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Аннотация
Бұл мақалада қозаның өсу мен дамуы зерттелген. Топырақтың температурасы 10 - 120С. болған
жағдайда мақтаны егетіндігін қарастырған. Мақта өсімдігінің вегетативті және генеративті мүшелерінің
жетілуі қарастырған. Тыңайытқыштардың мақта өсімдігінің пісіп жетілуіне әсері зерттелген. Мақтаны
өсіретін егін алқаптарында өсіп жетілуі үшін ең қолайлы температура 25 - 300С болатындығын
айқындалған. Қозаның да өсу және даму барысында оның тамыры, сабағы, бұтақтары, жапырақтары,
гүлдері пайда болып, жетілетіндігі қарастырылған. Тамырлардан тасымалданған қоректік заттар мен су
тамырдың сабағына өтеді, ол қоректік заттар сабаққа жететіндігі, жапырақтарға жайылатындығы
келтірілген. Түп тамырдың өзекті сабағы вегетациялық өсіп-жетілу кезеңінің аяғына қарай топыраққа 1,92,0 метрге дейін, ал кейін тіпті 2,5-3,0 метрге дейін тереңдей түсетіндігі келтірілген. Қоза - балды жақсы
беретін өсімдік. Суармалы жердегі қозаның әр гектарынан 300-350 килограмм нектар алуға болады.
Abstract
This article examines the growth and development of cotton. Cotton sowing at soil temperature from 10 to
120C. the maturation of vegetative and generative organs of cotton was Studied. The influence of fertilizers on
cotton maturation was also studied. On cotton sown areas, the most favorable temperature for maturation is 25300C. In the process of growth and development of cotton, its roots, stems, branches, leaves, and flowers develop.
Mineral fertilizers, nutrients, and water obtained from the roots are carried along the root stem, resulting in nutrients being delivered scattered across the leaves. Root systems are deepened during the growing season to 1.9-2.0
meters, and then reaches up to 2.5-3.0 meters. Cotton is a plant that produces honey well. On irrigated lands, 300350 kilograms of nectars can be obtained from each hectare of cotton.
Кілттік сөз: Коза, өсуі-дамуы, жетілуі, факторлары, зерттеу.
Keywords: Сotton, of growth-development, maturation, factors, research.
Кіріспе
Мақта – ертеден келе жатқан мәдени
өсімдіктердің бірі, ол егіншілікпен қатар дамып
келе жатыр. Мақтаның шыққан жері Үндістан,
Қытай және Египет елдері. Мақта туралы жалпы
мәліметтер 3 мыңыншы жылдарға жатады. Біздің
заманымыздың І ғасырында мақта өсімдігі алғаш
рет Европаға, Грецияға және Испанияға әкелінген,

ол сондай - ақ Орта Азияда да белгілі болды. ХV
ғасырда Америкада да мақта шаруашылығы жақсы
дамыған делінеді. Кейбір деректерде мақта осы
кездегі Орта Азия Республикалары Үндістан, Иран,
Қытай,
Перу
территорияларында
біздің
заманымызға дейін – ақ өсірілген. Шитті мақта
Өзбекстанда,
Түркменстанда,
Қазақстанның
Оңтүстік облыстарының барлық аудандарында
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өсіріледі.
Мақта
өсімдігі
топырақтың
температурасы 10 - 120С болған жағдайда егіледі.
Олардың өте жылдам өсуі 20 – 25 градус
температурасында өтеді. Мақта өсімдігі жылу
сүйгіш өсімдік[1]. Әр сорттың мақтасының өсу
кезеңдері әр түрлі болып келеді. Мақталарды
өсіретін егін алқаптарында өсіп жетілуі үшін ең
қолайлы температура 25 - 300С болады.
Бутонизация кезеңінде дәл осы температура
қолайлы болып табылады.
Негізгі бөлім
Мақталар шіли ұлкен емес аяздарды да (0,5 - 1)
көтере алмайды. әсіресе Египеттік мақта сорттары
суыққа төзімсіз. Төмен температура 10 - 120С
болған жағдайда бұл мақталар өзінің өсуін
тоқтатады. Топырақтың құрамында азот, фосфор,
калий және тағы басқа заттар жеткіліксіз болған
жағдайда, олардың тамыры әлсіз болып өсіп, пісіп
жетілуі кешеуілдеуі мүмкін. Температураның
жоғарылауы (350С) мақта гүлдерінің түсіне кері
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әсерін тигізуі мүмкін. Азот қозаға оның бүкіл өсіпөну барысында, әсіресе вегетациялық өсіпжетілуінің түйін салу және гүлдеу кезеңінде өте
қажет. Өйткені азот қозаның тез өсуіне қатты ықпал
етеді. Азот жеткілікті мөлшерде берілген қозаның
түсі қарақошқыл жапырақтары бар жақсы жетілген
бұтақтары мол болады. Ақуыздың құрамына
фосфор да кіреді. Өзінің өсіп-жетілуінің алғашқы
кезеңінде фосформен жақсы қоректендірілген қоза
өзінің өнім беретін органдарын негұрлым ертерек
салады да, түйін салу және гүлдеу кезеңін
неғұрлым жақсы өткізеді. Ал мұның өзі көсектердің
тезірек пісіп- жетілуіне игі ықпал етеді[2]. Қозаның
гүлдеуі кезеңінде топырақта жақсы еріп, жеңіл
сіңетін фосфор түрлерінің болуы өнім беретін
элементтердің жақсы да мол салынуына,
көсектердін негұрлым ірі және шит пен оның
талшықтары сапасының әлдеқайда жоғары
болуына ықпал етеді, олардың мықты болуын
арттыра түседі [2].
Кесте 1
Қазақстанның Туркістан облысы сұрғылт топырақ құрамындағы қара шірінді мен азоттың мөлшері
Топырақтың атаулары
Пайызбен алғанда айдалған горизонттағы
топырақ құрамындағы мөлшер
қара шірінді
азот
Қоңырқай сұрғылт топырақ
2,0-2,5
0,12-0,15
Кәдімгі сұрғылт топырақ
1,5-2,0
0,08-0,12
Ашық түсті сұрғылт топырақ
1,0-1,5
0,06-0,08
Тақыржердегі сұрғылт топырақ
0,8-1,0
0,05-0,06

1-ші кестеден айқын көрініп отырғанындай,
қара шірінді мен азот әсіресе ашық түсті сұрғылт
топырақ пен тақыр жердегі сұрғылт топырақтың
құрамында кем. Жер асты суының деңгейі жоғары

(0,5-тен 1-2 метрге дейін) және табанын ұсақ
жұмыр тастар басқан ашық түсті сұрғылт
топырақта қара шірінді мен азот мейлінше аз
келеді.

сурет 1 Тыңайтылған мақта егіс алқабы
Қозаның да өсу және даму процесі барысында
оның тамыры, сабағы, бұтақтары, жапырақтары,
гүлдері пайда болып, қалыптасып өседі (1-суретте).
Оның гүлдерінен өнім беретін көсектер өсіп

жетіледі[3]. Мұндай көсек кауашақтарының ішіңде
ұлпалы шит болады. Қозаны өсіру және өңдеу
негізінен осы шитті мақтаны алу үшін жүргізіледі
(3-кестеде).
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Кесте 3

Қозаның тыңайтқыштарға байланысты өсуі, өсіп-жетілуі және өнім беруі
(5 жыл ішіндегі орташа көрсеткіш)
№вар.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Жылдық норма
(кг/га)

N

P2O5

K2O

негізгі
сабақтың
биікті гі
(см)

0
0
150
200
250
300
250
250
250
250
250
250
250
250

0
160
160
160
160
160
0
100
130
190
160
160
160
160

0
120
120
120
120
120
120
120
120
120
0
70
170
220

66,8
68,3
67,5
70,4
73,7
76,8
81,9
79,1
83,0
82,8
84,6
81,6
78,7
78,7

Өнім беретін
бұтақтардың
01.08-га дейінгі
саны дана

Көсектер-дің
01.09-ке
дейінгі саны
дана

Шиттімақта
өнімі
(ц/га)

Тыңайт қыштар
қолдан-ғандағы
қосымша өнім
ц/га

10,5
11,1
11,0
11,1
11,6
11,5
11,9
11,5
12,0
11,9
12,0
11,6
11,7
11,4

5,5
5,5
5,6
5,7
6,0
5,8
6,1
6,2
6,4
6,2
6,0
6,1
6,0
5,9

26,6
28,0
29,9
31,5
31,5
32,5
32,9
32,1
32,4
33,0
32,7
32,0
30,6
30,6

1,4
3,3
4,9
4,9
5,9
6,3
5,5
5,8
6,4
6,1
5,6
4,0
4,0

Қозаның
тамыр
жүйесінің
дамуына
тыңайтқыштардың тигізетін ықпалы да зор.
Тыңайтқыш жақсы енгізілген топырақта қозаның
тамыр жүйесі тыңайтқыш енгілмегеп топырақтарға
қарағанда өте-мөте жақсы дамып, тез өседі. Бұл
ретте әсіресе фосфордың тигізетін пайдалы ықпалы
күшті. Ол белсенді әрекет тамырлары жүйесінің
неғұрлым қалың болуына ықпал етеді. Қозаның
тамыр жүйесінің дамуына сонымен қатар
топырақтың физикалық және химиялық қасиеттері
де әсер етеді. Атап айтқанда, топырақтың
тығыздығы, сортаңдану дәрежесі, жер асты суының
қаншалықты терендікте екендігі және олардың
пайдалану тәртібі де тап осындай ықнал етеді.
Қатқыл да тығыз, ауыр, батпақты топырақта
қозаның тамыр жүйесі әлсіз болып өседі, опың
тереңге бойлап таралуы мелінше кемиді. Бұл ретте
топырақтың жыртылған қабатының төменгі тығыз
бөлігі қатты әсер етеді. Ондай тығыз қабат Оңтүстік
Қазақстан мен Орта Азияның суармалы жерлерінде
30 сантиметр тереңдікте пайда болады. Түп
тамырдың негізгі өзекті сабағы топырақтың осы
тығыздалған қабатына жеткеннен кейін бір жағына
қарай бұра тартады және қашан әлдебір қуысқа
немесе жұмсақ топыраққа жеткенше осы кабаттың
жоғарғы жағын бойлай өседі[4]. Сондықтан да
топырақты екі кабатты тереңдікте жыртудың
немесе топырақты тереңдете қазатын құрылғыны
пандаланудың өте зор маңызы бар. Топырақтың
тұзданып сортандануы қозаның тамыр жүйесінің
дамуына келеңсіз ықпал етеді және мұның өзі
өсімдіктің өсу мөлшерін кемітуден айқын көрінеді.
Қоза өсімдігінің қатараралығы сирек болған
жағдайда оның қоректік заттарды сорып алатын
тамырларының жүйесі топырақтың жоғарғы
қабаттарында қалыңдай түседі, ал, өсімдіктің
қатарарлығы жиі болған сайын белсенді әрекет
ететін тамырлардың жүйесі неұғұрлым тереңге
қарай тартады.
Өсімдіктің қатараралығының жиілігін арттыра
түсу топырақтың өсімдік тамыры жайылған

қабатындағы қоректік заттар мен ылғалды
неғұрлым интенсивті түрде және неғүрлым
терендікте пайдалану керектігін көрсетеді.Қоза
өсірілген егістікті өңдеу - культивация жасау,
топырақты қопсыту, арамшөптерден арылту
топырақтың суға, ауаға және қоректік заттарға
қатысты жағдайларын өзгертеді. Мұның өзі
қозаның тамыр жүйесінің дамуына оңды ыкпалын
тигізеді. Козаның қатараралығын өңдеп-баптау
кезіңде оның тамыр жүйесіне әртүрлі зиян
келтіріледі. Мысалы, өңдеу құралдары оның
тамырын жұлып кетеді, кесіп кетеді және жанама
тамырларын үзіп кетеді. Ал, тамыр жүйесіне келген
елеулі зақым өсімдіктің өсуіне және мол өнім
беруіне зиянын қатты тигізеді. Сондықтан да
қозаның тамыр жүйесінің дамуына саналы түрде
мұқият көңіл бөлу қажет. Суармалы мақта
шаруашылығы жағдайында бұл міндетті орындау
тиісті баптау және суару тәсілдерін қолданудың
барысында елеулі түрде жеңілдей түседі. Қозаның
негізгі түп тамырының жоғарғы бөлігі тамыр
денгейінің үстіңгі жағына қарай қозаның негізгі
сабағына айналады. Қозаның негізгі сабағының
биіктігі суармалы егіншілік жағдайында оның
сортына және өсіп-өну жағдайларына байланысты
болады. Әдетте оның биіктігі 70-80 сантиметрден
120-140 сантиметрге дейін, көп жағдайда тіпті 1
метрге дейін жетеді. Жер асты суының деңгейі таяу
Мақтаарал ауданындағы соры шайылған жерлерде
қозаның негізгі сабағының биіктігі әдетте 1
метрден асып кетеді, ал, орталық аймақта (Келес,
Сарыағаш аудаңдары), сондай-ақ топырағы жеңіл
әрі құмшауыт келетін солтүстік аймақта
(Түркістан, Бөген, Шардара аудандары) негізгі
сабақтың биіктігі бұдан әлдеқайда кем болады.
Негізгі сабактың диаметрі оның түбіріне таман
суармалы егіс жағдайында әдетте 1,0-1,5, кейде 2
сантиметрге дейін жетеді[5].
Қозаның негізгі сабағының жапырылып қалуы
мейлінше келеңсіз құбылыс болып табылады.
Өйткені мұның өзі қозаның қатараралығын
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өңдеуді, шитті мақтаны жинап алуды, әсіресе
машинамен жинап алуды қиындатады, оның үстіне
жерде жапырылып қалған қозаның өнімі бүлінеді
және оның едәуір бөлігі ысырап болады. Қозаның
бұлай жапырылып қалуға бейімділіп әсіресе оны
шектен тыс көлдетіп суарудың және азот
тыңайтқьшы шамадан тыс көп берілген кұнарлы
топтырақтың салдары болып табылады. Қозаның
жапырылып калуына оның әртүрлі жиілікте болуы
және вегетациялық өсіп-жетілу кезеңінің екінші
жартысында күшті желдің соққысына ұшырауы да
себеп болады. Мұндай жел әсіресе Арыс-Түркістан
аймағында жиі кездеседі. Өсімдіктің негізгі
сабағының өсуі мен дамуының шапшаңдығына
қозаның сортына байланысты ерешеліктерімен
қатар сыртқы коршаған ортаның тигізетін ықпалы
да күшті. Атап айтқанда, ауаның температурасы,
топырақтың ылғалдылығы және қоректік заттармен
қаншалықты дәрежеде қамтамасыз ететіндігі және
топырақтың тұзданып сортаңдануы осындай әсерін
тигібей тұрмайды. Сыртқы орта жагдайларының
неғұрлым қолайлы болып ұштасып келуі өсімдік
сабағының соғұрлым жақсы өсіп дами түсуіне
пайдалы. Қозаның биологиялық ерекшеліктерінің
бірі - өте баяу өсетіндігі және оның сабағының гүл
жаруға дейінгі алғашқы кезеңде ғана өсіп
дамитындығы. Одан кейін козаның өсуі мен дамуы
шапшаңдай түседі. Мұның неғұрлым қарқынды
кезеңі - қозаның гүлдейтін шағы. Қозаның
көсектері пісіп-жетіліп, ашыла бастардың алдында
сабақтың өсуі мен дамуы бірте-бірте баяулап түседі
және вегетациялық өсіп-жетілу кезеңінің соңына
карай біржола тоқтайды. Қозаның әртүрлі
шапшандықпен тез өсіп-жетілетін түрлері мен
сорттары бір-бірінен оның сабағының қаншалықты
шапшаңдықпен өсетіндігіне байланысты да
ерекшелінеді. Неғұрлым кеш пісетін түрлерінің
өсіп жетілуі тез есіп-жетілетін түрлеріне қарағанда
неғұрлым қарқынды болады. Қозаның негізгі
бұтағындағы жапырақтар шығатын қуыстарда
бүршіктер пайда болады. Осы бүршіктерден
бұтақтар тарайды. Әдетте негізгі сабақтың алгашқы
екі-үш жапырағының қуыстарында бұтақ пайда
болмайды,
өйткені
ол
жапырақтардың
қуыстарындағы бүршіктер оянуға әлі әлсіз, нәзік
келеді. Қозаның бұтақтары екі түрлі болады - өсу
бұтағы, яғни моноподиялар, және өнім бұтағы, яғни
симподиялар. Өсу бұтақтары негізгі бұтақтың
төменгі бөлігінде өседі. Ал, өніді беретін бұтақтар
осы өсу бұтақтарынан жоғары бірінен соң бірі
негізгі бұтақтың барлық келесі жапырақтарының
қуыстарында пайда болады. Өсу бұтақтары әдетте
өнім беретін бұтақтардан қуаттырақ келеді және
негізгі бұтақтан сүйір бұрыш жасап жогары карай
өседі[4].
Өнім
беретін
бұтақтар
немесе
симподиалдық бұтақтар өсу бұтақтарынан өзінің
пайда болу тәсілі жағынан да, құрылысы жағынан
да түбірімен өзгеше келеді. Өнім беретін бұтақ
негізгі бұтақтан өсу бұтағына карағанда неғұрлым
сүйір емес бұрыш жасап жан-жақка қарай өседі.
Симподиалдық бұтактың алғашқы торап аралығы
бүршіктің пайда болуымен аяқталады. Алғашқы
торап аралығының соңына қарай әлгі бүршікпен
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қатар жапырақ өсіп шығады. Осы жапырақтың бір
бүршігі өсу бұтағына жақындап, екінші торап
аралығьн құрайды. Мұның өзі бұтақ таралуының
жалғасы болып табылады. Екінші торап аралығы
да, алғашқысы сияқты, бүршік жарумен аяқталады.
Оның қатарында да жапырақ пайда болады. Осы
жапырақтың қуысынан өсіп шығуға ұмтылған
бүршік келесі үшінші торап аралығын құрайды. Ол
да бүршік жарумен аяқталады. Бұл жағдай одан әрі
жалғаса береді. Сөйтіп өнім беретін бұтақтың өсу
бұтақтарынан айырмашылығы – ол бірнеше
бүршіктен үздік-үздік өсіп дамып отырады. Өнім
беретін бұтақ әрқашан өнім беретін органның пайда
болуымен аяқталады. Өнім беретін бұтақтардағы
аралық топтардың саны негізінен алғанда
өсімдіктің қоректену куатына байланысты: ол
неғұрлым жақсы қоректенсе, бұтақ та сол сияқты
күштірек болып өседі және аралық тораптардың
саны да көбірек болады. Алайда, өнім беретін
бұтақтың пайда болуының басқа да түрі бар. Ондай
кезде бір ғана аралық торап пайда болады. Ол
өсімдіктің қоректену қуатына тіпті де тәуелді емес.
Өнім беретін бұтақтың мұндай түрі жетілу шегі
немесе нөлдік өсу деп аталады. Мұндай жетілу
шегіне жеткен бұтақтың бойында 1-4, кейде одан
көп өнім беретін органдар пайда болады. Өнім
беретін бұтақтар аралық тораптарының ұзындығы
төрт түрлі топқа бөлінеді:
І түрі - қысқарған аралық тораптары бар;
II түрі — орташа аралық тораптары бар;
Ш түрі — алшақ аралық тораптары бар;
IV түрі — өте алшақ аралық тораптары бар.
Аралық тораптар неғұрлым алшақ болған
сайын (мысалы, III және IV түрлер) оның бұтақтары
да соғұрлым ұзын және соғұрлым кең, жайыла
өскен бұтаққа айналады. Ал, бұған керісінше,
аралық тораптар соғұрлым қысқа болса (мысалы, 1
және II түрлер), оның бұтақтары да қысқа келеді
және
жинақы
болып
өседі.
Өсімдіктің
вегетациялық
өсіп-жетілу
кезеңінде
оның
қатараралығындағы топырақты өңдеу үшін,
сондай-ақ шитті мақта өнімін жинаудың қолайлы
болуы үшін қоза бұтасының неғұрлым жинақы,
топтанып өскен құрылымы кажет. Қозаның
жапырағы жапырақ пластинасынан, сабағынан
және осы сабақтың түбіндегі екі жанама
жапырақтан тұрады[5]. Жапырақ пластинасы
өсімдіктің сортына байланысты тұтас немесе
қалақшаларға бөлінген болып келеді. Қозаның
жапырақ пластинасының ауқымы өсімдіктің
түрлеріне, сорттарына және өсіп-өну жағдайларына
қарай әртүрлі болуы, атап айтқанда, 4 шаршы
сантиметрден 40 шаршы сантиметрге дейін жетуі
мүмкін. Өнім беретін бұтақтардың жапырақтары
өсу бұтактарының жапықтарына қарағанда
неғұрлым ұсақ келеді және оның қалақшаларының
саны да аз болады. Қозаның барлық түрлерінің
жапырақтарында азды-көпті дәрежеде ұсақ түктер
болады. Жапырақ пластинасының үстіңгі беті жыпжылтыр, жалаңаш болып келеді. Практикалық
тұрғыдан алып қарағанда өте маңызды белгі деп
қоза жапырағының неғұрлым көп болатындығын
айту керек. Мұның өзі барлық жапырақтың үстіңгі
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бетінің
қосынды
жиынтығымен
өлшенеді.
Жапырақтың үстіңгі бетінің қосынды жиынтығы
былайша сипатталады:
1)
өсімдіктің
күн
қуатының
ассимиляциялануы,
минералдық
қоректік
заттардың органикалық қоректік заттарға айналып
өнделуі және ылғалдың булануы кызметін
атқаратын аппаратының жалпы көлемі;
2) бұтаның ішкі жақтарына, әсіресе өнім
беретін органдары орналасқан жақтарына көлеңке
түсу дәрежесі.
Жапырақтардың өнім беретін көсекгерге
көлеңкені көп түсіруі оның күзге қарай пісіпжетілуі мен ашылуын баяулатады.
Вегетациялық өсіп-жетілу мерзімінің аяғына
қарай қоза жапырақтарының бір бөлігі түсіп
қалады, мұның өзі оның әртүрлі сорттарында
жапырақтардың түсу деңгейінің әртүрлі болуына
әсерін тигізеді - кейбір сорттарда жапырақ көп
түссе, екінші бір сорттарда баяу және аз түседі.
Вегетациялық өсіп-жетілу кезеңінің аяғына қарай
қозаның өз жапырақтарын түсіруінің практика
тұрғысынан алғандағы маңызы зор. Өйткені мұның
өзі өнім беретін көсектердің ашылуын тездетеді.
Қоза гүлінің негізінде оны бұтаққа жалғастырып
бекітіп тұратын гүл сабағы болады. Гүлдің ішкі
жағында аталық ұсақ тозаңдары мол кішкентай
бағана болады. Аталық тозаңдар өте қысқа жіңішке
талшықтары бар тозаңдар жинақталған тетіктен
тұрады. Оларда ұрықтық тозаңдар ұрықтық дән
сияқты дамып өседі.
Зерттеу нәтижесі
Ұрықтық дәндер ұрықтық бүршіктерді
ұрыктандырады, олардың түрі шар тәріздес болады
және осы тұқымдық дәндердің үстіңгі бетіңде
өсімдік аналығын тозаңдану процесі кезінде
неғүрлым жақсы ұстап қалуға көмектесетін
бүршіктер пайда болады. Қоза гүліндегі өсімдік
аналығы әдетте 3-4 немесе 5-ке дейін ұялық түйін
салады. Түйіннің әр ұясында әдетте 8-10 ұрықтық
бүршік болады. Олардан тозаңдандыру процесі
аяқталғаннан кейін тұқымдық ұрық өсіп жетіледі.
Сөйтіп тозаңдану процесі аяқталғаннан кейін әлгі
түйін өсе келе өнім беретін көсекке айналады.
Нектаршықтар дегеніміз тәттілеу сұйық зат - нектар
бөліп шығаратын өсімдік безі болып табылады. Ал,
әлгі нектар жәндіктердің алуан түрін, соның ішінде
бал араларын да қатты қызықтырады.
Қоза - балды жақсы беретін өсімдік. Суармалы
жердегі қозаның әр гектарынан 300-350 килограмм
нектар алуға болады.
Бал беретін өсімдік ретінде қоза омарта
шаруашылыгын дамытуға пайдалы.
Оның үстіне, бал алумен қатар аралардың қоза
гүлдерін тозаңдандыруды, әсіресе кесе-көлденең
тәсілмен тозаңдандыруды күшейте түсетінін айту
керек. Сайып келгенде, мұның өзі қозаның
өнімділігін арттыруға, сондай-ақ оның тұқымдық
ұрығының өмірлік қабілеті мен өнімділігін
жақсартуға, ягни өсімдік буындарының өнімділігін
арттыра түсуге игі ықпалын тигізеді.
Гүл өзі жарылып шыққанша дейін түйіршек
бүршік деп аталады. Ол бүршіктің оның пайда
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болуынан гүл жаруына дейінгі аралықтағы даму
ұзақтығы орта есеппен 25-30 күн болады. Қоза
әдетте маусымның аяқ кезі мен шілденің бас
кезінде гүлдей бастайды да, вегетациялық өсіпжетілу мерзімі аяқталғанға дейін, яғни өсімдікті
суық ұрғанға дейін жалғасады.
Қоза өсімдігіндегі түйіршек бүршіктердің
пайда болуы негізгі сабақта өнім беретін
бұтақтардың бірте-бірте бойлап өсуіне байланысты
жалғасады. Сондықтан да түйіршек бүршіктердің
қоза өсімдігінде гүл болып ашылуы да бірте-бірте,
яғни түйіршек бүршіктердің пайда болу ретіне
қарай жүріп жатады.
Түйіршек бүршіктердің гүл болып жарылуы
бұтақтан бұтаққа төменнен жоғары қарай белгілі
бір кезекпен олардың алғашқы тораптары бойынша
жалғасады және сонымен қатар бұтақтардың өн
бойымен оның жоғарғы ұшына қарай тораптан
торапқа көтеріліп, жан-жағына қарай өседі.
Гүлдердің ашылуы, алғашқы тораптар бойынша
жоғары карай бұтақтан бұтаққа көтеріле түсуі
әдетте әрбір 2-3 күнде болып жатады. Ал, гүлдердің
бұтақтың бойымен ашылуы әрбір 5-7 күн сайын
жалғаса түседі. Қозаның әр гүлі бір күн бойы ғана
сақталады. Таңертең ашылған гүл кешке қарай сола
бастайды, оның үстіне, гүлдің жогары жағының
түсі өгереді, сұрғылт-сары түстен қызғылт түске, ал
одан соң күлгін түске айналады. Гүлі ашылғаннан
кейін көп ұзамай-ақ тозаң жинақталған тесік
жарылады да шаң-тозаңдар толық ұша бастайды.
Қоза-басым көпшілігінде өз-өзінен тозаңданатын
өсімдік. Бірақ оның кесе-көлденең тозандануы да,
ұрықтануы да әбден мүмкін.
Қозаның табиғи жолмен кесе-көлденең
ұрықтануы әдетте көп болмайды, 15 пайызга
дейінгі аралықтан аспайды. Қозаның әр сортының
өз ішінде кесе-көлденең ұрықтануы -мейлінше
кажетті және пайдалы нәрсе. Бір сорттағы
өсімдіктің біреуінен екіншісіне ауысқан тозаң
аналықтың ауызына түсіп, ұрықтық бүршік түйінін
барынша жақсы жетілдіреді. Сондықтан да
улюктердің саны кемиді де көсектегі шитті
мақтаның салмағы арта түседі, өнімнің талшығы
мен шитінің сапасы артады, түйіндердің түсіп
қалуы кемиді. Міне, оның бәрі де шитті мақтаның
өнімі мен сапасын арттыра түседі. Бір сортты
өсімдіктің өз шитінен өз ішінде кесе-көлденең
ұрықтануы қозаньң келесі буындарының жақсы
өсіп-өнуге бейімділігі мен өнімділігін арттыра
береді. Алайда, қозаның өз-өзінен тозаңдана беруі
өсімдіктің өсіп-өну қабілетін және оның өнімділігін
бірте-бірте төмендете түседі. Бұл ретте мақта
шаруашылығын дамытудың тигізетін игі ықпалы
зор болуы тиіс. Қозаның өнімі көсек түрінде өсіп
жетіледі және ол әбден піскеннен кейін қауашақ
болып ашылады. Көсекті бұтақта ұстап тұратын
сабақ қозаның түрлері мен сорттарының
көпшілігінде ортақ есеппен 3-4 сантиметр болады.
Қозаның әр түрінің көсектері өзінің көлемі,
диаметрі және шитті мақтаның салмағы жағынан
бір-бірінен мейлінше өзгеше бола береді. Оның
диаметрі 1 сантиметрден 5-6 сантиметрге дейін, ал,

