідити 

нелінійні зв'язані системи із взаємодіючими підси-

стемами на прикладах задач техніки. Важливу роль 

у будівельній механіці відіграє видозмінена модель 

хитної пружини – модель гнучкої нитки. Адже гну-

чка нитка – це своєрідна пружина, яка діє тільки на 

розтягнення. У типовій двовимірній моделі гнучка 

нитка одночасно може здійснювати поперечні ко-

ливання у своїй площині (аналог кутових коливань 

хитної пружини з вантажем) і маятникові коли-

вання, що поєднують опорні закріплення (аналог 

вертикальних коливань).  

Напрямком можливих досліджень можуть 

бути дроти високовольтних ліній, на стан яких 

впливають пориви вітру. При співвідношенні час-

тот 1:2 зазначених коливань відбувається втрата ди-

намічної стійкості, і тоді виникають поперечні ко-

ливання нитки, амплітуда яких може досягати до-

сить великих значень. Зазначимо, що можливість 

виникнення таких явищ необхідно враховувати при 

розрахунку різноманітних конструкцій будівельної 

механіки. Наприклад, висячих мостів, вантово-ба-

лочних систем, канатних доріг, різноманітних ан-

тен тросових системи для втримання об'єктів, гнуч-

ких шлангів, тощо.  

Висновки. Феномен "перетікання" енергії між 

подовжніми і поперечними коливаннями точки на 

хитній пружині показано на прикладі з парамет-

рами: m=0,35; k=150; h=0,1; L=0,5. Тоді 

20,702;Y

k

m
    9,905,X

g

h
    

звідки слідує, що наближена умова Y/X=2,09 ре-

зонансу виконується. Для хитної пружини з пара-

метрами m=1.91; h=0.5; k=150; L=1.5; x0=1.2; 

Dx0=0; Dy0=0 у випадку резонансу 

/ 2Y X    за допомогою одержаних побу-

дов знайдено значення y0=0.6; y0=0.5; y0=0.39, які 

відповідають періодичним траєкторіям вантажу.  
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