8
шитті мақтасының салмағы 0,5 граммнан 6-7
граммға дейін және одан да жоғары болады.
Көсектің ішкі жағы бірнеше қалқа арқылы
бірнеше ұяға бөлінеді ал, сыртқы жағы біртұтас
жарма қауашақ қалақшалармен жабылады.
Көсектің ол жарма қалақшалары өнім әбден пісіп
жетілгенге дейін осы біртұтас күйінде болады.
Көсектің ұяларында орталық ұрық тірегінің
бойымен қалқалардың шет жағына қарай ұрықтық
шит орналасады. Көсектегі ұялардың саны
түйіңдегі ұялардың санына сәйкес келеді. Ол
ұялардан көсек өсіп жетіледі. Көсек қауашағының
жарма қалқаларының саны үшеу, төртеу немесе
бесеу болады. Үш жарма қалқасы бар қауашақ
ілуде бір кездеседі. Қауашақ қалқалары санының
мол болуына, қозаның өсіп дамуына агротехника
тарапынан жасалған қолайлы жағдайлар игі
ықпалын тигізеді. Агротехниканың деңгейі жоғары
болған жағдайда 5 қалқалы қауашақтардың пайызы
арта түссе, агротехниканың денгейі төмен болған
жағдайда 4 қалқалы қауашақтардың пайызы көбейе
береді. Қауашақтың әрбір ұясындағы орталық ұрық
тірегінің бойында 5-10 шит өніп-өсіп жетіледі.
Өнім пісіп жетілгеннен кейін көсектің
қауашағы қурайды және оның қалақшалары бірбірімен жалғасқан жерінен жарылып, көсек
ашылады.
Көсектің ашылу деңгейі алуан түрлі болып
келуі мүмкін: қауашақтың үш жағының төмен
қарай иіліп қатты ашылуынан бастап үш жағының
сәл ғана жарылуына дейінгі аралықта болады.
Көсектің дамып, өсіп жетілуі қоза гүл жарған күні
пайда болған түйіннің ұрықтық бүршігі ұрықтанған
кезінен басталады және қауашактың калқалары
жарылып ашылуы арқылы сырттай көрініс беретін
пісіліп жетілу кезімен аяқталады. Бүкіл осы кезең
орта есеппен 50-60 күнге созылады. Әр көсектің
өсіп жетілуінің бүкіл барысы екі кезеңге бөлінеді.
Ол кезеңнің әрқайсысы орта есеппен 25-30 күнге
созылады. Бірінші кезендегі алғашқы 25-30 күнде
көсек көлемі жағынан толық өсіп жетіледі. Ал,
екінші кезеңде, келесі 25-30 күнде, көсектің ішкі
жағындағы құбылыстар, ең бастысы шит пен
талшықтын қалыптасуы бірте-бірте жүзеге асады.
Көсектің ашылуына ауа райының жағдайларымен
қатар өсімдікті суару, оған тыңайтқыштар беру,
оның катараралығын баптау, жегенелеу сияқты
басқа да агротехникалық факторлар ықпал етеді.
Суық ұрған немесе дефолиацияланған жағдайда әлі
пісіп жетілмеген көсектер тез қурайды және белгілі
бір дәрежеде ашылады. Бірақ олардың ашылуы
қалыпты жағдайда пісіп жетілген көсектермен
салыстырғанда әлдеқайда төмен келеді. Ондай
көсектердің ашылу дәрежесі каншалықты пісіп
жетілуіне байланысты болады - олар суық ұрған
немесе қозаның жапырақтарын дефолиация
арқылы түсірген кездегі пісіп жетілуі неғұрлым
жақын болған сайын жақсы ашылады. Пісіп жетілу
жағынан мүлдем кеш қалған көк көсектер тіпті де
ашылмай қалады оларды тас көсектер деп атайды.
Қозаның әр өсімдігінің өнім беруі - пісіп жетілген
және пісіп жетілмеген көсектерінің жалпы саны вегетациялық өсіп-жетілу кезеңінің аяғына қарай
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есеппен
оншақты
болады.
Агротехникалық баптау жұмыстарының деңгейі
жоғары болған, сондай-ақ катараралығының
қалыпты жиілігі сақталған жағдайда ол көсектердің
саны әр өсімдікте 15-20 немесе одан да көп болуы
мүмкін. Қоза дамуы жағынан орташа деңгейде
болған жағдайда вегетациялық дамудың аяғына
қарай 80-ге дейін түйіршек бүршік салады. Ал, одан
кейін пайда болған түйіршек бүршіктерінің
пайдасы жоқ. Өйткені күзгі суыққа немесе қозаның
жапырағын түсіру үшін дифолиация жасауға дейін
ол көсекгер шитті мақта өнімін бере аларлықтай
болып пісіп жетіле алмайды.
Өсімдіктің бойында пайда болған түйіршек
бүршіктердің барлығы бірдей гүлдей бермейді
және гүлдегеннен кейіні пайда болған түйіндердің
бәрі бірдей пісіп жетілгенше сақтала бермейді.
Себебі түйіршек бүршіктер мен көсектердің едәуір
бөлегі өсіп-жетілу барысында түсіп қалады.
Түйіршек бүршіктер мен гүлдер әсіресе өлі жас
кезінде көбірек түседі. Көк көсектердің басым
көпшілігі алғашқы 10 күнде түсіп қалады. Осындай
10 күнге дейігі пайда болған жас көсектерді мақта
шаруашылығының
практикасында
гүл
қауашашның түйіңдері деп атайды. Қозаның өнім
береді дейтін осындай құрылымдарының (түйіршек
бүршіктер, гүлдер; түйіндер және көсектер)
жетілмей түсіп қалуы әдетте олардың пайда болған
жалпы мөлшерінің 60-65 пайызына дейін жетеді.
Агротехникалық күтіп-баптаудың арқасында
пайда болған қолайлы өсіп-жетілу кезінде ондай
өнім береді дейтін құрылымдардың түсіп қалуы
едәуір кемиді. Ал, агротехиикалық күтіпбаптаудың жағдайы қолайлы болған кезде ондай
құрылымдардың 80-90 пайызы немесе одан да көбі
пісіп жетілмей, түсіп калады[6].
Мұндай түсіп қалулар конус тәріздес
өсімдіктің сыртқы жағында ішкі жағындағымен
салыстырғанда әлдеқайда кебірек болады. Оның
үстіне, есімдіктің төменгі жағында түсіп қалатын
құрылымдар оның жоғарғы жағындағыдан
арттығырақ болады. Өйткені өсімдіктің негізгі
бұтағынан неғүрлым алыс және оның бойында
неғұрлым жоғары пайда болған өнім беретін
органдар қоректік заттар мен ылғалды әлдеқайда
кем алады да, оп-оңай түсіп қалады. Өнім беретін
құрылымдардың неғұрлым көбірек түсіп қалуы
ылғалдың жетіспеушілігінен немесе шамадан тыс
артықтығынан,
коректік
заттардың
жетіспеушілігінен,
топырақтағы
азоттың
көмігімен, жарықтың аздығынан болады. Сонданақ өсімдіктің тамырына келген зақымдардың,
зиянкес жәндіктер мен түрлі аурулардың және
басқа жағдайлардың зардабынан да өнім беретін
элементтердің түсіп қалуы артады. Сондықтан да
барлық агротехникалық шараларды дер кезінде,
барынша сапалы, бір-бірімен байланыстыра
жүргізу кажет. Бұл ретте козаның вегетациялық
өсіп-жетілу кезеңдерне сәйкес қойылатын талаптар
мен топырақ пен ауа райының жағдайларының
ерекшеліктерін мұқият ескерген жөн.
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Қорытынды
Толық қалыптасқан және пісіп жетілген
шиттің сыртқы түрі жұмыртқаға ұқсас. Шит өзі
пайда болған ұрық пен оны қоршап тұратын екі
кабаттан — ішкі жұқа қабықтан және дәннің
кабығы деп аталатын тығыз қабықтан тұрады.
Сыртқы кабықтың үстіңгі жағында талшық
пен шиттің ұсақ ұлпасы есіп жетіледі. Ал, қозаның
кейбір түрлеріне шиттің сыртқы қабығында
текталшықтар ғана өседі. Сондықтан да қозаның
кейбір түрлерінде тұқымдық шит оның сыртқы
талшығын алғаннан кейін тек ұсақ бүршіктің
ішінде ғана қалады.
Шит дәнінің үлкендігі қозаның тұқым
қуалаушылық ерекшеліктеріне, түрлері мен
сорттарына қарай, сондай-ақ өсімдіктің өсіпжетілуінің жағдайларына қарай мейлінше әртүрлі
бола береді. Қозаның өнеркәсіптік сорттарында
шиттің ұзындығы 12-14 миллиметрге, ал,
қалыңдығы оның жалпақ жағында 6-8 миллиметрге
дейін жетеді. Өте маңызды бір белгі тұқымдық
шиттің салмағы болып табылады. Ал, әрбір 1000
шиттің осындай салмағы 95 граммнан 160 грамм
аралығында болады. Әр түп қозаның бойындағы
шиттің абсолюттік салмағы мен ұрықтың
толықтығы өсімдік бойымен төменнен жоғары
карай бұтақтан бұтаққа көтерілген сайын және
бұтақтардың бойымен жан-жаққа алыстаған сайын,
сабақтың соңғы жағына жақымдаған сайын кеми
береді. Мұның себебі көсектердің пайда болу
мерзімінің әртүрлі болуына жөне көсектердің
қоректік заттарды әртүрлі мөлшерде алуына
байланысты. Тұқымдық максатқа алынатын шиттің
сапасы әбден пісіп жетілген, негізгі сабақтың өнім
беретін бұтақ тораптарына неғұрлым жақын және
екінші бұтақтан жоғары орналасқан көсектерде
жогары болады. Тұқымдық мақсатқа арналған
шикізат жинап алынатын бұтактардың сабақтың
жоғарғы жағындағы саны қоза сортының
ерекшеліктеріне және кесектерінің өсіп жетілуі мен
пісіп жетілуіне байланысты болады. Әрбір
қауашақтағы жеке шиттің салмағы ол орналасқан
орталықтың қай бөлігіне жатуына байланысты
әртүрлі болып келеді. Оның орта бөлігіңдегі
шиттер неғұрлым толысқан әрі олардың абсолюттік
салмағы да біршама жоғары болады. Шиттегі ядро
деп те аталатын ұрық екі дән жарнағынан, жоғары
бөліктегі өсу бүршігінен, дән жарнаға астындағы
тіреуіш тізеден және ұрықтық түбіршектен тұрады.
Шиттің кұрамындағы майдың мөлшері оның
салмағының орташа алғандағы 20-25 пайызына тең.
Шит неғұрлым пісіп жетілген сайын ондағы
майдың мөлшері де арта түседі. Талшық шиттің
қабығының сыртқы бөлігіндегі клеткалардан өсіп
шығып дамиды. Әр талшық күшті өсіп шыққан бір
клетка болып табылады. Талшықтың өсіп дамуы
шиттің өсіп дамуымен қатар жүреді. Сондықтан да
талшықтың өсіп жетілу кезеңі басталғанынан (гүл
пайда болған күнінен) және оның әбден пісіп
жетілгеніне дейінгі аралық орта есеппен алғанда
50-60 күн болады. Талшықтың пісін жетілуібарысы
екі кезеңге бөлінеді. Бірінші кезеңнің барысында әр
талшық ұзарып өседі және өзінің толық
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ұзындығына жетеді. Мұның өзі өсіп-жетілудің
нақты жағдайларына байланысты қозаның әрбір
сортына өзінше тән болып келеді. Екінші кезеннің
барысында талшық неғұрлым жуандай түседі.
Талшықтың жуандауы оның ішкі қабатындағы
өсіп-жетілу барысында пайда болады. Талшықтың
өсіп-жетілуінің екінші кезеңі аяқталғаннан кейін ол
шитпен және тұтас алғаңда бүкіл көсекпен бірге
дегдіп, кебе бастайды. Пісіп жетілмеген талшық
жуандап жарытпайды және оның жұқа қабаттары
да жеткілікті дамымайды. Ал, тіпті өсіп-жетілмей
қалған шала талшық өте нәзік, жіңішке келеді.
Мұндай
талшықтар
кепкен
кезде
жөнді
ширатылмайды немесе селкеу тартып тұрады.
Талшықтың пісіп жетілуінің әртүрлі дәрежеде
болуы оның мықтылығына және басқа да
қасиеттеріне ықпалын тигізеді. IIIит бүршігінің
құрылысы мен дамуы талшықтың құрылысына
ұқсас. Шит бүршігінің талшықтан айырмашылығы
оның ұлпа талшығының негізгі талшықпен
салыстырғанда өте кысқа (2-5 миллиметр), ал
жуандығы 1,5-2,0 есе артық болатындығында. Шит
бүршігінің ұлпасы өте нәзік және тап сондықтан да
өте осал келеді. Шиті мақтаны шаруашылық
мақсатқа пайдаланған кезде талшық сапасъның
және шитті мақтадан алынатын талшықтар
мөлшерінің қаншалықты екендігі зор маңыз алады.
Талшықтың ұзындығы 5-6 миллиметрден 55-60
миллиметрге жетеді, бірақ бізде егіліп жүрген
сорттарда бүл көрсеткіш 28 миллиметрден 42
миллиметрге дейінгі аралықта болып жүр. Қысқа
талшыққа қарағанда ұзын талшық әлдеқайда
жақсы, өйткені талшықтың ұзындығы артқан сайын
одан иірілетін жіптің және токылатын кездеменің
мықтылығы да арта түседі. Сондай-ақ талшық
неғұрлым жіңішке болса, ол соғүрлым сапалы әрі
бағалы келеді. Талшықтың мықтылығы әрбір жеке
талшықты үзуге кететін жүктің салмағына қарай
сипатгалады. Талшықтың мыктылыты граммен
өлшенеді Талшықтың мықтылығы орташа алғанда
4-7 граммға тең болады. Талшықтың түсімі деп
оның таза талшық күйіңдегі салмақ мөлшерін
айтамыз. Бұл мөлшер шитті мақтаның 100 саямақ
бірлігімен алынады, ал, талшықтың мұндай түсімі
пайызбен белгіленеді. Әдетте талшықтың түсімі 31
пайыздан 39 пайыз аралығында болады. Талшық
сапасының бүкіл көрсеткіштері қозаның сорттық
ерекшеліктеріне ғана байланысты өзгермейді,
сонымен қатар әр түп қозаның шеңберінде ондағы
көсектердің қай орында болғандығына байланысты
да өзгереді. Талшықтың сапасына сондай-ақ
қозаның пісіп жетілу жағдайы да, атап айтқанда,
табиғи ауа райы мен агротехникалық шаралар да
өзінің ықпалын тигізеді. Әр түп қозаның жалпы
өсіп-жетілу барысы. Қоза шит себілген күннен
бастап әбден пісіп жетілгенге дейін дамудың бес
түрлі кезеңінен өтеді: 1) шиттің өніп шығуы; 2)
өскіндегі жапырақтың пайда болуы; 3) қозаның
түйнектеуі; 4) гүлдеуі; 5) пісіп жетілуі немесе
көсектердің ашылуы. Қозаның өзекті сабағында 78-ші жапырақ пайда болған кезде олардың төменгі
жағындағы қуыстан алғашқы өнімдік бұтақ өсіп
шығады. Осы бұтақтың бас жағында түйін пайда
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болады. Өнім беретін 9-10 бұтақ пайда болған кезде
ондай алғашқы бұтақтың бірінші торабы гүл
жарады. Ал, гүлдің ашылуы өнім беретін бұтақ
саны орта есеппен 17-18-ге жеткен кезде өнім
беретін бұтақтың бірінші торабында алғашқы көсек
ашыла бастайды. Қозаның өсіп-жетілуінің бірінші
кезеңінің басталуынан келесі кезеңінің басталуына
дейінгі уақыттың ұзактығы суармалы егіншілік
жағдайында орта есеппен алғанда мынадай болады:
егер ауаның температурасы мен топырақтың
ылғалдылығы қолайлы болса, шитті себілуі мен
өніп шығуына 5-7 күн керек, ал, мұндай жағдай
неғұрлым қолайсыз болса, оған 10-15, тіпті одан да
көп күн кетеді; шиттің өніп шығуынан өсімдіктің
алғашқы жапырағы пайда болғанға дейін – 10 күн
(8-12 күн) қажет болады; өсімдіктің алғашқы
жапырағы пайда болғаннан түнін сала бастағанға
дейін 25-30 күн, түйін салудың басталуынан
қозаның гүлдеуіне дейін 25-30 күн, қозаның
гүлдеуінен көсектің пісіп жетілуіне дейін 50-60 күн
керек. Сөйтіп шит себілген күннен бастап көсектің
пісіп жетілуіне дейін шамамен алғанда 130-150 күн
кетеді. Алайда кейбір сорттардың ерекшеліктеріне,
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Аннотация
Для каталитического гидрохлорирования ацетилена в паровой фазе на основе местного сырья для технологии
Зола-гел
мы
выбрали
активный
и
высокопроизводительный
катализатор
(ZnCl2)x*(FeCl3)y*(CuCl2)z, а также под влиянием различных факторов (парциальное давление, температура, соотношение свойств реагента, время контакта, концентрация катализатора), выход и скорость реакции были изучены с участием выбранного катализатора. На основании полученных результатов было
предложено кинетическое уравнение, удовлетворяющее реакции, оценена его адекватность, а также предложена схема механизма реакции и основание на кинетической модели. В результате изучения влияния
коэффициента массопереноса на производительность процесса и влияния других факторов были рассчитаны технологические параметры каталитических флокулянтов винилхлорида и хлоропренового реактора
экстракции ацетилена, а также основные показатели совместимости Обоснованы технологические возможности эколого-экономических факторов. Успешное развитие производства винилхлорида из этилена
было связано с поиском более дешевого углеводородного сырья, чем ацетилен. Анализ структуры себестоимости винилхлорида, полученной различными методами, показывает, что ацетиленовый метод дает
самую высокую стоимость, при этом ацетилен составляет около 90%. Тем не менее, мировые цены на
углеводороды постоянно меняются. В будущем возможно повышение цен на нефтегазовое сырье, сближение цен на ацетилен и этилен, и последний может потерять свое основное преимущество в этом отношении. Например, показано, что стоимость винилхлорида примерно одинакова, если стоимость ацетилена
выше, чем этилена, даже на 40%. Известен способ получения винилхлорида методом газофазного гидрохлорирования ацетилена при 80-200 0С в присутствии псевдоожиженного слоя катализатора - хлорида
ртути на активированном угле и выделения целевого продукта дистилляцией. Этот способ характеризуется
недостаточно высокой производительностью используемого катализатора.
Abstract
For the catalytic hydro chlorination of acetylene in the vapor phase based on local raw materials for the Zolagel technology, we selected an active and high-performance catalyst (ZnCl2)x*(FeCl3)y*(CuCl2)z and also under
the influence of various factors (partial pressure, temperature, ratio of reagent properties, contact time, catalyst
concentration) the yield and reaction rate were studied with the participation of the selected catalyst. Based on the
results obtained, a kinetic equation was proposed that satisfies the reaction, its adequacy is estimated, and a scheme
of the reaction mechanism and the basis on the kinetic model are proposed. Because of studying the influence of
the mass transfer coefficient on the process productivity and the influence of other factors, the technological parameters of the catalytic flocculants of vinyl chloride and the chloroprene extraction reactor of acetylene were
calculated and the main indicators of the compatibility of technological capabilities of environmental and economic factors were substantiated. The successful development of the production of VC from ethylene was associated with the search for a cheaper hydrocarbon feed than acetylene. Analysis of the structure of the cost price of
VC obtained by various methods shows that the acetylene method gives the highest cost, with acetylene accounting
for about 90%. However, the world hydrocarbon price environment is constantly changing. In the future, it is
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possible to increase prices for oil and gas raw materials, the convergence of prices for acetylene and ethylene, and
the latter may lose its main advantage in this regard. It is shown, for example, that the cost of VC is approximately
the same if the cost of acetylene is higher than ethylene, even by 40%. A known method of producing VC by gasphase hydro chlorination of acetylene at 80-200 0C in the presence of a fluidized catalyst bed ˗ mercuric chloride
on activated carbon and isolation of the target product by distillation. This method is characterized by insufficiently
high productivity of the used catalyst.
Ключевые слова: винилхлорид, синтез, ацетилен, поливинилхлорид, катализатор.
Keywords: vinyl chloride, synthesis, acetylene, polyvinyl chloride, catalyst.
Introduction. Vinyl chloride (VC) and chloroprene are a valuable monomer for the production of polyvinyl chloride - artificial rubber and others. Polyvinyl
chloride (PVC) is one of the most versatile thermoplastics with a wider range of applications than all other
plastics. Not surprisingly, it is used everywhere and has
a positive attitude towards it. Indeed, PVC is a universal, stable, hygienic, safe and cost-effective material
that has significant advantages over other materials.
Over 90% of vinyl chloride is consumed in the production of polyvinyl chloride. PVC is used for molding and
molding of hard products - window and doorframes,
water pipes, technical and construction products. From
plasticized PVC (flexible PVC) linoleum is made, insulation for wires. Apply PVC for the manufacture of
artificial leather, shoes, chemical dishes [1]. Vinyl
chloride is currently mainly produced in several ways
[2].
Methods for producing vinyl chloride. Synthesis of VC by alkaline dehydrochlorination of one, 2-dichloroethane. In industry, two methods for dehydrochlorination with alkali are used to obtain VC from
DCE: in the liquid phase: СН2Сl - СН2Сl + NаОН →
СН2 = СНСl + NаСl + Н2О; in the gas phase: СН2Сl СН2Сl → СН2 = СНСl + НСl.
Liquid phase dehydrochlorination is carried out in
vertical batch or continuous cylindrical reactors
equipped with a jacket and a propeller stirrer. Methyl
or ethyl alcohol and 42% alkali are charged to the reactor, and then DCE is gradually added. Due to the presence of alcohol, which dissolves both DCE and alkali,
the process takes place in a homogeneous liquid medium. Temperature 85-90 0С at a pressure of 2 atmospheres. The duration of the process is 5-6 hours.
The disadvantage of this method is the frequency.
The consumption of alkali and alcohol is also great. For
1 kg of VC, 0.82 tons of solid alkali and 0.12 kg of alcohol (100%) are needed. Therefore, a continuous process of alkaline dehydrogenation of DCE has been developed - by mixing DCE with 6% sodium hydroxide
solution, at T = 140 0C and a pressure of 10-12 atmospheres. Contact duration 2-3 minutes. The yield of BX
is 90-92%.
Getting VC through the stage of formation of
DCE. The synthesis of chemical compounds of their
ethylene and chlorine is carried out in two stages: chlorination of ethylene; the removal of hydrogen chloride.
Ethylene chlorination is usually carried out in the
liquid phase. As a feedstock, both concentrated ethylene and ethylene diluted with inert gases are used.
The reaction proceeds according to the scheme: СН2 =
СН2 + Сl2 → СН2Сl - СН2Сl.

The reaction is carried out in a DCE solution at a
temperature of 25-50 0C and a pressure of 1 to 20 atmospheres in the presence of chlorides. The yield of
DCE reaches 95% with an ethylene conversion of 98%.
The removal of hydrogen chloride can be carried
out in various ways. In one method, dichloroethane is
treated with alcohol alkali or an aqueous alkali solution:
СН2Сl - СН2Сl → СН2 = СН2Сl + НСl
However, due to the consumption of large quantities of auxiliary substances, this method is very disadvantageous and is currently almost never used in industry. Thermal decomposition of dichloromethane is
widely used in industry:
СН2Сl - СН2Сl → СН2 = СНСl + НСl
Pyrolysis is carried out at a temperature of about
500 ° C above pumice or kaolin. The reactor consists of
two pipes inserted into each other (with a diameter of
100 and 70 mm). The VC yield is up to 95%, and the
degree of DCE conversion is maintained at a level not
exceeding 50%. Specific capital costs for the production of VC by this method are relatively small. The advantage of the method is the availability and low cost
of raw materials. The main disadvantage of this method
is the need for the disposal of large quantities of hydrogen chloride [3].
The combined process of obtaining VC from a
concentrated mixture of acetylene and ethylene. The
process consists in obtaining one, 2-dichloroethane
from ethylene, followed by its thermal dehydrochlorination at 400-450 0C in VC; Hydrogen chloride released
in this process is sent to acetylene hydrochlorination.
The process is described in the following diagram:
СН ≡ СН + НСl → СН2 = СНСl
СН2 = СН2 + Сl2 → СlСН2 - СН2Сl
СlСН2 - СН2Сl → СН2 = СНСl + НСl
The combined method for producing VC turned
out to be 30 and 14% more economical than alkaline
dehydrochlorination of 1, 2-dichloroethane and acetylene hydrochlorination, respectively, since 50% of acetylene is replaced with less expensive ethylene; At the
same time, hydrogen chloride is skillfully used.
The mixture is sent for hydro chlorination, which
is carried out at 180 0C; the degree of acetylene conversion is close to 100%. After extraction of the BX from
the gas, the gas enters into the chlorination of the ethylene contained in it. The ratio between chlorine and
ethylene provides a 2–3% excess of ethylene versus
stoichiometric; the one, 2-dichloroethane formed after
cooling and purification is transferred to dehydrochlorination, the degree of conversion of 1, 2-dichloroethane per passage is about 70%.
This method is economically disadvantageous, as
half of the ethylene is replaced by acetylene that is more
expensive.
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Obtaining VC by catalytic chlorination of
ethane. The Lummus Co announced the technology it
developed for producing VC in a single reactor, which
simultaneously carries out the stages of chlorination,
oxidative chlorination and dehydrochlorination (the socalled “transcat process”).
The yield of vinyl chloride is 98% for chlorine and
80% for ethane. Thanks to the use of cheaper ethane,
the cost of VC is reduced by 25%. The method is applicable to other combined processes. In addition to the
above, there are two more ways of synthesizing VC:
oxidative chlorination of ethylene with ammonium
chloride and oxidation of ethyl over chromium oxide
precipitated on alumina.
Chlorine-balanced process for producing VC
from ethylene. This process is a combination of three
reactions: direct additive chlorination of ethylene in
one, 2-dichloroethane, thermal dehydrochlorination of
one, 2-dichloroethane in VC and oxidative chlorination
of ethylene in VC using hydrogen chloride formed during dehydrochlorination:
2 Н2С = СН2 → 2 СlСН2 - СН2Сl
СlСН2 - СН2Сl → СН2 = СНСl + НСl
СН2 = СН2 + 2НСl + 0,5О2 → СН2 = СНСl + Н2О
3СН2 = СН2 + 2Сl2 + 0,5О2 → 3СН2 = СНСl + Н2О
As a result, VC is obtained from ethylene, chlorine, and oxygen, chlorine is completely consumed, and
hydrogen chloride is not formed.
The ox chlorination step is carried out in a fluidized bed reactor at a pressure of 0.3-0.5 MPa at 210250 0C. Ethylene, recycle gas and hydrogen chloride
are mixed in a mixer, to which technical oxygen is
added.
The pyrolysis of DCE in VC and Hcl is carried out
in a tube furnace under a pressure of 1.5-2.0 MPa and
500 0C. The resulting vinyl chloride contains 99.9% of
the basic substance and is quite suitable for subsequent
polymerization. Currently, this method is one of the
most economical to obtain VC [4].
Getting VC from acetylene. The liquid-phase
method for producing VC from acetylene and hydrogen
chloride consists in passing the latter through a catalyst.
The process is carried out at a temperature of 50-95 0C
in the bubble-type reactors. The concentration of HCI
in water should be at least 5%. Acetylene conversion
per passage is 40-50% on copper catalysts and 75-90%
on mercury.
Of great interest is conducting studies on the hydro
chlorination of acetylene in the liquid phase in the pres-
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ence of a homogeneous or suspension sublimate catalyst. The main difficulty in the implementation of the
process is the choice of structural materials for a
strapped reactor; for pumps, valves, etc.
The main advantage of the liquid-phase process
[5] is the relative ease of solving the problem of heat
removal, and, consequently, the enlargement of the reaction apparatus. The disadvantages of the process include the lower conversion of acetylene and the selectivity of the process, as well as the greater complexity
of the hardware design of the reaction unit and the technological scheme [6, 7].
In order to eliminate this drawback, it is proposed
that the catalyst used in the process be further promoted
with lanthanum chloride. The performance of the catalyst is increased by 15-20%. The content of active substance (mixture of mercuric chloride and lanthanum
chloride or their compounds) in the catalyst is 12.9 wt.
%. The temperature of the process is 220 0C. Thus, the
obtained data can be the basis for the development of a
fundamentally new technological scheme for the production of VC from acetylene [8].
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Аннотация
Дифференциально-термический анализ, (который позволяет выявить и исследовать фазовые превращения и химические реакции, протекающих в веществе при нагревании или охлаждении), и термогравиметрический анализы - исследование вещества и процессов, происходящих в веществе при нагревании с
изменением массы, были проведены с целью получения некоторых представлений о механизме механоактивирования смесей халькопиритного и марганцевого концентратов. Выяснилось, что при механоактивации, в температурном интервале, соответствующем процессу, фазовых превращений не происходит.
Abstract
Differential thermal analysis (which allows to identify and investigate phase transformations and chemical
reactions occurring in the substance during heating or cooling), and thermogravimetric analysis - study of the
substance and the processes occurring in the substance when heated with a change in mass, were carried out in
order to obtain some ideas about the mechanism of mechanoactivation of mixtures of chalcopyrite and manganese
concentrates. It was found that during mechanical activation, in the temperature range corresponding to the process, phase transformations do not occur.
Ключевые слова: Халькопиритный концентрат, марганцевый концентрат, механохимическое активирование, дифференциальный термический анализ, термогравиметрический анализ.
Keywords: Chalcopyritе concentrate, manganese concentrate, mechanical activation, differential thermal
analysis, thermogravimetric analysis.
Одним из факторов повышения эффективности переработки трудновскрываемых руд является
активация измельчением, которая занимает заметное место в современных промышленных технологиях и во многих случаях выполняет роль необходимого этапа подготовки веществ к различного
рода технологическим операциям. Наиболее распространенным и эффективным способом передачи

энергии в процессах измельчения является ударное
воздействие, так как именно оно позволяет концентрировать механическую энергию в определенных
участках обрабатываемого тела в количествах, необходимых для его разрушения.
Механическая обработка относится к числу
важнейших операций в технологии обработки по-
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лезных ископаемых, во многом определяющая полноту извлечения минералов и элементов из горных
пород. Специальными и обобщающими работами
показано, что повышение дисперсности, приводящей к возрастанию активности вещества, представляется возможным интенсифицировать многие технологические процессы: вскрытие руд, выщелачивание отдельных компонентов из минерального
сырья, доизвлечение ценных элементов из упорных
руд и концентратов [1].
В результате механоактивации достигается
практически полное вскрытие халькопирита и диоксида марганца в разбавленной серной кислоте
при температуре 95-1000С [2,3]
С целью получения некоторых представлений
о механизме механоактивирования смесей халькопиритного и марганцевого концентратов проводились некоторые физико-химические исследования,
такие как, рентгенографические [4], термодинамические, термогравиметрические и т.п.
Нами дифференциальный термический (ДТА)
и термогравиметрический (ТГ) анализы выполнялись на дериватографе Ө -1000 на воздухе при атмосферном давлении. Скорость нагрева 10
град/мин.
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Термогравиметрия или термогравиметрический анализ – хорошо зарекомендовавший себя термоаналитический метод, при котором регистрируется изменение массы образца в зависимости
от температуры.
Этот метод анализа заключается в наблюдении
массы исследуемой навески вещества при изменении её температуры. Результатом анализа являются
ТГ-кривые — зависимости массы навески (или изменения массы навески) от температуры или времени. Для интерпретации результатов ТГ- анализа
необходима обработка ТГ- кривых. В частности,
производная от ТГ-сигнала (скорость изменения
массы), представляемая кривой ДТГ, позволяет
установить момент времени или температуру, при
которой изменение веса происходит наиболее
быстро.
На рис.1 приведена дериватограмма халькопиритного концентрата. В точках экстремумов (330,
375, 510, 585, 630, 680, 730, 750 0С) были проведены
рентгенофазовые анализы. По полученным результатам установлено, что в интервале температур 50 485 0С (рис.2) возможно протекание процесса по
уравнению реакции:
2CuFeS2 + 7,5O2 →2CuSO4 + Fe2O3 + 2SO2

Рис.1. Дериватограмма халькопиритного концентрата
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Рис.2. Рентгенограмма продукта обжига халькопиритного концентрата при 485 0С
При 630 - 680 0С (рис.3) появляются рефлексы, соответствующие CuO .CuSO4, который при
730 - 7600С (рис.4) разлагается по уравнению реакции:
CuO.CuSO4 →2CuO + SO3
Одновременно α-Fe2O3 переходит в γ-Fe2O3 .

Рис.3. Рентгенограмма продукта обжига халькопиритного концентрата при 650 0С

Рис.4. Рентгенограмма продукта обжига халькопиритного концентрата при 750 0С
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На дериватограмме марганцевого концентрата (рис. 5) эндотермический эффект с максимумом при
5650С соответствует пиролюзитовому эффекту
4ß-MnO2 →2α-Mn2O3
При дальнейшем повышении температуры происходит превращение
3α-Mn2O3 →2Mn3O4+1/2O2
что подтверждается рентгеновским анализом (рис.6).

Рис.5. Дериватограмма марганцевого концентрата

Рис.6. Рентгенограмма продукта обжига марганцевого концентрата при 600 0С
На дифрактограмме обнаруживаются рефлексы, соответствующие минералу брауниту:
Mn2O3.MnSiO3; видимо, при высоких температурах кремнезем, являющийся примесью концентрата, взаимодействует с Mn2O3.
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Рис.7.
Дериватограмма совместно молотой смеси халькопиритных и оксидных марганцевых концентратов
На рис. 7 приведена дериватограмма совместно молотой смеси. Четко фиксируются эндо –
(при 290, 4800С) и экзо – (при 3300С) эффекты, которые соответствуют превращениям халькопирита
(см. рис.1)
Выше 6000С наблюдается резкое увеличение
веса (TG) без заметных изменений на DTA и DTG.
На дифрактограмме образца, обожженного при
7000С, наблюдаются рефлексы, соответствующие α
– и γ-Fe2O3 , Mn2O3 и FeS.
Выше 8400С экзоэффект переходит в эндотермический эффект (9700С), что можно объяснить
превращением:
3α-Mn2O3 →2 α -Mn3O4+1/2O2
Можно заметить, что дериватограмма, приведенная
на рис. 7 является совмещением дериватограммы
халькопиритного концентрата (рис.1) и марганцевого концентрата (рис. 5) с тем отличием, что в интервале температур 500 – 7000С имеет место перекрывание эффектов.
Итак, можно отметить, что в наблюдаемом
температурном интервале (от 80 до 2000С – предполагаемая температура вибропомола) никаких фазовых превращений не происходит. Следовательно,

при механоактивировании не имеет место появления новых фаз, что и подтверждаются рентгенографическими исследованиями смесей халькопиритных и оксидных марганцевых концентратов [4].
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Анотація
Конструкції збірної системи з використанням цементних плит КНАУФ AQUAPANEL® Cement Board
Outdoor мають очевидні переваги. Теплові мости, що створюються інтенсивним використанням стали в
каркасі системи, можуть значно знижувати теплотехнічні характеристики конструкції.
Дослідження було спрямоване на визначення області раціонального застосування збірних систем в
якості зовнішніх огороджень будівель в кліматичних умовах України. Застосовувався метод чисельного
моделювання двомірних температурних полів та теплових потоків із використанням програми THERM
7.5.
За конструктивним рішенням було обрано чотири збірних системи з використанням цементної плити
КНАУФ AQUAPANEL® Cement Board Outdoor з однорядним та дворядним розташуванням металевих суцільних стійкових профілів компанії "STEELCO" з висотою перетину 100, 150 і 200 мм і шагом 400 мм.
Розрахунки приведеного опору теплопередачі виконувались за умов дотримання мінімальних вимог
згідно ДСТУ В.2.6-189:2013, що встановлюються при визначенні необхідної товщини теплоізоляційного
шару в конструкції. Враховувався термічний вплив теплопровідних включень, що є характерними для обраних конструкцій: - металеві стійки каркасу глухих ділянок стіни і віконні відкоси в місцях розташування
світлопрозорих огороджувальних конструкцій.
За результатами моделювання для кожної збірної системи і відповідних стійкових профілів були визначені лінійні коефіцієнти та приведений опір теплопередачі.
За результатами розрахунків визначені варіанти збірних систем, які відповідають мінімальним вимогам. Для житлового і громадського будівництва в І температурній зоні – збірна система 2 з висотою перерізу стійкового профілю 150 та 200 мм; в ІІ температурній зоні - збірна система 2 з висотою перерізу стійкового профілю 100, 150, 200 мм та збірна система 3 з висотою перерізу стійкового профілю 200 мм.
Abstract
Assembled systems using Knauf AQUAPANEL® Cement Board Outdoor have obvious advantages. Thermal
bridges, which are created by intensive use of steel in the system frame, can significantly reduce the thermal
performance of the structure.
The research was aimed at determining the range of assembled systems application as exterior walls of buildings in the Ukraine’s climatic conditions. Numerical simulations of two-dimensional temperature field and heat
flow rate were applied using THERM 7.5.
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According to the constructive solution, four assembled systems were selected using the Knauf
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor with single-row and two-row arrangement of solid metal stud of the
STEELCO company with a depth of cross section of 100, 150 and 200 mm and 400 mm post spacing.
The reduced heat transfer resistance was calculated based on the minimum requirements in accordance with
GOST В.2.6-189: 2013, established when the required heat-insulating layer’s thickness of the structure is determined. The thermal effects of linear thermal bridges, characteristic for selected structures, were considered - metal
studs of the wall framework and jamb wall.
Based on the numerical simulations, linear thermal transmittance and reduced heat transfer resistance were
determined for each assembled system and for each depth of cross sections of the metal studs.
Based on the calculations the options of assembled systems that meet the minimum requirements have been
specified
For civil buildings in the I temperature zone - assembled system 2, options with a depth of cross section of
metal stud 150 and 200 mm; in the II temperature zone there is a assembled system 2, options with a depth of cross
section of metal stud 100, 150, 200 mm and a assembled system 3, option with a depth of cross section of metal
stud 200 mm.
Ключові слова: Приведений опір теплопередачі, лінійний коефіцієнт теплопередачі, теплові мости,
збірна система, плита AQUAPANEL® Cement Board Outdoor.
Keywords: Reduced heat transfer, linear thermal transmittance, thermal bridges, assembled system,
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor.
Вступ
Збірні системи, розроблені з використанням
цементної плити КНАУФ AQUAPANEL® Cement
Board Outdoor (далі збірна система, назва прийнята
згідно з ДСТУ-Н Б A.1.1-84:2008), являють собою
системи швидкомонтованих конструкцій зовнішніх
стін з каркасом із легких сталевих тонкостінних
конструкцій (ЛСТК), що є серйозною альтернативою традиційним масивним цегляним стінам [1, 2].
На підставі аналізу технічних рішень збірних систем зовнішнього сухого будівництва, розроблених
з використанням цементної плити AQUAPANEL®
Cement Board Outdoor [3], з метою виявлення можливостей раціонального застосування для різних
об'єктів в попередніх публікаціях була розроблена
класифікація розглянутої збірної системи за кількома ознаками [4]. Класифікація розглянутої збірної системи для будівель стала першим важливим
етапом для подальших теплотехнічних розрахунків
по теплостійкості конструкції, оцінки вологісного
режиму, врахування впливу теплопровідних включень елементів каркаса на опір теплопередачі конструкції стіни в цілому та ін [5].
Надійність і довговічність збірних систем, як з
точки зору забезпечення міцності, так і з точки зору
забезпечення надійності теплозахисних функцій залежить від якості елементів конструкції і якості виконання робіт, а воно в свою чергу безпосередньо
залежить від нормативно-технічного забезпечення.
Весь обсяг технічної документації за даною технологією, представлений на даний час в Україні, носить лише рекомендаційний характер [3].
Особливість конструктивного рішення зовнішніх стін із застосуванням плити AQUAPANEL®
Cement Board Outdoor, а саме наявність металевого
каркасу, мала масивність елементів стіни вимагає
особливої уваги і підтверджуючих розрахунків, що
враховують вплив теплопровідних включень елементів каркасу збірної системи і конструктивних
елементів будівлі в місцях вузлових з’єднань на
приведений опір теплопередачі конструкції стіни
[6, 7, 8, 9].

Основні конструктивні рішення збірних систем, що наводяться в Європейському технічному
свідоцтві European Technical Approval, The
Catalonia Institute of Construction Technology, розроблені для усереднених кліматичних умов країн Євросоюзу і тому вони не можуть бути застосовані в
кліматичних умовах України [3, 9].
Відсутність матеріалів для проектування, конструкцій вузлів збірних систем, виконаних відповідно до прийнятих в 2016 - 2017 рр. нових нормативних документів України з теплової ізоляції і енергоефективності будівель, може привести до
помилок при проектуванні або при виконанні робіт
безпосередньо на будівельному об'єкті, і відповідно, до істотного зниження теплової надійності
конструкції [4, 10, 11, 12].
Системний підхід до проектування огороджувальних конструкцій будівель, визначений в ДБН
В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель», встановлює вимоги до застосування збірних систем в якості огороджувальних конструкцій будівель. Їх використання повинно бути підтверджено розрахунками як теплофізичних показників конструкції, так
і показниками енергоефективності будівлі з збірною системою в цілому [13, 14, 15].
Незважаючи на очевидні переваги конструкції
збірної системи, якщо її неправильно спроектувати
і побудувати, теплові мости, що створюються інтенсивним використанням стали, можуть значно знижувати теплотехнічні характеристики оболонки будівлі та, як наслідок, загальну ефективність їх використання. З огляду на це, в останні роки, були
зроблені зусилля і методології для оцінки та поліпшення теплової поведінки таких структур, ослаблення впливу теплового моста у зовнішній оболонці [8, 9, 10, 16].
Мета і методи
Прикладне дослідження було спрямоване на
визначення області раціонального застосування
збірних систем, які є досить складними термічно
неоднорідними конструкціями, в якості зовнішніх
огороджень будівель в кліматичних умовах Укра-
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їни, визначення типів технічних рішень збірних систем, рекомендованих до застосування при проектуванні будівель, що відповідають мінімальним нормативним вимогам щодо забезпечення теплової
надійності конструкції.
Це обумовило необхідність аналізу процесів
теплопередачі, впливу металевих стійок каркасу
збірної системи, що є характерними «містками холоду» в конструкції стіни, на теплову надійність
стін з використанням ЛСТК, і, в кінцевому рахунку,
визначення типів конструктивних рішень збірних
систем, в яких приведений опір теплопередачі буде
відповідати мінімальним нормативним вимогам.
Розрахунок приведеного опору теплопередачі
збірних систем, в свою чергу, вимагає визначення
лінійних коефіцієнтів теплопередачі у характерних
вузлових з’єднаннях [17].
В даному дослідженні застосовувався метод
чисельного моделювання двомірних температурних полів та теплових потоків із використанням
програми THERM 7.5, що за результатами розрахунків надає інформацію про температурні поля та теплові потоки.
На основі чисельного моделювання можливо з
достатньою достовірністю дослідити процеси спільної роботи елементів збірних систем КНАУФ із
використанням цементної плити AQUAPANEL®
Cement Board Outdoor [18, 19, 20].
Лінійні коефіцієнти теплопередачі та приведений опір визначались за уточненою методикою, що
наведена в ДСТУ В.2.6-189:2013, та рекомендаціями, що містяться в ДСТУ ISO 10211-2:2005. Перед
початком користування програмою чисельного моделювання температурних полів було проведено її
тестування за методикою, що наведена в ДСТУ ISO
10211-2:2005, з використанням еталонної конструкції. За результатами тестування встановлено, що розбіжність отриманих і нормативних значень температур не перебільшує 0,1 К, а теплового потоку становлять 0,1 Вт/м2. Відносна похибка становила
відповідно 0,6 % та 1,05 %, що не перебільшує рекомендованих 2%, і програма THERM 7.5 забезпечує
потрібну точність визначених показників і може
бути застосованою в подальших розрахунках.
Результати та пояснення
Конструктивні рішення збірних систем з використанням цементно-мінеральної плити КНАУФ
Aquapanel® Cement Board Outdoor і характеристики
їх компонентів.
В рамках дослідження було обрано за конструктивним рішенням чотири збірних системи з однорядним та дворядним розташуванням металевих суцільних стійкових профілів компанії "STEELCO" з
висотою перетину 100, 150 і 200 мм. В найменуванні варіантів, прийнятих для розрахунку, перша
цифра означає номер системи, друга – висоту перетину металевого профілю каркасу, мм.
Найменування шарів у збірних системах та їх
товщини й теплопровідності надані в таблиці 1. Величини розрахункових теплофізичних параметрів
матеріалів, що використовуються, прийнято за даними фірм-виробників та ДСТУ Б В.2.6-189:2013.
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Крок металевих стійок прийнято 400 мм виходячи із забезпечення їх несучої здатності та стійкості
для будівель висотою більше 8 м за вітрового навантаження 600 Па відповідно до рекомендацій компанії Knauf AQUAPANEL GmbH & Co. KG.
Розрахункові кліматичні параметри.
Розрахункова температура внутрішнього повітря прийнята як для житлових будівель згідно таблиці В.1 ДБН В.2.6-31:2016 tв = 20 °С, розрахункове
значення відносної вологості приміщень – 55 %, мінімально допустиме значення температури внутрішньої поверхні – tmin = 10,7°С. Розрахункова температура зовнішнього повітря прийнято згідно таблиці В.4 ДБН В.2.6-31:2016 tз = -22 °С як для І
температурної зони України.
Обґрунтування визначення розрахункових
величин.
Розрахунки опору теплопередачі виконувались за ДСТУ Б В.2.6-189:2013, що в п. 5.6 встановлює умови при визначенні необхідної товщини теплоізоляційного шару врахування термічного
впливу теплопровідних включень, що є характерними особливостями непрозорої огороджувальної
конструкції. Для конструкцій, що розглядаються,
такими теплопровідними включеннями є: металеві
стійки каркасу глухих ділянок стіни і віконні відкоси в місцях розташування світлопрозорих огороджувальних конструкцій.
Отже, визначались:
1) опір теплопередачі RΣ для термічно однорідної частини конструкції (основному полю)
визначався без урахування теплопровідних включень;
2) приведений опір теплопередачі RΣпр1 для
термічно неоднорідної частини стіни визначався з
урахуванням теплопровідних включень (стійки
каркасу);
3) приведений опір теплопередачі RΣпр2 для
термічно неоднорідної частини стіни визначався з
урахуванням теплопровідних включень (стійки
каркасу і віконні відкоси).
Мінімальна температура на внутрішній поверхні встановлюється за результатами чисельного
моделювання двомірних температурних полів.
Обґрунтування вибору ділянки для визначення
лінійних коефіцієнтів теплопередачі примикання
збірних стінових систем до світлопрозорих огороджувальних конструкцій.
При моделюванні температурних полів в місці
стику збірних стінових систем і світлопрозорої огороджувальної конструкції віконного заповнення
прийняті наступні умови:
- примикання конструкції вікна до стінової системи прийнято однотипним без урахування підвіконня та влаштування відкосів на вертикальних та
верхній горизонтальній поверхнях;
- ділянка стіни від поперечного перетину з адіабатичними умовами до зовнішньої поверхні стоякового профілю становить h = 0,2 м і ця ділянка являється основним полем (рис. 1);
- загальна довжина H, для якої визначається тепловий потік U, включає величину h і продовжу-
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ється до точки стику гіпсокартонних плит з коробкою вікна (на рис. 1 складається з 25 мм по внутрішній поверхні стіни та 25 мм – двох шарів гіпсокартонних плит);
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- коробка вікна (непрозора огороджувальна
конструкція) прийнята товщиною 0,082 м з еквівалентною теплопровідністю 0,077 Вт/(м∙К), що забезпечує приведений опір теплопередачі на рівні
1,06 м2К/Вт;
Таблиця 1
Характеристики шарів стіни збірних систем
Тепло-проХарактеристики шарів збірної сисТовщина
Схема збірної системи
відність,
теми
шару, м
Вт/(м∙К)
1
2
3
4
Система 1- однорядне розташування стійкових профілів без внутрішнього горизонтального профілю
1 – цементно-мінеральна плита;
0,0125
0,35
Горизонтальний переріз
2 – вітрогідробар’єр (не враховується);
3 – профіль стояковий;
0,0007
58
4 – теплоізоляційний матеріал;
100; 150; 200
0,045
5 – пароізоляція (не враховується);
6 – гіпсокартонна плита (2 шари),
0,0125х2=0,025
0,21
7 – шов між цементно-мінеральними
0,004
0,45
плитами
Система 2 - дворядне розташування стоякових профілів без проміжної плити
Горизонтальний переріз
1 – цементно-мінеральна плита;
0,0125
0,35

Вертикальний переріз

2 – вітрогідробар’єр (не враховується);
3 – профіль стояковий;
0,0007
4 – теплоізоляційний матеріал;
100; 150; 200
5 – пароізоляція (не враховується);
6 – гіпсокартонна плита (2 шари);
0,0125х2=0,025
7 – теплоізоляційний матеріал;
0,08
8 – шов між цементно-мінеральними
0,004
плитами
1 – цементно-мінеральна плита;
0,0125
2 – вітрогідробар’єр (не враховується);
3 – теплоізоляційний матеріал;
100; 150; 200
4 – пароізоляція (не враховується);
5 – горизонтальний Z-профіль;
0,0007
6 – теплоізоляційний матеріал;
0,08
7 – гіпсокартонна плита (2 шари);
0,0125х2=0,025

Система 3 - дворядне розташування стоякових профілів без проміжної плити
Горизонтальний переріз
1 – цементно-мінеральна плита;
0,0125
2 – вітрогідробар’єр (не враховується);
3 – профіль стояковий основний;
0,0007
4 – теплоізоляційний матеріал;
100; 150; 200
5 – повітряний прошарок;
0,02
6 – профіль стояковий допоміжний;
0,0006
7 – теплоізоляційний матеріал;
0,075
8 – пароізоляція (не враховується);
9 – гіпсокартонна плита (2 шари);
0,0125х2=0,025
10 – шов між цементно-мінеральними
0,004
плитами

58
0,045
0,21
0,045
0,45
0,35
0,045
58
0,045
0,21

0,35
58
0,045
0,133
58
0,045
0,21
0,45
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Система 4 - дворядне розташування стоякових профілів з проміжною плитою
Горизонтальний переріз
1 – цементно-мінеральна плита;
0,0125
2 – вітрогідробар’єр (не враховується);
3 – профіль стояковий основний;
4 – теплоізоляційний матеріал;
5 – гіпсокартонна плита (1 шар);
6 – повітряний прошарок;
7 – профіль стояковий допоміжний;
8 – теплоізоляційний матеріал;
9 – пароізоляція (не враховується);
10 – гіпсокартонна плита (1 шар);
11 – шов між цементно-мінеральними
плитами
- світлопрозоре заповнення прийнято товщиною 0,044 м з еквівалентною теплопровідністю 0,06
Вт/(м∙К), що забезпечує приведений опір теплопередачі на рівні 0,73 м2К/Вт;- приведений опір теплопередачі умовного світлопрозорого огородження
із урахуванням теплопровідних включень становить 0,8 м2К/Вт;
- коефіцієнт тепловіддачі на внутрішній поверхні світлопрозорої огороджувальної конструкції
згідно з додатком Б ДСТУ Б В.2.6-189:2013 становить 8 Вт/(м2∙К);
- із зовнішньої сторони поверхня стійкового
профілю має додаткове утеплення із мінеральної
вати товщиною 0,03 м;
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- між стояковим профілем і коробкою вікна передбачено шар із монтажної піни товщиною 0,015
м з теплопровідністю 0,05 Вт/(м∙К).
За результатами моделювання температурних
полів та розрахунків теплових потоків для кожної
збірної системи і відповідних товщин стійкових
профілів були визначені теплотехнічні характеристики, які наведені у табличній формі (табл. 2).
Аналіз відповідності отриманих результатів
розрахунку приведеного опору теплопередачі збірних систем вимогам ДСТУ Б В.2.6-189, що встановлюються при визначенні товщини утеплювача в
непрозорій огороджувальній конструкції, наведено
на рис. 2.

Рис. 1. Схема стику конструкції вікна зі стіною системи 1 і результати моделювання температурного поля для варіанту збірної системи 1-100.
Умовні позначення: 1 - цементно-мінеральна плита AQUAPANEL® Cement Board Outdoor; 2 - теплоізоляційний матеріал – мінеральна вата; 3 - профіль стояковий без прорізів; 4 - гіпсокартонна плита;
5 - піна монтажна; 6 - віконний ПВХ-профіль; 7 – склопакет

0,7002
0,5639
0,4664
0,2943/0,2612*
0,2616/0,2023*
0,2383/0,652*
0,4133
0,3605
0,3192
0,4153
0,3622
0,321

0,123
0,116
0,103
0,0238/0,0158*
0,0297/0,0097*
0,0337/0,0066*
0,074
0,071
0,067
0,074
0,071
0,067

1,43
1,77
2,14
3,22
3,77
4,22
2,42
2,87
3,25
2,41
2,76
3,12

Мінімальна температура в зоні теплопровідного включення, τmin, оС

2,54
3,65
4,76
4,25
5,37
6,48
4,35
5,46
6,57
4,32
5,44
6,55

RΣпр2

Коефіцієнт теплотехнічної неоднорідності, r

Лінійний коефіцієнт теплопередачі, k, Вт/мК

RΣпр1

1,34
1,64
1,93
3,12
3,47
3,79
2,33
2,60
2,85
2,23
2,38
2,72

0,563
0,486
0,451
0,799
0,703
0,651
0,556
0,508
0,477
0,556
0,508
0,476

12,1
13,6
14,6
17,1
17,9
18,3
15,7
16,2
16,6
15,0
15,5
16,0

Приведений опір теплопередачі неоднорідної частини стіни з урахуванням
теплопровідних включень,
RΣпр, м2К/Вт

Коефіцієнт теплопередачі, U,
Вт/м2К

1-100
1-150
1-200
2-100
2-150
2-200
3-100
3-150
3-200
4-100
4-150
4-200

Опір теплопередачі однорідної
частини стіни, RΣ, м2К/Вт

Slovak international scientific journal # 38, (2020)
Таблиця2
Теплотехнічні характеристики збірних систем за результатами моделювання температурних полів та розрахунків теплових потоків

Варіант збірної системи
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*В чисельнику наведено значення для горизонтального перерізу, в знаменнику – для вертикального
перерізу конструкції
Із табл. 2 і наведеної діаграми видно, що урахування лінійних коефіцієнтів теплопередачі в місцях розташування металевих стійок каркасу, що є
характерними теплопровідними включеннями збірних систем, суттєво впливають на опір теплопередачі конструкції.
Розрахунки приведених опорів теплопередачі з
урахуванням лінійних коефіцієнтів теплопередачі,
які відносяться до непрозорої огороджувальної
конструкції - віконних відкосів віконних конструкцій, показали, що мінімальним вимогам відповідають конструкції:
- збірна система 2 з висотою перерізу стійкового профілю 100 мм для житлового (громадського)

будівництва в ІІ температурній зоні України, а з висотою перерізу стійкового профілю 150 мм та 200
мм - в І та ІІ температурних зонах України
- збірна система 3 з висотою перерізу стійкового профілю 200 мм для житлового (громадського)
будівництва в ІІ температурній зоні України;
- збірна система 1 з висотою перерізу стійкового профілю 150 мм та 200 мм і збірні системи 2-4
з висотою перерізу стійкового профілю 100 мм, 150
мм та 200 мм для промислового (сільськогосподарського) будівництва в І та ІІ температурних зонах
України.
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Рис. 2. Аналіз відповідності збірних систем вимогам ДСТУ Б В.2.6-189, що встановлюються при
визначенні товщини утеплювача в непрозорій огороджувальній конструкції.
Умовні позначення: - RΣ для термічно однорідної частини стіни без урахування теплопровідних
включень; - RΣпр1 для термічно неоднорідної частини стіни з урахуванням теплопровідних включень (стійки каркасу); - RΣпр2 для неоднорідної частини стіни з урахуванням теплопровідних включень (стійки каркасу і віконні відкоси);
- Rq min для житлових і громадських будинків, І температурна зона;
- Rq min для житлових і громадських будинків, ІІ температурна зона;
Rqmin для промислових будинків, І температурна зона;
- Rq min для промислових будинків, ІІ
температурна зона.
Висновки та рекомендації
В ході дослідження конструктивних рішень
збірних систем 1÷4 з використанням цементних
плит КНАУФ AQUAPANEL® Cement Board Outdoor визначені теплотехнічні показники - приведені
опори теплопередачі та мінімальні температури в
характерних для конструкції місцях теплопровідних включень, які враховуються при визначенні необхідної товщини теплоізоляційного шару.
За результатами розрахунків встановлено:
1. Для термічно однорідної частини стіни (без
урахування теплопровідних включень) за виключенням варіанту 1-100 (збірна система 1) величини
опору теплопередачі мають значення, що перевищують мінімально допустимі для житлового і громадського будівництва - Rqmin = 3,3 м2К/Вт для І-ої
температурної зони України і Rqmin = 2,8 м2К/Вт для
ІІ-ої температурної зони.
2. За результатами моделювання температурних полів та розрахунків теплових потоків визначені лінійні коефіцієнти теплопередачі прийнятих
варіантів конструктивних рішень та вузлових з’єднань в місцях віконних відкосів, які застосовуються
для розрахунків приведених опорів теплопередачі
при визначенні необхідної товщини теплоізоляційного шару в конструкції.
3. Для термічно неоднорідної частини збірних
систем 1÷4 (з урахуванням теплопровідних включень - стійкових профілів і віконних відкосів) величини приведеного опору теплопередачі мають значення, що перевищують мінімально допустимі для
житлового і громадського будівництва і можуть
бути рекомендованими:
3.1 збірна система 2 з висотою перерізу стійкового профілю 100 мм (варіант 2-100) для житлового
і громадського будівництва в ІІ температурній зоні

України, а з висотою перерізу стійкового профілю
150 мм та 200 мм (варіанти 2-150 і 2-200) - в І та ІІ
температурних зонах України;
3.2 збірна система 3 з висотою перерізу стійкового профілю 200 мм для житлового (громадського)
будівництва в ІІ температурній зоні України;
3.3 збірна система 1 з висотою перерізу стійкового профілю 150 мм та 200 мм і збірні системи 2-4
з висотою перерізу стійкового профілю 100 мм, 150
мм та 200 мм для промислового (сільськогосподарського) будівництва в І та ІІ температурних зонах
України.
4. За результатами моделювання температурних полів конструктивних рішень та вузлових з’єднань збірних систем 1÷4 встановлено, що мінімальні температури на внутрішніх поверхнях в вузлових з’єднаннях задовольняють вимогам ДБН В.2.631:2016, оскільки перевищують допустимі значення (10,7 оС для житлових та 9,3 оС для громадських будівель).
5. Розраховано значення коефіцієнтів термічної однорідності r кожного варіанту конструктивного рішення і вузлового з’єднання збірних систем
1÷4 зовнішніх стін, які характеризують відношення
приведеного опору теплопередачі до опору теплопередачі по основному полю.
В подальших дослідженнях необхідно провести розрахунки інших теплотехнічних показників
для визначених збірних систем на відповідність вимогам ДБН В.2.6-31:2016, а саме теплостійкість
огородження за літніх умов, теплостійкість приміщення у зимових умовах, паропроникність і повітропроникність огородження.
Також необхідно визначити область можливого застосування визначених збірних систем за
умов відповідності нормативним вимогам ДБН
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В.2.6-31:2016, що встановлюються за методикою
ДСТУ Б В.2.6-189:2013 при визначенні енергоефективності будинку. Для цього потрібно проаналізувати лінійні коефіцієнти теплопередачі та мінімальні температури в місцях теплопровідних включень для основних вузлових з’єднань зовнішньої
стіни.
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GENETICS AND BIOTECHNOLOGY
ВПЛИВ ФІТАЗИ НА ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ
РОГАТОЇ ХУДОБИ
Дмитрук І.В.
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Вінницький національний аграрний університет
INFLUENCE OF PHYTASE IS ON INDEXES OF THEPRODUCTIVITY TO THE SAPLING/PL OF
CATTLE
Dmitruk I.
Candidat of Agricultural Sciences
Vinnytsya National Agrarian University
Анотація
За основний період досліду середньодобові прирости були вищими у молодняку великої рогатої худоби другої дослідної групи, що отримувала ферментно-пробіотичний препарат Вітацелл-Ф у кількості 10
г на одну голову на добу на 85 г, або на 11,3 %, різниця статистично вірогідна (Р<0,001), у молодняку
третьої дослідної групи, що отримували ферментно-пробіотичний препарат Бацелл у кількості 10 г на добу
на голову на 65 г, або на 8,7 %, різниця статистично вірогідна (Р<0,01), порівняно з контрольною групою.
Коефіцієнт перетравності поживних речовин раціону у телят другої дослідної групи вищий за сухою
речовиною на 1,69 %, органічною речовиною – на 1,54 %, протеїном – на 1,27 %, БЕР – на 2,05 %, третьої
дослідної групи вищі за сухою речовиною – на 0,93 %, органічною речовиною – на 0,42 %, протеїном – на
1,17 %, клітковиною – на 1,63 %, порівняно з телятами контрольної групи. Різниця не вірогідна, але
зберігається тенденція до підвищення коефіцієнтів перетравності основних поживних речовин раціону у
молодняку великої рогатої худоби другої та третьої дослідних груп.
Abstract
For basic period of experience average daily increases were higher in the sapling/pl of cattle of the second
experience group that got preparation of enzymic probiotic of Vitacell-F in an amount a 10 g on one head on
twenty-four hours on 85 gs, or on a 11,3 %, difference is statistically reliable (Р<0,001), in the sapling/pl of the
third experience group, that got preparation of enzymic probiotic of Bacell in an amount a 10 g on twenty-four
hours on a head on 65 gs, or on a 8,7 %, difference is statistically reliable (Р<0,01), comparatively with a control
group. Coefficient of digestible of nutritives of ration for the calves of the second experience group higher after a
dry substance on 1,69 %, by an organic substance - on by a 1,54 %, protein - on 1,27 %, БЕР - on 2,05 %, the third
experience group higher after a dry substance - on 0,93 %, by an organic substance - on by a 0,42 %, protein - on
by a 1,17 %, cellulose - on 1,63 %, comparatively with the calves of control group. A difference is not reliable,
but a tendency is kept to the increase of coefficients of digestible of basic nutritives
Ключові слова: ферментно-пробіотичний препарат, корм, раціон, продуктивність, молодняк, приріст, годівля, дослід.
Keywords: preparation of enzymic probiotic, feed, ration, productivity, sapling/pl, increase, feeding,
experience.
Постановка проблеми. В сучасних умовах важливого значення набуває розробка та впровадження нових біологічно-активних речовин, які підвищують продуктивність та резистентність тварин, є екологічно безпечними препаратами.
Використання біологічно-активних речовин у живленні молодняку сільськогосподарських тварин
сприяє формуванню процесу травлення у ранньому
віці, коли в організмі не працюють всі органи травлення та не сформована ферментна система. Тому
необхідне проведення досліджень з вивчення
впливу використання ферментних препаратів у годівлі молодняку великої рогатої худоби на формування процесу травлення, ферментної системи, підвищення показників продуктивності тварин.
Екзогенні (кормові) ферменти діють на компоненти комбікорму у травному каналі. Найчастіше їх
використовують в птахівництві і свинарстві.

Найбільш відомі екзогенні ферменти з родини
целюлаз, а геміцелюлаз, які називають ксиланазами. Відомі також фітази (діють на фітиновий фосфор), кератинази, ліпази, протеази, амілази.
Сьогодні випробовуються не очищені препарати, а мультиензимні комплекси. Найбільш поширені є целовиридін, пектофоетидин, протосубтилін,
пектоваморин, амілосубтилін, лізоцим, МЕКи (мультиензимна композиція) та ін.
При використанні вище названих ферментів на
фістульних тваринах підвищується ферментація
крохмалю і білку. Також відомі погляди про вплив
ферментних препаратів на поліпшення енергетичного живлення. Також в деяких дослідженнях відмічається позитивний вплив ферментів на рівень гіпогенну, ліпідів, амінокислот та протеїну, що особливо важливо у годівлі молодняку свиней, в період
його інтенсивного росту [1].
До основних передумов використання екзогенних ферментів при виробництві комбікормів слід
віднести: широке використання кормів та раціонів,
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які мають помірну концентрацію енергію та доступність поживних речовин (ячмінно-пшенична зерносуміш, висівки, шрот соняшнику та ін.), відсутністю або недостатньою кількістю (в молодому віці)
у травному каналі власних ферментів, які спроможні розщепити складні полісахариди не крохмального походження, розширеним використанням високобілкових ресурсів, з підвищеним вмістом інгібіторів ферментації (горох, соя, ріпак, люпин, боби
та ін.)
При виробництві ферментних добавок провідні біотехнологічні фірми використовують різні
штами грибів, значно рідше бактерії і бацили. Грибні ферменти не мають неприємного запаху, культивування грибів проводять у кислому середовищі
де майже немає патогенних бактерій, кожний препарат являє собою мультиензимну композицію.
Ферментну активність визначають на ефекті
зниження в’язкості розчину субстрату. Ця властивість сприяє зниженню в‘язкості вмісту шлунко-кишкового тракту тварин, що сприяє підвищенню їх
продуктивності на 8-10%, та зниженню витрат кормів на одиницю продукції. Крім того зменшується
споживання води, знижується вологість калу, що
покращує гігієну станка. Також ферменти є ефективними при вимушеному використанні в раціонах
свіже збираного зерна, яке загострює проблему
в‘язкості хімусу [2].
Роль ферментів у живленні тварин полягає у
наступному: вони руйнують клітинні оболонки і підвищують доступність вмісту клітини для власних
травних ферментів організму; при цьому поліпшується засвоєння поживних речовин в тонкому відділі кишечника; зменшуються негативний ефект
антипоживних речовин; покращується мікробіоценоз кишковика за рахунок підвищення рівня моносахаридів та зниження в’язкості хімусу; компенсується дефіцит власних ферментів під час стресів у
молодняку (при відлученні).
Нейтралізувати антипоживні властивості і поліпшити поживність значної кількості рослинних
кормів дає змогу застосування штучних екзогенних
ферментів. Ефективність покращання засвоюваності кормів за допомогою ензимів полягає в руйнуванні клітинних стінок рослинної сировини, що робить її доступною для впливу травних соків. Слід
зазначити, що штучні ферменти, на відміну від гормонів і вітамінів, не всмоктуються в кров, тому не
можуть потрапити в готові тваринні продукти:
м'ясо, молоко, яйця. Як речовини білкової природи
ферменти безпечні для організму і не залишають ніяких слідів у продукції тваринництва. Навпаки, застосування ферментів дає змогу знизити навантаження на навколишнє середовище. Краща конверсія корму сприяє зниженню кількості гною і,
відповідно, зменшенню виділення в атмосферу азоту і фосфору, що є важливим фактором поліпшення
екологічної обстановки.
Екзогенні ензими втягують у травний процес ті
поживні речовини, на які не впливають природні
ендогенні ферменти, і таким чином прискорюють і
підвищують перетравність кормів. Застосування
ферментних препаратів дає змогу вводити до складу комбікормів для сільськогосподарських тварин
та птиці до 10-25% жита і вівса та до 60-70% ячменю і пшениці.
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Тож використання ферментів дає можливість
значно зекономити на кормах: заміняти дорогі компоненти (кукурудзу, соєвий шрот) дешевшими
(пшениця, ячмінь, жито, овес, соняшниковий шрот
і макуха) без ризику для здоров'я тварин.
Термостабільні препарати, що містять цей фермент, сприяють перетравлюванню фітатів та кращому засвоєнню органічного фосфору. Додавання
екзогенної фітази в комбікорми для свиней різко підвищує рівень доступності не тільки фосфору, але
й кальцію, цинку і білків [3].
Втрати активності фітази відбуваються на етапах кондиціонування та грануляції комбікорму. Ці
ж етапи характеризуються підвищеними значеннями температури комбікорму, що призводить до
часткової інактивації ферменту. Зниження активності термолабільної фітази у пробах, які відібрані після охолодження, може свідчити про необхідність
збільшення часу перебування комбікорму в охолоджувачі. Даний параметр може бути збільшеним за
рахунок пониження швидкості наповнювання охолоджувальної колони або ж інтенсивністю охолодження комбікорму у колоні за можливості регулювання її технологічних характеристик. Також зниження активності фітази на доволі «м’якій» (у
температурному відношенні) стадії може свідчити
про перегрівання ферменту на етапі кондиціонування або при грануляції, та про подальше погіршення температурного оптимуму відносно базових
характеристик ферменту. Все це призводить до
того, що фермент стає значною мірою інактивованим: це утруднює прогнозування його дії у шлунково-кишковому тракті моногастричних тварин.
Для вирішення даної проблеми можна рекомендувати декілька способів, які дозволяють зберегти вихідну активність введеного ферменту у комбікорм:
1) у випадку з незначною втратою активності ферменту доцільним є введення деякої надлишкової активності фітази у комбікорм для нівелювання втрат
ферментної активності; 2) при суттєвій втраті активності ферменту (більше 50%) має сенс використовувати термостабільні модифікації (пов’язані з термозахисною оболонкою – вкриті) ферменти або ж
ферменти того ж класу, температура інактивації
яких витримує жорсткі температурні режими обробки). На даний момент співвідношення в ціні звичайного та термостабільного ферменту складає 1:2,
тому використання у даній ситуації надлишкової кількості нетермостійкого ферменту не є доцільним;
3) модернізація наявного обладнання з метою зниження впливу температурних факторів на комбікорм за можливості безпосереднього встановлення
параметрів роботи у гнучких діапазонах. Дане рішення є найбільш затратним з матеріальної точки
зору, але при цьому, крім ферментів, дозволить вводити нетермостабільні кормові добавки у комбікорм (наприклад, пробіотики) [4].
Технолого-економічні наслідки застосування
ферментів: загальне підвищення поживності раціонів на 5-10 %; зниження витрат корму на одиницю
приросту живої маси на 5-10 %; підвищення приростів живої маси на 6-10 %; можливість заміни дорогих компонентів (соєвий шрот, кукурудзи) більш
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дешевими (соняшниковий шрот, горох, висівки, ячмінь, жито та ін.); покращення зоогігієни приміщення.
Сучасний напрям на зниження собівартості
продукції тваринництва, безпека кормів із заміною
тваринного білка на рослинний (соя, соняшник)
створило ряд проблем: низька засвоюваність білку,
наявність антипоживних чинників – не крохмальних полісахаридів, підвищення рівня мікотоксинів
в кормах. Крім того в шлунково-кишковому тракті
молодняку великої рогатої худоби відсутні ферменти що розщеплюють складні не крохмальні полісахариди (целюлоза, геміцелюлоза, пентоза, пектин, крохмаль).
Основними компонентами комбікормів для
птиці є зернові – кукурудза, пшениця, ячмінь тощо.
Значна частина Фосфору у складі насіння цих культур (60-80 % від їх загального вмісту) знаходиться
у вигляді комплексів із фітином, який є антипоживним фактором; він знижує доступність фосфору
раціонів, що у подальшому вимагає збільшення
концентрації останнього в кормі за рахунок мінеральних добавок. Крім того, білковофітинові комплекси активно взаємодіють з манганом, ферумом,
цинком, купрумом і тим самим ускладнюють їх засвоєння. У насінні рослин міститься приблизно 13% фітину, який має важливе значення під час проростання, забезпечуючи Фосфором численні біохімічні реакції. У зв’язку із цим, виникає необхідність пошуку шляхів додаткового розщеплення фітину і вилучення з нього Фосфору під час
перетравлення корму у шлунково-кишковому тракті сільськогосподарської птиці.
Одним із шляхів підвищення засвоєння фосфору корму є використання екзогенних ферментів
фітаз як кормових добавок до раціонів птиці. Проте
їхня нестійкість у нативному стані до дії денатуруючих факторів, які знаходяться у шлунково-кишковому тракті, призводить до зниження ефективності
застосування ензимів. Ефективним методом підвищення стійкості екзогенних фітаз до дії рН середовища, протеолітичних ферментів, йонів важких металів є переведення їх у стабілізований стан.
Застосування фітази – це новий етап удосконалення технології годівлі тварин і скорочення витрат
кормів на одиницю продукції. Фітаза – це особливий фермент рослин і мікроорганізмів, який здатний розщеплювати фітинов з’єднання – фітати, у
вигляді яких існує 78-90 % фосфору в рослинних
кормах. До фітатів відносять на лише фітинову кислот, але і численні комплексні з’єднання.
Фітинова кислота – це специфічна хімічна сполука шестиатомного спирту ізонитолу, по кінцях
якого прикріплені 6 залишків молекул фосфорної
кислоти. Залишки фосфорної кислоти хімічно активні, тому до них часто приєднуються атоми металів
– кальцій, натрій, калій, цинк, мідь. У хімічну взаємодію можуть вступати кінцеві ділянки фітинової
кислоти із залишками амінокислот. Тому фітини
роблять недоступним не лише фосфор, але і значну
частину білків, амінокислот, вуглеводів, перетворюючи їх на комплексний не перетравний конгломерат.
Як правило в умовах низької активності або
повної відсутності фітаз у молодняку великої рогатої худоби у першій фазі вирощування, фітиновий
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фосфор і пов'язаний з ним конгломерат корисних
поживних речовин проходить шлунково-кишковий
тракт транзитом. Це знижує доступність фосфору
зернових кормів до рівня 15-22 % його первинної
кількості в кормі, а міра використання мінералів,
пов’язаних з ним, знижується не менше, ніж на 825 %.
Механізм дії усіх відомих кормових препаратів фітаз зводиться до дії ферменту на хімічні
зв’язки інозитолу із залишком фосфорної кислоти.
В результаті утворюється шестиатомний спирт і
солі фосфорної кислоти. Інозитол піддається ізомеризації до глюкози і практично повністю всмоктуються в тонкому кишечнику.
Солі фосфорної кислоти, у тому числі і органічні залишки дисоціюють з утворенням іонів металів і вільних амінокислот. Це означає, що мінеральні речовини, що містяться в кормах кальцій, залізо, марганець, цинк, мідь стають доступніші на 912 %. Використання фосфору підвищується на 9-12
%.
Велика частина (близько 2/3) загального фосфору в рослинних кормах представлена у вигляді
солей фітинової кислоти – фітатів. Фітаза здійснює
як синтез, так і гідроліз фітинової кислоти. Внаслідок нездатності сільськогосподарських тварин продукувати ендогенну фітазу, фосфор, кальцій, білки
і інші пов'язані з фітиновою кислотою поживні речовини стають менш доступними.
Для раціонального використання поживного
потенціалу кормів і отримання економічної і екологічно чистішої продукції тваринництва і птахівництва доцільно використовувати мікробну фітазу.
Збагачення раціону мікробною фітазою робить
доступнішим фосфор, кальцій, цинк, і мідь, покращує перетравність корму і стимулює приріст живої
маси [5].
Ефективність використання мікробної фітази
залежить від дози, співвідношення в раціоні кальцію і фосфору, забезпеченість вітаміном D3, складу
раціону, віку, і генетичних особливостей тварин і
птиці.
Отже використання ферменту фітаза в раціонах молодняку великої рогатої худоби дозволяє
підвищити перетравність речовин, особливо в ранньому віці коли процеси травлення ще достатньо не
сформовані. А також використання ферменту фітаза робить доступнішим фосфор, кальцій, цинк, і
мідь, покращує перетравність корму і стимулює
приріст живої маси тварин.
Невирішені частини загальної проблеми.
Для забезпечення інтенсивного росту телят у молочний період, коли у них ще не сформований процес травлення, повністю не функціонують передшлунки та ферментна система в багатьох господарствах підгодівлю молодняку розпочинають з
використання молока або замінників незбираного
молока та зернових кормів. Частка зернових кормів
в структурі раціону таких телят часто становить понад пятдесят відсотків. Використання такої кількості концентрованих кормів в годілі телят створює
надмірне навантаження на процес травлення. Тому
необхідне проведення дослідження з використання
ферменту фітази у годівлі телят та його впливу на
процес травлення у молодняку.
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Не дивлячись на проведені дослідження, пи- лоти. Також фермент фітаза сприяє збільшенню дотання вивчення впливу ферментно-пробіотичних ступності фосфору корму, зменшує виділення фоспрепаратів на показники продуктивності молод- фору з організму, покращує доступність поживних
няку великої рогатої худоби залишається актуаль- речовин корму, зменшує ризик потрапляння важним.
ких металів в організм тварин при використанні в
Метою дослідження є вивчення впливу ферме- раціонах фосфоровмісних добавок, дозволяє знинтно-пробіотичних препаратів Бацелл та Вітацелл- зити використання фосфоровмісних добавок.
Ф на показники продуктивності молодняку великої
Пробіотичні препарати містять комплекс феррогатої худоби.
ментів з амілолітичною, целюлозолітичною, протеолітичною і бета глюконазною активністю.
Об’єкти та методика досліджень.
Для проведення досліджень на молодняку веДля дослідження впливу пробіотичних препаликої рогатої худоби було використано два ферме- ратів Вітацелл-Ф та Бацелл на продуктивність монтно-пробіотичних препарати Бацелл та Вітацелл- лодняку великої рогатої худоби було сформовано
Ф, отиманих на основі ферментації мікроорганізмів три групи телят (15-добового віку по 10 гол. у кожцелюлозолітичної, пробіотичної і пребіотичної дії ній): одна контрольна і дві дослідні. На початку до(Ruminococcus albus и Lactobacillus sp, Bacillus сліду тварини контрольної групи отримували заsubtilis 8130, Propionibacterium shermanii) виділених мінник незбираного молока, молодняк другої досіз шлунково-кишкового тракту жуйних тварин лідної групи отримував із замінником незбираного
(лось) і птаха (глухар).
молока пробіотичний препарат Вітацелл-Ф у кільПробіотичний препарат Вітацелл-Ф відрізня- кості 10 грам на голову на добу, телята третьої досється від Бацелл тим що до його складу входить фе- лідної групи отримували пробіотичний препарат
рмент фітаза, який розщеплює фітинову кислоту з Бацелл у кількості 10 г на голову на добу.
утворенням інозитола і 6 молекул фосфорної кисНауково-господарський дослід проводився за
наступною схемою (табл.1).
Таблиця 1.
Схема науково-господарського досліду
Групи тварин

Голів

1–контрольна

Годівля тварин за періодами
Зрівняльний період – 15 днів

Основний період – 90 днів

Заключний період – 60 днів

10

ОР*

ОР

2–дослідна

10

ОР

3–дослідна

10

ОР

ОР
ОР+ Вітацелл-Ф 10 г/ голову за
добу
ОР+ Бацелл 10 г/ голову за добу

Телята дослідних груп додатково до замінника
незбираного молока отримували досліджуваний
препарат 1 раз на день, вранці, перорально. Ферментно-пробіотичні препарати давали протягом 90 діб
основного періоду досліду.
З п’ятнадцятиденного віку, згідно схеми годівлі телята усіх груп крім замінника незбираного молока до основного раціону телята отримували концентровані корми.
Під час проведення науково-господарського
досліду у годівлі молодняку великої рогатої худоби
використовувались корми що були заготовлені у
господарстві.

ОР
ОР

Під час досліджень контролювалась якість кормів, їх придатність до згодовування. Відбиралась
середня проба корму та визначено його хімічний
склад та поживність.
Телят утримували в ідентичних індивідуальних клітках, які відповідають зоотехнічним та гігієнічним нормам. Під час досліджень відбирались
зразки крові.
Основні результати досліджень. За основний
період науково-господарського досліду отримані
результати подано в таблиці 2.

Таблиця 2
Прирости живої маси телят за 90 днів основного періоду досліду (М + m, n=10)
Показники
Групи
1 – контрольна
2 – дослідна
3 – дослідна
Кількість голів
10
10
10
Жива маса 1 голови у віці 15 днів (початок досліду)
39,8±0,68
39,6±0,73
40,1±0,82
Жива маса 1 голови у віці 45 днів
60,5±0,51
63,1±0,78
62,7±0,62
Середньодобовий приріст за перший місяць досліду, г
690±12,2
783±14,8***
753±11,2**
Жива маса 1 голови у віці 75 днів
83,1±0,93
88,4±0,79
87,6±1,03
Середньодобовий приріст за другий місяць досліду, г
753±13,1
843±14,5***
830±13,7**
Жива маса 1 голови у віці 105 днів (кінець досліду)
107,4±1,14
114,8±1,26
113,5±1,35
Середньодобовий приріст за третій місяць досліду, г
810±14,1
880±15,9**
863±14,4*
Абсолютний приріст живої маси за 90 днів досліду, кг
67,6±1,23
75,2±1,02***
73,4±0,93**
Середньодобовий приріст за 90 днів досліду, г
751±11,2
836±10,1***
816±11,7**
± до контролю, г
85
65
В % до контролю
100
111,3
108,7
Примітка. Вірогідна різниця між контрольною і дослідною групою (**-р<0,01***-р<0,001).
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За даними таблиці 2 у віці 45 днів середньодобові прирости у молодняку великої рогатої худоби
другої дослідної групи були вищими ніж у телят контрольної групи на 93 г (Р<0,001), у молодняку великої рогатої худоби третьої дослідної групи були
вищими на 63 г (Р<0,001) порівняно з контрольною
групою.
Середньодобові прирости у віці 75 днів були
вищими у молодняку великої рогатої худоби другої
дослідної групи на 90 г (Р<0,001), у молодняку третьої дослідної групи на 77 г (Р<0,01) ніж у телят контрольної групи.
В 105-денному віці середньодобові прирости в
молодняку великої рогатої худоби були вищими в
другій дослідній групі на 70 г, в третій дослідній
групі на 53 г. Різниця статистично вірогідна
(Р<0,01, Р<0,05).
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За основний період досліду середньодобові
прирости були вищими у молодняку великої рогатої худоби другої дослідної групи, що отримувала
ферментно-пробіотичний препарат Вітацелл-Ф у
кількості 10 г на одну голову на добу на 85 г, або на
11,3 %, різниця статистично вірогідна (Р<0,001), у
молодняку третьої дослідної групи, що отримувала
ферментно-пробіотичний препарат Бацелл у кількості 10 г на добу на голову на 65 г, або на 8,7 %,
різниця статистично вірогідна (Р<0,01), порівняно з
контрольною групою.
За основний період проведення науково-господарського досліду витрати кормових одиниць і перетравного протеїну на один кілограм приросту живої маси молодняку великої рогатої худоби подані
в таблиці 3.

Таблиця 3.
Витрати кормових одиниць і перетравного протеїну на 1 кг приросту в основний період досліду (90 днів)
Групи
Вік
Показники
1-контрольна
2-дослідна 3-дослідна
Кормових одиниць, кг
3,33
2,94
3,05
У віці 15-45 днів
Перетравного протеїну, г
370
326
339
Кормових одиниць, кг
3,49
3,11
3,17
У віці 45-75 днів
Перетравного протеїну, г
435
389
395
Кормових одиниць, кг
3,58
3,30
3,36
У віці 75-105 днів
Перетравного протеїну, г
445
409
417
Кормових одиниць, кг
3,47
3,12
3,20
Середнє за період досліду
Перетравного протеїну, г
419
376
386

За даними таблиці 3, за основний період досліду (90 днів) витрати кормових одиниць на один
кілограм приросту становили в першій контрольній
групі 3,47 кормових одиниць, в другій дослідній
групі, яка отримувала 10 грам на голову на добу ферментно-пробіотичного препарату Вітацелл-Ф витрати кормових одиниць становили 3,12 кормових
одиниць, або на 0,35 кормових одиниць менше, в
третій дослідній групі, яка отримувала 10 грам на
голову на добу ферментно-пробіотичного препарату Бацелл витрати кормових одиниць становили
Показники
Еритроцити, 1012/л
Лейкоцити, 109/л
Гемоглобін, г/л
Кольоровий показник

3,20 кормових одиниць, або на 0,27 кормових одиниць менше ніж в контрольній групі. Витрати перетравного протеїну на один кілограм приросту в першій контрольній групі становили 419 грам, в другій дослідній групі витрати протеїну становили 376
грам, або на 43 грами менше, в третій дослідній
групі 386 грам, або на 33 грами менше порівняно з
контрольною групою.
Аналіз крові за морфологічними показниками
під час проведення науково-господарського досліду показав наступний результат (табл. 4).
Таблиця 4.
Морфологічні показники крові телят (М + m, n=4)
Групи
1-контрольна
2-дослідна
3-дослідна
12,4±0,22
13,2±0,27
12,2±0,32
12,17±0,19
11,52±0,26
11,23±0,21
136,2±4,2
137,4±3,5
136,9±3,9
0,89±0,026
0,92±0,032
0,87±0,028

Як свідчать дані таблиці 4, вміст еритроцитів у
тварин був у межах норми в усіх трьох групах. За
вмістом лейкоцитів у телят, що отримували пробіотик вірогідної різниці немає, їх вміст у крові в
межах фізіологічної норми. Характеризуючи вміст
гемоглобіну в крові тварин, слід відмітити його
більш високий рівень у тих групах, що отримували
пробіотики. Це ще раз підтверджує, що у них більш
Показники
Білок, г/л
Фосфор, ммоль/л
Кальцій, ммоль/л
Резервна лужність, мг%

інтенсивно відбувається газообмін у легенях і тканинах. Кольоровий показник показує ступінь насичення еритроцитів гемоглобіном. У тварин, що отримували пробіотичні препарати він вищий, ніж у
тварин контрольної групи.
Проведено аналіз крові молодняку великої рогатої худоби за біохімічними показниками (табл. 5).

Біохімічні показники крові телят (М ± m, n=4)
Групи
1-контрольна
2-дослідна
81,4±0,87
82,2±0,74
1,21±0,06
1,28±0,09
2,51±0,26
2,56±0,22
459±7,54
457±8,21

Таблиця 5.
3-дослідна
82,5 ±0,91
1,25±0,10
2,59±0,19
461±6,14
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Аналіз одержаних даних таблиці 15 показав
З метою вивчення впливу ферментно-пробіопідвищений вміст білка у другій і третій дослідних тичного препарату на перетравність основних погрупах на 1,0-1,4 %, фосфору – на 3,3-5,8 %, живних речовин раціонів, баланс азоту, кальцію і
кальцію на 3,2 % у третій дослідній групі. Стати- фосфору на телят у віці 45 днів, нами проводився
стична обробка результатів засвідчила, що різниця балансовий дослід у господарстві. Для проведення
між молодняком великої рогатої худоби контроль- досліду було відібрано 9 голів теличок, віком 45
ної і дослідних груп за біохімічними показниками днів, живою масою 60 кг, по 3 голови в кожній групі
крові є не вірогідна.
(табл.4).
Таблиця 4.
Характеристика тварин, поставлених на фізіологічний дослід
(М ± m, n=3)
№ тварини

Вік на початок облікового періоду в днях

35
45
18
Середнє

45
44
46
-

24
72
83
Середнє

46
44
44
-

22
63
49
Середнє

46
45
45
-

Жива маса, кг
на початку обліков кінці облікового
вого періоду
періоду

1-контрольна група
60,2
63,6
59,1
62,4
60,4
63,9
59,9±0,45
63,3±0,51
2-дослідна група
61,3
65,4
60,1
63,8
59,8
63,6
60,4±0,61
64,3±0,62
3-дослідна група
61,1
65,1
60,1
63,9
59,7
63,4
60,3±0,52
64,1±0,59

Як свідчать дані таблиці 3, молодняк, підібраний для проведення балансового досліду був аналогом за живою масою, віком, породою.
На кінець облікового періоду середній приріст
живої маси у молодняку великої рогатої худоби
першої контрольної групи склав 3,4 кг, у молодняку
другої дослідної групи 3,9 кг, у телят третьої дослідної групи 3,8 кг. Середньодобові прирости живої
маси у молодняку великої рогатої худоби першої
контрольної групи становили 680 г, у телят другої

Середньо-добовий приріст за
обліковий період, г

680
660
700
680±7,3
820
740
760
773±9,5**
800
760
740
767±8,7**

дослідної групи 773 г, що на 93 г більше або на 13,7
%, ніж у телят контрольної групи, у молодняку великої рогатої худоби третьої дослідної групи 767 г,
що на 87 г більше або на 12,8 %. Різниця в середніх
приростах живої маси між тваринами контрольної
та другої і третьої дослідних груп статистично
вірогідна (Р<0,01).
Визначений коефіцієнт перетравності поживних речовин (табл. 5).

Таблиця 5.
Коефіцієнт перетравності основних поживних речовин раціону піддослідними тваринами (в %)
(М ± m, n=3)

№ тварини

Сухої речовини

35
45
18
Середнє

75,55
75,34
77,52
76,14 ±0,69

22
63
49
Середнє

76,75
77,54
76,91
77,07±0,24

24
72
83
Середнє

76,39
82,04
75,06
77,83±2,1

Органічної речовини

Протеїну

1-контрольна група
78,32
74,49
78,27
77,00
79,96
73,81
78,85±0,56
75,10±1,0
2-дослідна група
79,12
76,76
79,54
77,78
79,15
74,28
79,27±0,14
76,27±1,04
3-дослідна група
79,40
75,43
84,33
75,66
77,44
78,01
80,39±2,05
76,37±0,82

Жиру

Клітковини

БЕР

28,70
44,30
27,18
33,39±5,5

28,00
42,66
40,31
36,99±4,55

85,24
85,12
86,06
85,50±0,28

26,79
27,62
32,93
29,11±1,29

36,66
36,23
42,96
38,62±2,18

85,50
85,82
85,42
85,58±0,12

22,56
23,29
31,27
25,71±2,79

33,76
32,56
38,71
35,01±1,88

87,32
91,63
83,69
87,55±2,29
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Аналіз даних таблиці 5, свідчить про
посилення метаболічних процесів в організмі
молодняку великої рогатої худоби. Так, коефіцієнт
перетравності поживних речовин раціону у телят
другої дослідної групи вищий за сухою речовиною
на 1,69 %, органічною речовиною – на 1,54 %,
протеїном – на 1,27 %, БЕР – на 2,05 %, третьої
дослідної групи вищі за сухою речовиною – на 0,93
%, органічною речовиною – на 0,42 %, протеїном –
на 1,17 %, клітковиною – на 1,63 %, порівняно з
телятами контрольної групи.
Різниця не вірогідна, але зберігається
тенденція
до
підвищення
коефіцієнтів
перетравності основних поживних речовин раціону
у молодняку великої рогатої худоби другої та
третьої дослідних груп.
Висновки 1. В основний період досліду середньодобові прирости були вищими у молодняку
великої рогатої худоби другої дослідної групи, що
отримувала ферментно-пробіотичний препарат
Вітацелл-Ф у кількості 10 г на одну голову на добу
на 85 г, або на 11,3 %, різниця статистично
вірогідна (Р<0,001), у молодняку третьої дослідної
групи, що отримували ферментно-пробіотичний
препарат Бацелл у кількості 10 г на добу на голову
на 65 г, або на 8,7 %, різниця статистично вірогідна
(Р<0,01), порівняно з контрольною групою.
2. За основний період досліду (90 днів) витрати
кормових одиниць на один кілограм приросту становили в першій контрольній групі 3,47 кормових
одиниць, в другій дослідній групі, яка отримувала
10 грам на голову на добу ферментно-пробіотичного препарату Вітацелл-Ф витрати кормових одиниць становили 3,12 кормових одиниць, або на 0,35
кормових одиниць менше, в третій дослідній групі,
яка отримувала 10 грам на голову на добу ферментно-пробіотичного препарату Бацелл витрати кормових одиниць становили 3,20 кормових одиниць,
або на 0,27 кормових одиниць менше ніж в контрольній групі.
3. Витрати перетравного протеїну на один кілограм приросту за основний період досліду в першій контрольній групі становили 419 грам, в другій
дослідній групі витрати протеїну становили 376
грам, або на 43 грами менше, в третій дослідній
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групі 386 грам, або на 33 грами менше порівняно з
контрольною групою.
4. Використання в годівлі молодняку великої
рогатої худоби ферментно-пробіотичних препаратів не вплинуло на морфологічні і біохімічні показники крові.
5. Визначено економічний ефект використання
ферментно-пробіотичних препаратів, який з розрахунку затрат на 1 гривню становитиме: в другій
дослідній групі – 7,63 грн., в третій дослідній групі
він буде становити – 6,44 грн. Прибуток на другу
дослідну групу за основний період досліду становив 3302 грн., та 2820 грн., у третій дослідній групі.
6. Отже, дані продуктивності молодняку великої рогатої худоби та економічна оцінка використання даного препарату свідчить про високу економічну ефективність ферментно-пробіотичного
препарату. Вищі прирости живої маси молодняку
великої рогатої худоби та економічна ефективність
використання ферментно-пробіотичного препарату
Вітацелл-Ф обумовлена тим, що до його складу
входить фермент фітаза.
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Анотація
Постать керівника стала об’єктом пильної уваги сучасних психологів у 70-х роках двадцятого століття, коли, на думку зарубіжних вчених, відбулася революція в управлінні, яка виразилася у: розширенні
сфери управління за межі економіки і промислових підприємств; вдосконаленні методів управління та їх
використанні у практиці організацій; впровадженні нових управлінських технологій тощо. Все це обумовило зміни нормативних вимог до керівників та їх управлінської діяльності. Особистість в управлінні починає розглядатися як найвища цінність, як носій національного світогляду
Abstract
The figure of the leader became the object of attention of modern psychologists in the 70's of the twentieth
century, when, according to foreign scientists, there was a revolution in management, which was expressed in:
expanding the sphere of management beyond the economy and industrial enterprises; improvement of management
methods and their use in the practice of organizations; introduction of new management technologies and more.
All this has led to changes in regulatory requirements for executives and their management activities. Personality
in management begins to be regarded as the highest value as the bearer of national outlook
Ключові слова: керівник, стилі управління ,патерналізм,маклер, інженерна психологія ,соціальна
психологія, системний підхід.
Keywords: manager, management styles, paternalism, broker, engineering psychology, social psychology,
system approach.
Соціальне управління як вплив на суспільство
та його окремі ланки, на процеси, що відбуваються
в них, з метою упорядкування, збереження якісної
специфіки, регулювання, удосконалення і розвитку
існує вже кілька тисячоліть. Про нього говорять як
про “давнє мистецтво і молоду науку”. На жаль, багато сучасних керівників все ще ставляться до
управління саме як до мистецтва, покладаючись на
свій досвід, інтуїцію та певне відчуття. Ігноруючи,
а частіше і просто не знаючи наукових положень
сучасної теорії управління в соціальній сфері, вони
прямо або опосередковано і далі дотримуються застарілих схем і поглядів. Це можна пояснити, поперше, пануванням однієї ідеології, яка існувала в
нашому суспільстві упродовж багатьох років, що
завдало розвитку теорії управління серйозної
шкоди. Її “всесильність” обґрунтовувалася лише
тим, що вона правильна.
Цікаві дослідження закордонних авторів у цій
сфері або замовчувалися, не перекладалися, або супроводжувалися лише необ’єктивними коментарями. Плюралізму думок, змагальності і конкуренції в науці соціального управління не було [2; 3; 5].
По-друге, практично не було системи об’єктивного

підбору і підготовки керівників. Основним механізмом просування службовими щаблями був
протекціонізм, тому й спостерігалося негативне
ставлення до науки.
У зв’язку з цим доречно згадати висловлювання видатного датського фізика Нільса Бора,
який говорив, що “немає нічого практичнішого,
аніж гарна теорія”. В ідеальному сенсі теорія — це
подана в поняттях історія, логіка минулого і
нинішнього життя людей. Так, якщо історія — це
знання що повчає, то теорія — знання використані
на практиці, включене в думки, поведінку і діяльність людей.
Ми знаємо , що необхідність управляти з’явилася у людини з моменту зародження первіснообщинного ладу. Поділ членів племен на мисливців і
хліборобів, воїнів і скотарів потребував людей, які
здатні координувати діяльність одноплемінників.
Так, з’явилися вожді племен, а з об’єднанням згодом племен у союзи виникають колегіальні органи
управління — ради старійшин. З виникненням перших держав пов’язана поява законів, що регламентують життя і діяльність суспільства. Про це свідчать знайдені археологами глиняні таблички, датовані V тисячоліттям до нашої ери. В них містяться
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відомості про закони Шумеру (давня держава у
Південному Дворіччі — південь сучасного Іраку)
Стародавні історичні, політичні та соціальні
вчення Єгипту, Китаю, Греції, Риму та інших країн
відображали не лише основні риси ранніх типів суспільства, але й певні характерологічні особливості
правителів (керівників) цих держав. На змісті діяльності та формі управління правителів Стародавнього Сходу відбивалися незрілість соціальних спільностей і соціальної свідомості, релігійно-міфологічний світогляд, ведення державних справ на
основі традицій. Отже, представники влади, їх порядки та установки обожнювалися, вважалися нащадками або намісниками богів, наділялися священними рисами. [3]
Рабовласницька епоха якісно змінює відносини власності, створює можливість виокремитися
в певний соціальний клас рабовласників. Соціальне
управління стає знаряддям створення держави, діяльність якої спрямовується на збереження привілеїв панівних соціальних верств – рабовласників.
Великі географічні відкриття кінця ХУ – початку ХУІ ст., розширення торгівлі, обмін товарами
сприяли виділенню потужних виробничих центрів.
Змагання за ринки збуту і сфери впливу приводили
до виживання сильніших і багатших, страждання
дрібних товаровиробників. Зароджувалися капіталістичні відносини – відносини ринку. Феодалізм
створив для нової соціальної спільності – буржуазії
механізм економічного примусу, важливий стимул
активізації виробничої діяльності, нові виробничі
соціально-економічні відносини. З’являється підприємець, керівник нового типу, керівник, який дбає
про удосконалення продуктивності праці, технології виробництва, робочої сили.[5 ]
Сам по собі розвиток капіталістичного виробництва — власне кажучи суспільного, але засоби
виробництва якого перебувають у приватних руках,
— привів до необхідності впровадження управління, що базується не на інтуїції, а на точному розрахунку. Іншими словами, промислова революція
XVIII–XIX ст., розвиток соціальних організацій потребував корінного перегляду поглядів на управління. Поява нових промислових технологій потребувала концентрації величезних продуктивних сил
у рамках певних соціальних організацій, що, природно, викликало багатоаспектні організаційні проблеми. Ці зміни потребували наукового підходу до
управління виробничими процесами і людьми, які
їх здійснювали. Вони дали стимул до розвитку сучасного управління, яке починало формуватися на
професійній основі.
Розвиток індустрії, промисловості, збільшення
обсягів виробництва, особливо починаючи з другої
половини XIX століття, показав чимало нових проблем у галузі управління. Перші промислові об’єднання призвели до появи керівника - диктатора. Система управління періоду ранньої промислової революції ґрунтувалася на диктаторському принципі,
що сповідував працю, яка не вимагала і не потребувала роздумів. Даний принцип управління вимагав
від керівника чітко виражених вольових якостей ха-
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рактеру, активності, наполегливості, безкомпромісного і навіть жорстокого ставлення до підлеглих.
Формування цього принципу управління відбувалося у період всебічної залежності великої кількості працюючих людей від підприємця заводу чи поміщика-латифундиста на селі, яка освячувалася і
відповідним політико-ідеологічним, соціально-правовим та морально-релігійним забарвленням: панівною в суспільстві християнською релігією та етикою. Головна їх вимога: не противитися злу, насильству і бути в усьому покірливим. Чимало рис і
властивостей такого типу керівника перейшли і в
майбутнє.[ 6 ]
Диктаторський принцип керівництва залишався довгі роки і тривав аж до початку нашого століття. Закріплювався він через систему нововведень, вдосконалень, відомим і поширенішим з яких
було застосування конвеєрної системи виробництва. Ця система у свій час сприяла, по-перше, досягненню високого рівня продуктивності праці, а подруге, збереженню наглядово-командного управління за робітником, від якого вимагалося лише виконання однієї, гранично спрощеної операції. При
цьому керівника не цікавило, що така організація
виробництва (та певною мірою і системи управління) призводила до втрати інтересу, незацікавленості, бездумності робітника. Підприємець у будьякий час міг взяти на роботу замість попередніх десятки тисяч інших безробітних, яких викинули за
ворота заводу чи фабрики.
Натомість, розвиток промисловості, ускладнення суспільних та виробничих відносин, виникнення великих промислових монополій, призвів до
якісних змін як в організації праці, так і в свідомості
керівника. Відбувалося розуміння того, що праця
потребує певної професійної підготовки працівників
Паралельно виникли нові потреби в організації
самої системи управління та певній підготовці тих
людей, які повсякденно керують роботою працюючих. Все це сприяло окресленню постаті іншого
типу керівника.[ 5]
Провідним у діяльності керівника стає принцип справедливості з дотриманням вимогливості.
Даний принцип управління вимагав певної поваги і
уваги до працюючих, уміння прислухатися до їхньої думки, навіть враховувати окремі поради, заохочувати творчий елемент підходу до праці. З іншого боку, довіривши організації свій талант, свої
знання і вміння, людина починає свідомо включатися у численні відносини, засвоювати їх, що призводить до формування взаємної відповідальності,
прийняття певних зобов’язань. Більш відчутною
стає і певна увага управлінців до людської особистості працюючих, їх настроїв, певного духовного
стану тощо.[ 5,6]
Все це вимагало інноваційного підходу до підготовки і розвитку кадрів управління, менеджерів,
в тому числі зумовлювало впровадження нових
управлінських технологій, передбачало зміну нормативних вимог до керівників, до їх технічної компетентності, здатності орієнтуватися в зростаючих
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інформаційних потоках, уміння створювати працездатні колективи людей, які притримуються різних
цінностей і живуть в інших нових умовах, використовувати засоби комунікації. Сучасний керівник
повинен вміти впливати на ефективність використання всіх природних і суспільних ресурсів, здійснювати перспективне планування, яке враховує цілі
суспільного розвитку, підвищувати культуру праці
(В.О.Бакеєв, А.І.Кітов, І.С.Мангутов, Г.В.Ложкін,
В.П.Казмиренко, В.О.Татенко та ін.).
З тенденцією, що характеризується корінною
зміною вимог до керівників і їх діяльності,
пов’язані ще дві. Безпрецедентна кількість змін, що
відбуваються в сучасному світі, торкається політики, економіки, технології, освіти, культури, соціальних відносин, має безпосередній вплив на
управлінську діяльність. Ці зміни несуть в собі як
мобілізуючий ефект, який змушує людей, керівників в тому числі, переорієнтовуватися, шукати інше
застосування своїм здібностям і можливостям, набувати нових знань і вмінь відповідно до нових обставин, так і дестабілізуючий ефект, напруженість
потенційних можливостей, зниження ефективності
діяльності (Ю.Д.Красовський, Є.С.Кузьмін, Л. Е.
Орбан-Лемрик, Р. Л. Кричевський, Ю.Л.Трофімов,
М.І.Пірен, М.Н.Корнєв та ін.).
Ще одна ознака, яка характерна для сучасної
епохи - зниження мотивації посадового росту,
криза управлінської мотивації. Наукові теоретичні
та експериментальні дослідження (О.Г.Молл, М.Вудкок, Д.Френсіс, Б.Швальбе, В.Г.Зазикін, А.П.Чернишов, Г.В.Щокін, В.В.Третьяченко, В.М.Шепель,
В.Т.Циба, Ф. Генов, Л. В. Сохань, Д. Холл та ін.)
свідчать про існування 25-35% резерву підвищення
ефективності індивідуальної діяльності підприємців і менеджерів, про безпосередній зв'язок між
зниженням мотивації посадового росту і відсутністю необхідних навиків і вмінь, яких вимагає сучасна нова ситуація, між не сформованістю діяльності в цілому і подовженим періодом адаптації до
управлінської діяльності, між низькою ефективністю системи формування управлінських кадрів і результативністю їх діяльності, між бурхливим розвитком практики управлінського консультування і
відсутністю теорії управлінського розвитку в нових
умовах економічних відносин.[ 1 ] Проведений теоретичний аналіз соціологічної, соціально-психологічної, психолого-педагогічної наукової літератури
(К.О.Абульханова-Славська, А.О.Деркач, Ш.Бюлер, П. Жане, С.Л.Рубінштейн, Г.О.Денисенко,
Л.С.Кравченко,В.В.Москаленко, Д.Левінсон, Р.Гаулд та ін.) показує, що вивчення загальних тенденцій, а не різноманітності управлінських видів розвитку сприятиме встановленню міри залежності
особистості менеджера від управлінського шляху і
управлінського шляху від особистості. Аналіз психологічної літератури дає також підставу стверджувати, що в ній склалося розуміння розвитку особистості як багаторазових переходів від однієї стадії
до іншої, необхідності виділення в цьому процесі
певних періодів, які датуються визначними подіями, пов’язаними із змінами системи цінностей,
життєвих і управлінських планів в часі і просторі, і

Slovak international scientific journal # 38, (2020)
визначаються загальними закономірностями розвитку включеної в управлінську діяльність особистості.
Актуальною є постановка питання про моральне обличчя особистості менеджера, вплив морального складу на стійкість сформованих вмінь, навичок, здібностей, в тому числі і професійних
(Ф.Генов, І.М.Гоян, Л.Е.Орбан, В.М.Шепель,
Л.О.Ясюкова та ін.). Позбавлена моралі людина позбавляється і основних важилів для здійснення процесу самовдосконалення. І навпаки, високий рівень
моральної культури особистості дозволяє людині
не тільки свідомо і систематично долати негативні
риси свого характеру, але й інтенсифікувати свою
інтелектуальну і фізичну працю.[4 ]
Процес набуття індивідом знань, вмінь і навичок управлінської діяльності є переважно процес
становлення особистості менеджера, а моменти розвитку виступають в даному випадку як закріплення набутих знань, вмінь і навичок, перевід їх у
внутрішні регулятори поведінки. Моральність є
центральним утворенням особистості менеджера;
вона є спільним, цементуючим началом, що об’єднує різні складові особистості.
Спроби аналізу управлінської діяльності були
зроблені науковим напрямком, який отримав назву
дослідження кар’єри (О.Г.Молл, С.Барлей, Д.Холл
та ін.).
Вивчаючи тему кар’єри і успіху, Б. Швальбе і
Х. Швальбе стверджують, що реалізація ділового
успіху багато в чому залежить від таких факторів,
як власна поведінка, мотивація, організаторські здібності, вміння висловлювати свої думки. Актуальною є постановка питання про більш усвідомлене
ставлення до свого “Я”, своїх потенційних можливостей, про самореалізацію, самовдосконалення.
Автори підкреслюють, якщо до недавна були в пошані такі якості ділових людей, як старанність, працелюбність, пунктуальність, точність і т.п., то сьогодні у цих традиційних чинників з’явилися конкуренти: стресостійкість, розумний ризик, активність,
незалежність, вміння насолоджуватися життям і
т.п.[7]
На думку дослідників, шлях менеджера в системі управління в значній мірі визначається індивідуальними якостями, особливостями дитинства і
юності, навчанням, досвідом трудової діяльності,
темпами, змістом і результатами розвитку особистості до вступу на керуючу посаду.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури дозволив виокремити основні об’єктивні і
суб’єктивні стартові умови управлінського розвитку: базове навчання, накопичення неформального
управлінського досвіду, тип переходу до управлінської діяльності, сім’я, здоров’я, характер, самовизначення і пов'язаний з ним інтегральний показник
- готовність до управлінської діяльності. У цей перелік ввійшли умови як зовнішнього середовища,
так і внутрішнього.
Теорія соціального управління є наукою, яка
спрямована на вирішення проблем сучасного світу.
Вона динамічно розвивається і стимулятором її
швидкого розвитку є науково-технічна революція.
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Сучасне управління — це мистецтво і наука одночасно, які взаємодоповнюють і збагачують одне одного. Звідси сучасна наука управління — це, з одного боку, набір концепцій, що намагаються пояснити повсякденні феномени управління, з іншого
— величезна кількість зафіксованих управлінських
ситуацій, що містять безпосередній досвід управління. Тому варто пам’ятати, що теорія управління
не має і навряд чи колись матиме у своєму арсеналі
досить точні рецепти і рекомендації, які могли б
бути придатними для всіх випадків життя.
Всі названі типи керівників і принципи управління не виступають у якомусь одновимірному
плані, тим більше, що вони не відокремлені один
від одного якоюсь чітко вираженою межею. Кожна
епоха, враховуючи культурно-історичні, соціальнополітичні та морально-психологічні чинники розвитку управління, накладає свій відбиток на систему управління: окремі риси нівелюються, інші
зникають або переплітаються, треті зберігають найбільш значущі особливості управління.
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Аннотация
В данной статье рассматривается техническое решение для конструкции держателя игл для забора
крови. Сравниваются изделия, применяемые в медицинских учреждениях, с предлагаемой конструкцией,
по которым можно сделать вывод об их свойствах и уровне безопасности.
Abstract
This article discusses the technical solution for the design of the needle holder for blood sampling. We compare products used in medical institutions with the proposed design, which can be used to make a conclusion about
their properties and safety level.
Ключевые слова: держатель, забор крови, вакуумная система.
Keywords: holder, blood sampling, vacuum system.
Введение
Целью данной работы является исследование
конструкции из полимерного материала медицинского держателя для двухсторонних игл, используемого при вакуумной системе забора крови.
В данной работе сравниваются конструкции,
используемые в медицинских учреждениях с предлагаемой конструкцией, которая имеет преимущества среди аналогов.
Современное развитие науки и ускорение технического прогресса уже немыслимо без использования полимерных материалов. Они становятся все
более распространенными в различных направлениях деятельности человека, вытесняя традиционные материалы.
Перед учеными в области полимеров стоит
важная задача: всестороннего развития научных исследований разработки и внедрения прогрессивных
технологических процессов и оборудования. Специалисты данной сферы, сталкиваются с задачей

создания и производства изделий, отвечающих высоким требованиям качества, надежности и безопасности.
Применение полимеров для изготовления изделий медицинской техники позволяет осуществлять серийный выпуск инструментов, предметов
ухода за больными, специальной посуды и различных видов упаковок для лекарств. Они обладают
рядом преимуществ перед аналогичными изделиями из металлов и стекла: экономичностью, в ряде
случаев — повышенной стойкостью к воздействию
различных сред, возможностью выпуска изделий
разового использования и др.
Сравнение конструкции
Держатель для вакуумных систем забора крови
предназначен для фиксации двусторонних игл и
луэр-адаптеров, и обеспечения удобного направления и соединения с ними вакуумных пробирок с
диаметрами от 13 до 16 мм в момент взятия пробы
крови у пациента.
Конструкция держателя, используемая в медицинских учреждениях (рис.1).

Slovak international scientific journal # 38, (2020)

39

Рис.1 Держатель для двухсторонних игл
Держатель имеет вид полого усеченного цилиндра, изготовленного из прозрачного пластика.
Торец снабжен цилиндрическим отводом высотой
около 5 мм, ось которого совпадает с осью цилиндра. Отвод имеет сквозное отверстие вдоль оси цилиндра и может быть выполнен без резьбы или с
двухзаходной резьбой, предназначенной для вкручивания двусторонней иглы.
Данная конструкция используется во многих
медицинских учреждениях, так как она имеет простую конфигурацию, легка в обращении, а в зависимости от материала может быть многоразовой и
после дезинфекции использоваться повторно.

Эти факторы вполне удовлетворяют требованиям, предъявляемым к процедуре забора крови,
так как уменьшается цикл процедуры и если анализ
проводится по месту забора, то у специалистов появляется время провести все необходимые операции и в кротчайшие сроки предоставить заключение.
С целью усовершенствования описанного в
статье держателя патентуются и выпускаются различные конструкции данного изделия, но они не
разрешают некоторые вопросы, связанные с нештатными ситуациями в ходе эксплуатации.
Предлагаемая конструкция держателя с фиксатором (рис.2)

Рис.2 Держатель с фиксатором для двухсторонних игл
(1- держатель, 2 – крышка, 3 – фиксатор)
Конструкция держателя с фиксатором соответствует назначению обычного держателя, но имеет
преимущества перед аналогами. Отличие данной
конструкции заключается в выполнении держателя
совместно с крышкой для запирания фиксатора
внутри и как дополнение отвод на торце цилиндра

исключает наличие резьбы по техническим причинам.
Выполнение конструкции с крышкой в паре с
дополнительным фиксатором позволит исключить
следующие ситуации:
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- нештатное воздействие крышки вакуумной
пробирки на иглу внутри держателя и как следствие
повреждение вены пациента (прокол) с возникновением последующей гематомы;
- нештатная возможность резкого воздействия
на иглу со стороны медицинского персонала и как
следствие повреждение вены пациента (прокол) с
возникновением последующей гематомы;
- нештатная возможность выброса крови в держатель пробирки и его контакта с медицинским
персоналом;
Сборка данного изделия заключается в следующем:
Фиксатор (3) помещается в держатель (1) и
встает в направляющие, по которым он совершает
поступательные движение в сторону торца. Выпадение из держателя исключается посредством
крышки (2). Следует упомянуть, что внутренняя
полость исполнена таким образом, что фиксатор не
будет перемещаться относительно оси цилиндра
держателя.
Принцип работы держателя с фиксатором:
Держатель иглы с фиксатором находится в собранном состоянии, и поставляется в медучреждения в запечатанном виде. Медицинский работник
вскрывает упаковку держателя и устанавливает на
него иглу в защитном колпачке, соблюдая регламент безопасности. Затем он снимает колпачок с
иглы и осуществляет контакт с пациентом, вставив
её в вену, придерживая держатель за основание. Далее необходимо вставить крышку пробирки во
внутреннюю полость фиксатора, повернуть пробирку по часовой стрелке до упора придерживая
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держатель. Посредством воздействия на пробирку
направить ее в сторону иглы внутри держателя.
При контакте с основанием иглы, пломба на пробирке вскрывается, что открывает доступ крови для
заполнения ёмкости. Заполнив пробирку, медработник осуществляет ее отвод от иглы до упора
фиксатора в крышку. В конце необходимо выполнить поворот пробирки против часовой стрелки,
изъять её из держателя. После чего игла вместе с
держателем извлекается из вены пациента.
Вывод
Конструкция для двухстороннего держателя
для игл с фиксатором из полимерного материала
решает поставленные задачи, связанные с эксплуатацией и нештатными ситуациями. При этом использование в ходе процедур остается простым и не
требует специальных навыков.
Более того, эргономичность устройства исключает нарушение порядка забора крови, а изолированное пространство внутри держателя контакт
медицинского персонала с биоматериалом.
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MATHEMATICS
SETTING CONDITIONS FOR AN EFFECTIVE COVERING OF A CIRCLE AREA BY THE
EQUILATERAL TRIANGLE AREA WITH A COMMON CENTER
Dubchak V.
Assoc. Professor, Vinnytsia National Agrarian University
Manzhos E.
Senior Teacher, Vinnytsia National Agrarian University
Abstract
The question of an optimal and extreme (minimum) covering of one plane figure area, namely, an equilateral
triangle by the area of the other plane figure,precisely, a circle with a common center of the indicated figures is
investigated in the article.The value of some function, which determines the difference of the areas in which the
figures do not coincide is obtained. The extremum of the function is investigated, two extrema of this function are
determined in the area of its definition. It is shown that at one of these points the function acquires the minimum
and at the other maximum values. The conditions of such extreme covering of one area by the other one have been
established, the drawings for the statement and the solution of the task have been given and conclusions have been
drawn.
Keywords: the area of a circle and its parts, the area of an equilateral triangle and its parts, extremity (minimum and maximum) of function with variable one.
Introduction. The problem of an effective extreme (minimum and maximum) covering of one plane
geometric figure by another one [1-9], in particular,
covering the area of another geometry such as an equilateral triangle by the area of a circle (Fig.1).
As the main criterion for such an effective covering, it is logically proposed to choose such an indicator
as the value of the extreme area, in which the geometric
figures do not coincide [1,2,6]. The study of this article
is devoted to the setting of such extreme values of a
particular argument within the scope of defining a function corresponding to the outlined area, in which these
figures do not coincide.
Analysis of literary sources.The research and
studies of extreme values of certain mathematical functions of one or more variables, determined by the conditions of specific practical problems are devoted to scientific works [2-6], these researches are offered in engineering, in energy [7] and research works in
economics [8]. The results of this work are a logical
continuation of the research conducted by the author
[1], in which the optimal relative position of given geometric figures is considered. The overall area, over
which these figures do not coincide, is optimized.

cos  

The purpose of research. The main purpose of
the studies carried out with the help of the differential
calculus apparatus is to establish certain geometric conditions under which the total area over which the area
of a circle does not coincide with the area of an equilateral triangle with a common center.
Research results. Suppose that we have an equilateral triangle ABC with side α whose area is covered
by another area, namely, the area of the circle of radius
r with the common center of these two figures (Fig. 1).
Suppose that we have an equilateral triangle ABC
with side α, whose area is covered by another area,
namely, the area of the circle of radius r with the common center of these two figures (Fig. 1).
We have OH = OT = OP = r, AB = AC = BC = α.
The points H, T, P can vary depending on the change in
the radius of the circle itself or on the change of the
length of the side of an equilateral triangle. Therefore,
the angle β, which is the angle between the OR catheter
and the hypotenuse OH of the right-angled triangle
ORN, will also be a variable. The limits from which the
specified angle β can be changed, namely: 0 <β <600,
are obvious from (Fig.1), since the angle ^ ROH = 600.
In the entered notation there are obvious trigonometric ratios:

a 3
a
6
 
cos   2 3 cos  .
6r
r
3

(1)
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Fig. 1. Equilateral triangle ABC with side α, whose area is covered by the area of the circle of radius r with
common center.
As part of the area on which the geometric figures do not coincide, as shown in (Fig.1), we take the area S =
S1 + S2. Then, obviously, the total area over which the figures do not coincide will be 3S. For the components of
the additions of the required area using the appropriate geometric formulas we have the following equations:

1 2
1
а 3
r (2 )  OL  TP  r 2  
(а  4r sin( 60 0   )).
(2)
2
2
12
1
1

2 3

S 2  2( OC  HC sin 30 0  r 2 (   )) 
аr sin( 60 0   )  r 2  r 2  . (3)
2
2
3
3
3
S1 

Thus, the total area becomes significant

S  S1  S 2  r 2  

а 3
2 3
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аr sin( 60 0   )  r 2  r 2  
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3
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а2 3
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 3аr sin( 60 0   )  r 2 .
12
3
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Conducting in the last equality identical algebraic transformations using relation (1), we obtain the final form
of the function of the variable area S using the formula (5), which is definitive for further study:
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2 3соs 
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3
3  (2 3 cos  ) sin( 60 0   )  )  r 2 (2  3   3соs2  sin 2 ).
3
3
2
2

2

In this last relation (5) we have a record of a function S dependent on the variable argument β. Thus, it remains
to investigate for the existence of extreme values the obtained function.
Therefore, we first find the value of the first derivative of the function obtained by its argument β and equate
the value of this derivative to zero:

S   r 2 (2  2 3 sin 2  3 cos 2 )  0.

(6)
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From the obtained equation (6) we have the following equality with respect to the unknown argument β:

4 3 sin  cos   3 cos 2   3sin 2   2 sin 2   2 cos 2   0.

(7)

Using known trigonometric transformations, equality (7) is transformed into the following:

5tg 2   4 3tg  1  0

(8)

Solve the obtained quadratic equation with respect to:
Then we have unknown solutions of equation (8) are as follows:

17  2 3
,
5
17  2 3
(tg ) 2 
.
5
(tg )1 

Since tg 600  3  1,73 , therefore, both values will be within the range of possible values of β.
The nature of the possible extreme values of the angle β is found by finding and investigating the second
derivative of S. We have:

  r 2 (4 3соs2  6 sin 2 )  r 2 (12 sin  cos   4 3соs 2   4 3 sin 2  ) 
S 


r2
( 3tg 2   3tg  3 ).
2
соs 

(9)

Find the signs of the second-order derivative at both points β 1,2 of the possible extremum of the function
under study:
2
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Since the value of the second derivative of function S at point β1 becomes negative, therefore, at this point,
the function S takes the smallest of its possible values, at the point β2, the second derivative is positive, so at this
point the function S takes the largest of its possible values ( Fig. 2). Note that 0 <β1,2<600.

S  min(Ś́́́́́ ́́́(β1<0))

0

β1=arctg

17  2 3
5

S max(Ś́́́́́ ́́́(β2>0))

β2=arctg

17  2 3
5


3

 60 0

β

Fig.2. Investigation of the extreme values character of the angle β by the results of the second derivative of S.
Setting the ratio of the parameters of the geometric characteristics of the side of an equilateral triangle α and
the radius of the circle r, this ratio at each of the extremal points will be as follows:
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with S  max .
The total cumulative area over which the figures discussed in this paper will not be three times larger. To set
the numerical values of the smallest and largest such areas, respectively, in each of the extreme values of the angle
β for simplifications, we introduce the following notation:

N1=

17  2 3
17  2 3
, N2=
.
5
5

Then according to the angle β = β1 using equality (11.1) we have:
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and then the total smallest area with the result (5) takes the form:
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Similarly, when β = β2 and
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then we have the total, taking into account the result (5), the largest area:
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Using equality (1), we can write equality (12) and
(13) in equivalent form by applying the length of side α
of an equilateral triangle (these relations are not given).
Conclusions.The article deals with the question of
setting conditions of the formation of extreme values of
the area, in which geometrical figures such as a circle
and an equilateral triangle with the center common to
these figures do not coincide. The values of the ratio of

the side length of an equilateral triangle to the magnitude of the radius of the circle (formulas 11.1 and 11.2)
have been obtained as the main result of the studies,
which respectively formed the minimum or maximum
value of the specified area.
The results of the researches on finding the conditions of extreme difference of the covering area of one
plane geometric figure, such as the area of an equilat-

Slovak international scientific journal # 38, (2020)
eral triangle by the circle area, can be reflected and applied in various systems of technical vision, navigation
and correlation systems, problems of extreme effective
use of agricultural areas, etc.
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ІННОВАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯПОНІЇ: КУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА СТРАТЕГІЇ
СТАНОВЛЕННЯ
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THE INNOVATIVE SOCIETY OF JAPAN: CULTURAL PRECONDITIONS AND STRATEGIES OF
ORIGINATION
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Анотація
В статті аналізуються змістовні компоненти та культурні основи феномену стрімкого інноваційного
розвитку японської держави. Доведено, що ефективність інноваційної політики Японії ґрунтується на таких елементах традиційної ментальності як здатність до взаємодії, повага до авторитету та субординації,
жорстка персональна дисципліна та висока соціальна цінність освіти. Проведено аналіз інноваційної політики у вертикальному (системно-структурному) та горизонтальному (географічно-організаційному) планах. Обстоюється думка про необхідність та тотальність становлення інноваційного суспільства, в межах
якого відбуваються трансформації взаємодії держави та громадянського суспільства.
Abstract
The article analyzes the substantive components and cultural foundations of the phenomenon of rapid
innovative development of the Japanese state. It is proven that the effectiveness of Japan's innovation policy is
based on such elements of the traditional mentality as the ability to interact, respect for authority and subordination,
rigid personal discipline and high social value of education. The analysis of innovation policy in the vertical
(system-structural) and horizontal (geographical-organizational) plans is carried out. The idea about the necessity
and totality of the formation of an innovative society, within which transformations of interaction between the
state and civil society take place, is argued.
Ключові слова: інноваційне суспільство, Японія, глобальна економіка, людський капітал, інтелектуальний капітал.
Keywords: innovative society, Japan, global economy, human capital, intellectual capital.
Ефект «японського економічного дива» привертає увагу дослідників всього світу. З’ясувати зміст
стратегії впровадження інновацій та характер відповідних соціальних трансформацій є корисним з
огляду на сучасний конкурентний характер глобальної економіки. Японське інноваційне суспільство
будується за двома принципами: по-перше, шляхом
наслідування та впровадження дієвих зразків інновацій, що апробовані та ефективні в життєдіяльності інших країн; по-друге, і зміст, і механізм інноваційного розвитку ґрунтується на традиціях та ритуалах японської культури. Тому хибною буде думка,
що інноваційне суспільство Японії формується
шляхом імітації, наслідування подібних практик
провідних країн світу. Зважене запозичення інновацій, поєднане із послідовною політикою інноваційного розвитку, оптимізує та інтенсифікує створення
власних інноваційних розробок. Таким чином, наочним доказом успішності менеджменту інноваційним розвитком японського суспільства є високий
економічний рейтинг цієї країни на світовому рівні.
Зауважимо, що інноваційний розвиток здійснюється в Японії за рахунок трансформації змісту,
контенту діяльності, та в умовах збереження традиційної ритуалізованої форми реалізації активності.
Відомо, що впровадження інновацій фактично не
впливає на рух та міграцію трудових ресурсів (мо-

жливо тільки в географічному, а не організаційному сенсі). Так, зберігається традиція пожиттєвої
праці на одному підприємстві, практика поступового кар’єрного зростання, що системно заохочується японськими роботодавцями.
Важливою у впровадженні інновацій є роль
держави та відповідного бюрократичного апарату,
що регламентує подібну діяльність [2]. Так, Нобуа
Фукугава досліджує проблему зв’язку університетської науки з виробництвом в період наявності інституційних бар’єрів. Автор доводить що державна
процедура надання патентів, бюрократизована за
своїм змістом, ставала причиною значного застарівання технологій, що впроваджувались у виробництво. Тому значного поширення набула практика
добровільної передачі академічних винаходів у відповідь на інвестиції з боку бізнес-структур.
Проблема якості змісту інновацій становить
фокус дослідницького інтересу Тошіхару Таура та
Юкарі Нагаї, які обстоюють зміщення акценту з кількісних інновацій на якісні [14]. Це зрушення, на
їхню думку, надає більшого значення діяльності
проектування, або Innovation Design. Автори аналізують алгоритми здійснення аналітичних і синтетичних процедур у формуванні інноваційного контенту наявних змін: «Отже, творчих осіб, що здатні до
інноваційного цілісного бачення, про яке йшлося в
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роботі, доцільно називати філософами дизайну. Таким чином, їхня увага повинна виходити за рамки
продуктів і охоплювати суспільство в цілому та в
довгостроковій перспективі. Ці люди повинні володіти великими знаннями, чітким поглядом на майбутнє і, насамперед, проникливими почуттями та
переконаннями. Оскільки відносини між нашим суспільством та наукою та технологіями стають все
складнішими, наше суспільство повинно сприяти
відмінним філософам дизайну» [14, С. 17]. Доцільно припустити, що естетизм, притаманний японській культурі, сприяє цілісному розумінню інноваційного процесу, та його впливу на суспільне
життя.
В такому ключі, Конг-ра Лі досліджує феномен конвергентних інновацій, тобто процес фактичного порушення рівноваги між еталонною технологією та технологією її узгодження [9]. Тому автор
пов’язує зміст конвергентної інновації із процесом
навчання, як у вертикальній, так і в горизонтальній
проекції: «Нововведення конвергенції відбувається
для задоволення потреб різних джерел, а також розбіжних потреб на ринку. Такі джерела, як клієнти,
ідеї та знання користувачів та постачальників, наукомісткі сервіси, науково-технічні знання та мережі, можуть бути тригерами або рушіями інновацій конвергенції. Можливість стратегічно використовувати такі різноманітні джерела дозволяє фірмі
зробити інновацію конвергенції та отримати унікальну перевагу, яка стає основною компетенцією фірми» [9, C. 5]. Провідною стратегією впровадження
конвергентної інновації є застосування ITтехнологій в галузях, традиційно із ними не
пов’язаних. Автор доводить, що поширення когерентних інновацій у кінцевому підсумку покращує
добробут людей, дозволяє розширювати коло можливих рішень поточних проблем, збільшувати ефективність використання людського капіталу.
Примножувати цінність людського капіталу
можливо шляхом розвитку освіти в цілому, а особливо університетської освіти. Так, Фумі Кітагава
вивчає специфіку розвитку університетів сучасної
Японії в контексті протиріччя інтернаціоналізації
та глобалізації освіти та економіки та регіоналізації
інноваційної політики уряду японської держави [6].
Інші дослідники, такі як Конг-ра Лі, Джин Чен,
Джишен та Джан Хюн Кім аналізують зміст інноваційних прагнень сучасного японського суспільства,
а саме процедури та стратегії імплементації передового досвіду, формування конкурентних переваг та
співробітництво в потрійній спіралі: університетуряд-виробництво [10]. Всі вони переконані, що
саме університет є інтеграційним механізмом імплементації інновацій в суспільне життя.
Низка авторів пропонують аналіз актуальних
моделей інноваційного процесу в Японії та формують інтеграційну модель, елементами якої називають: організаційний інтелект, поєднання технологій, горизонтальні структури руху інформації, формування основної компетенції в загальних
технологіях, швидку горизонтальну інтеграцію технологій, паралельне проектування та швидку ко-
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мерціалізацію нових технологій. Головним компонентом успіху інноваційної політики Японії автори
називають оперативне реагування на глобальні виклики та трансформації соціуму планетарного масштабу [1].
Впровадження інновацій в Японії спирається
на ефективний механізм системної державної підтримки. Так, Карін Холройд обґрунтовує думку, що
успіх Японії в контексті впровадження інновацій
реалізується шляхом системної низки заходів: від
фундаментальної реструктуризації діяльності університетів до значних інвестицій в регіональні кластери [3]. Секрет успіху інноваційної стратегії Японії полягає, на думку автора, полягає у вдалому поєднанні діяльності політичного лідерства та
ефективної співпраці з бізнесом, а саме комерціалізації науки та технологій.
Японський уряд разом із місцевими органами
влади реалізує проекти або створення, або осучаснення промислових зон, діяльність яких спрямована як на винахід інноваційних технологій, так і на
їхню комерціалізацію. Так, Масаукі Кондо досліджує специфіку впровадження інновації на регіональному рівні Японії [8]. Формою її реалізації є утворення кластерів, тісної взаємодії університетів, дослідницьких центрів та різних галузей виробництва
в окремому регіоні. Планується залучення значної
маси населення країни до проживання та праці в таких технополісах. На даний момент налічують 19
таких технополісів, одним із перших та найвідоміших – Цукубе, або «наукове містечко». Нагаока,
Хамамацу, Ямагути – міста, що стрімко трансформуються в технополіси відповідно до змісту і характеру діяльності їхніх жителів. Особливістю функціонування таких технополісів є широке коло дослідницьких інтересів: від біоенергетики до
комп’ютерного програмування; поєднання теоретичних розробок із їхнім практичним впровадженням; організація досліджень інтеграційного характеру.
Відповідно до функціоналу щоденних практик
жителів технополісу, впроваджено стратегію зонування міського ландшафту, а саме: дослідницька,
промислова зона та зона жилого комплексу. Отже,
інноваційне суспільство Японії чітко унаочнене на
рівні організації та регламентації суспільного
життя. Хіроюкі Окамуро, Джунічі Нішімура та
Фумі Кітагава досліджують практику впровадження інновацій в Японії на рівні місцевих органів
влади [13]. Так, спираючись на комплекс даних про
241 місцеву програму субсидування досліджень та
розробок, автори зазначають коеволюційний характер інноваційної діяльності різних рівнів та механізмів як вертикальної, так і горизонтальної централізації системи державного управління.
Фумі Кітагава (Fumi Kitagawa, 2005) називає
кластерну систему впровадження інновацій, або
принцип «географічного виміру інноваційних систем» структурами управління засобами знань:
«Структурні проблеми передбачаються щодо задоволення дефіциту навичок у периферійних регіонах, враховуючи більше можливостей для працев-
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лаштування в національній промисловості. Місцеву політику економічного розвитку, орієнтовану
на розвиток кластерів, слід розглядати в рамках
більш широкого процесу регіонального розвитку,
поєднаного з положеннями, спрямованими на формування навичок, відповідних майбутньому, а також існуючого місцевого ринку праці та виробничих структур. Національний уряд може скористатися більш стратегічним та комплексним підходом
до посилення інновацій на місцевому та регіональному рівнях, надаючи більше стимулів університетам грати активніші ролі. Зокрема, в місцевих умовах університети повинні визнати та переробити існуючі зв'язки між собою, державними науководослідними інститутами та місцевим бізнесом» [6,
С. 311]. Автор переконаний, що регіоналізація інноваційної політики має здійснюватися з огляду на
глобальну парадигму економіки знань.
Успіх інноваційної політики Японії пояснюється вдалим менеджментом співпраці держави, бізнесу, капіталу, науки, освіти та виробництва як
єдиної системи зі спільними механізмами дії та спільною метою. Така системна взаємодія стала результатом впровадження програмного документу
«Основи науково-технічної політики» у 1985 році.
В ньому визначені основні принципи розвитку науково-технічного потенціалу країни та примноження
інтелектуального капіталу нації. Ця програма
включає в себе наступні положення: дотримання
гармонії взаємодії між наукою та технікою і людиною та природою; соціальна підтримка, забезпечення та заохочення науковців та винахідників;
державні та бізнесові інвестиції в науково-технічну
дослідницьку діяльність; розбудову дієвої інфраструктури для реалізації науково-технічної діяльності; поєднання міжнародних та регіональних дослідницьких програм в єдину систему, діяльність
якої спирається на суттєву державну підтримку.
У 2015 році Кабінетом Міністрів Японії було
затверджено «Комплексну стратегію 2015», в якій
визначені такі пріоритетні задачі: оперативне реагування на структурні зміни глобальної економіки,
заохочення та підтримка винахідницької діяльності, що привносить необхідну динаміку в регіональний розвиток, підтримка досліджень та інновацій,
що будуть корисними в організації та проведенні в
Токіо Олімпійських ігор 2020 р. (іміджева стратегія
держави); сприяти формуванню середовища, придатного та прихильного до впровадження інновацій
інтеграційного та коеволюційного характеру, опрацювання програми позитивного впливу на соціально-економічний розвиток суспільства за допомогою впровадження інновацій.
Практичною стороною реалізації цієї програми є дієві механізми. Серед них, створення технополісів як осередку інтеграції науки, освіти, бізнесу та виробництва містить, крім іншого, елементи політики керування міграційними процесами. З
одного боку, така стратегія зменшує стабільний
приріст населення мегаполісів, а з іншого – несе передумови для становлення мегаполісів нового типу:
із чітким маркування соціальних ролей та сегментацією соціального устрою.
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Значну увагу японський уряд приділяє стимулюванню комунікації та колаборації наукової спільноти. На державному рівні розв’язуються питання організації такої співпраці: різноманітні ради
та консорціуми взаємодії науковців, представників
бізнес-структур та виробничої галузі, широке впровадження феномену «організації, що навчається»,
стимулювання міжнародної співпраці в академічному та виробничому плані. Звична прозорість діяльності університетів, оптимізація витрат, державна підтримка досліджень у тих галузях науки та
виробництва, що на певний момент часу становить
найбільший суспільний запит. Іншими словами, керівний впив держави на інноваційне суспільство
здійснюється не за допомогою впливу ідеології,
бюрократії або цензури, а із залученням механізмів
конкурентного ринку та соціально відповідального
бізнесу. Крім того, впровадження інновацій в Японії супроводжується, або стимулюється, лібералізацією ділових відносин у сфері новітніх розробок та
їхньої комерціалізації. Проголошені принципи гармонії у прагматичному горизонті втілюються в прагнення балансу між стабільністю постійного місця
роботи та доцільною ротацією трудових ресурсів,
передбаченими цією стабільністю гарантіями та перспективами кар’єрного зростання, виконанням
державного замовлення щодо змісту наукових розробок та здійснення самостійної дослідницької роботи в конкурентному середовищі.
Ікуйо Канеко досліджує проблему соціального
підприємництва Японії з огляду на історію її становлення, основних драйверів, аналоги та перспективи [5]. Основною рушійною силою соціального
підприємництва автор називає «модель трьох поколінь», особливо відносно інституціонального контексту японського суспільства: «Традиційне японське суспільство мало багату традицію того, що ми
сьогодні називаємо соціальним підприємництвом,
забезпечуючи основу для того, що слідувало в японському суспільстві. Ми можемо визначити три
«покоління» з різними характеристиками та рушіями соціального підприємництва в постмодерні
часи Японії. Ми показали, що до першого покоління входять асоціації сусідів, кооперативи та асоціації соціального господарства, які в основному
походять з початку ХХ століття або пізніше. Друге
покоління визначено як 1975 рік, рік, коли стався
Великий землетрус Кобе, і багато некомерційних
організацій терміново потребували допомоги жертвам. Через три роки було прийнято закон про встановлення правового статусу для "неприбуткових".
Окрім "неприбуткових", громадські підприємства
та комерційні компанії, що займаються корпоративною благодійництвом у значних масштабах, почала з'являтися в 1980-х до 1990-х, становлять
групу другого покоління. Існують різні вказівки,
що свідчать про те, що японське соціальне підприємництво наступило переломний період з 2000 року
і далі, що ознаменувало початок третього покоління або те, що ми називаємо новою родовою групою соціального підприємництва в Японії» [5,
С. 18].
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Управління інноваційною діяльністю виконується за принципами «soft-management», в тому числі і для організації дослідницької роботи та подальшої комерціалізації її результатів. Загальна конкурентна основа надання інвестицій у дослідну
сферу, залучення фахівців та вчених світового рівня, масштабне використання мережевого типу взаємодії між структурами – такі основні детермінанти
успіху японського інноваційного суспільства.
Куміко Мійазакі та Евелін Жиральдо аналізують вплив зміни парадигми мережевих послуг наступного покоління на науково-дослідницькі та технологічні стратегії: «Протягом свого існування фірми в галузі ІКТ проводили дослідження в різних
технічних галузях і накопичували великий обсяг
знань з різних наукових областей, виробничих процесів, ринків, споживачів та організаційних процесів, і більшість цих знань були «збережені» в його
підпрограмах, кодексах, процедурах та розумі своїх
працівників. Можливість використання накопичених знань у будь-якому з цих аспектів дає фірмі унікальну перевагу, яка стає основною компетенцією
фірми, а здатність поєднувати такі компетенції надає фірмі динамічну здатність адаптуватися до мінливого середовища та використовувати переваги
технологічних можливостей» [12, С. 76].
Традиційні риси японської ментальності, такі
як колективізм в досягненні мети та персональна
емоційна закритість, на сучасному етапі трансформуються в протиріччя відкритості / захищеності інформації. Так, концепція про доступність інноваційних наукових розробок широкому колу зацікавлених осіб («open science» − відкрита наука) та
необхідність захисту авторських прав, персональних даних тощо становить досить серйозне протиріччя для подальшого реформування в контексті
інновацій.
Національний ґрунт «японського дива» аналізують Кейт Джексон та Філіп Дебро досліджують
феномен «національної інноваційної системи Японії» [4]. Спростовуючи стійкі міфи та моделі розуміння інновацій як керованого процесу, автори пропонують формувати інтерпретацію інновацій як
комплексу колективних та індивідуальних зусиль.
На їхню думку, інновації ефективні та дієві у випадку взаємодії працівників, менеджерів, науковців,
бізнес-аналітиків та представників креативної індустрії.
Проте, таким різноманіттям спеціалізацій науки, виробництва та творчості не вичерпується проблемне поле впровадження інновацій. Вілль В. Летола та Піржо Стале пропонують розмежування понять соціальних та суспільних інновацій: «Однак
суспільні інновації не лише перетинаються, але й
відрізняються від соціальних інновацій, і важливо
зробити чітке концептуальне розмежування. Оскільки суспільство − це завжди організована система,
суспільна інновація повинна бути системною за
своєю природою, тобто забезпечує (радикальні чи
поступові) зміни в структурах суспільства та способах його роботи. Соціальна інновація, з іншого
боку, також може відбуватися в меншому масштабі,
приносячи користь у повсякденному житті певних
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людей. Відповідно, структурні або системні зміни
найчастіше вимагають як формальної, так і неформальної легітимації, тобто їх потрібно приймати і
розгортати як окремими громадянами, так і державою» [11, С. 158]. На їхню думку, «… поява інновацій завжди залежить від мотивів зацікавлених сторін, які забезпечують як енергію, так і напрям інноваційної діяльності. Вони включають не тільки
загальні, але й суперечливі еконо-раціональні та символічні мотиви, які через складність суспільного
контексту часто набагато сильніші та суперечливіші, ніж в інших сферах інновацій. Крім того, оскільки суспільні інновації включають конкретні
зміни в житті людей, важливі значення також набувають міждержавні структури влади. Існуюча структура легітимації також впливає на виникнення,
процес та вплив суспільних інновацій. Таким чином, загальні виклики інновацій легко масштабуються в суспільних інноваціях» [11, С. 161]. Впровадження інновацій в контексті глобальних проблем сучасності, таких як зміни клімату, бідність,
адаптація до глобальної економіки тощо, потребують одночасно виваженості, стрімкості та масштабності. Тому, на нашу думу, доречно сформулювати висновок: на сучасному етапі введення інновацій не обмежується сферою виробництва та бізнесу.
Інноваційні зміни потребують комплексного впровадження в суспільну практику в цілому. Інновації
такого типу трансформують образ сучасної держави та громадянського суспільства.
Таким чином, у статті вдалося обґрунтувати
тезу, що традиційна японська культура культивує
стійкість та витримку людського духа. Саме тому,
впровадження інновацій відбувається на тлі японської дисциплінованості та високого рівня самоорганізації. За умови чіткого фахового підходу до реалізації професійної діяльності та японської культури, що схвалює цінність авторитету та
субординацію. Тому інновації в японському суспільстві поширюються швидко, системно та фактично не зустрічають опору з боку громадськості, або
саботування на місцевих рівня. Притаманна японському суспільству згуртованість, прагнення до
співпраці та взаємодії пояснює безконфліктний характер впровадження інновацій.
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Анотація
Виявлено, що єдиним видом внутрішньополітичного збройного насилля, яке застосовується з ініціативи державних структур є репресії. Доведено залежність між можливістю застосування репресій та формою політичного режиму. З’ясовано, що у демократичних державах репресії як елемент реалізації влади
повністю відсутній. Виявлено, що у авторитарних політичних системах репресії використовуються виключно з політичною метою. Встановлено, що репресії за тоталітарного режиму є невід’ємним елементом функціонування держави, використовуються у всіх сферах, до їх реалізації залучається цивільне населення.
Abstract
It is revealed that the only type of domestic violence that is used by state structures on the initiative is repression. The relationship between the possibility of repression and the form of political regime has been proved. It
has been found out that in democratic states repression as an element of the exercise of power is completely absent.
Authoritarian political systems have been found to be used solely for political purposes. It has been established
that repression under a totalitarian regime is an integral part of the functioning of the state, is used in all spheres,
and civilians are involved in its implementation.
Ключові слова: збройне насилля, репресії, форма політичного режиму, силові структури.
Keywords: armed violence, repression, form of political regime, power structures.
Після розпаду біполярної системи міжнародних відносин на карті світу з’явилась значна кількість держав, у яких демократичні режими знаходяться в транзитарному стані. Однією з особливостей таких країн є те, що силовики мають досвід
репресивного впливу на населення, натомість, механізми громадського контролю за силовими структурами повноцінно не функціонують. Виходячи із
зазначеного, слід констатувати високу вірогідність
використання репресій задля досягнення політичних цілей у пострадянських країнах. Вважаємо актуальною проблему теоретичного осмислення такого негативного феномену як репресії. Окрім того,
викликає науковий інтерес вивчення практики застосування та механізму запобігання вказаного
виду збройного насилля за різних політичних режимів.
Визначаючи місце репресій серед інших видів
внутрішньополітичного збройного насилля зазначмо, що це єдиний вид, який передбачає застосування сили органами влади, а не боротьбу частини
населення (більшої або меншої) з представниками
державних структур. У вказаному контексті підкреслимо, що однією із сутнісних ознак феномену
збройного насилля є те, що воно виступає частиною
більш широкого явища політичного насилля. Від-

повідно, всі форми застосування зброї, що спрямованні на підтримку режиму законності та правопорядку виходять за межі заявленої теми. Ми свідомі
того, що грань між забезпеченням громадського
спокою та усуненням політичних опонентів за допомогою силових структур є досить часто розмитою. Однак, проблема стоїть у іншій теоретичній
площині. Ми припускаємо, що застосування внутрішнього збройного насилля з ініціативи владних
структур залежить від політичного режиму, а кваліфікувати його можна як репресії. Міжнародні фахівці визначають указане явище як використання
збройних сил урядовими структурами проти неорганізованих цивільних осіб [1, с. 126].
Розповсюджена сьогодні класифікація політичних режимів склалась у другій половині ХХ ст., а
основною кваліфікаційною характеристикою тут
виступає принцип відповідності суспільної практики засадам демократії. Відповідно, до вказаного
підходу виділяють дві основні форми політичного
режиму – демократичний та антидемократичний,
останній, своєю чергою, поділяється на тоталітарний та авторитарний [2, с. 65].
У державах з демократичними політичними
режимами функціонують ряд механізмів, що виключають можливість застосування владними
структурами репресій. Теоретично, необхідність
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функціонування зазначених запобіжників закладено у теорії народного суверенітету, основу якої
сформував Ж-Ж. Руссо. Відповідно до вказаної
концепції громадянське суспільство незалежне від
влади, що повинна виконувати його волю [3, с. 195
– 200]. У демократичних державах громадяни беруть участь у формуванні кадрового складу силових структур. Прикладом можна вважати безпосереднє обрання шерифів, а також вплив через механізми представницької демократії на призначення
цивільних міністрів оборони та МВС [4, с. 37]. До
аналізованих запобіжників слід також додати реальні можливості контролю за роботою механізму
держави, що реалізується через діяльність незалежних ЗМІ, громадських організацій, мітингів та інших видів прямої демократії [5, с. 73].
Унеможливлює застосування репресії в державах з демократичним режимом і те, що силові структури не беруть жодної участі у політичній боротьбі, а функціонують в інтересах всього суспільства. Для правової демократичної держави
автономність силових структур є неприйнятною,
вони підпорядковуються урядові, однак їх використання чітко обумовлене законодавством. Мінімізація можливостей втручання силовиків у політичне
життя, та особливо процес боротьби за владу, реалізується за допомогою існування прямої заборони
політичним силам використовувати силові підрозділи та створювати власні. Разом з тим застосовуються правові обмеження, що унеможливлюють перетворення силових структур з інструмента реалізації загальнодержавної політики в інструмент
здійснення політики правлячої партії [6, с. 209 –
210].
За авторитарного режиму відкриваються широкі можливості застосування репресій. Зокрема,
кардинально змінюється роль силових структур, які
активно втручаються у сферу політики, здатні виходити на політичну арену як самостійна політична
сила, можуть функціонувати і діяти як знаряддя та
інструмент насильства в руках певних політичних
угрупувань. Окрім того, за умови політичної кризи
у авторитарних державах висока вірогідність здійснення військового перевороту та встановлення військової диктатури, що, як правило, супроводжується репресіями проти опонентів. Тобто відбувається трансформація ролі силових структур з
об’єкта в активного суб’єкта політичного життя.
На наш погляд слід додати, що, не дивлячись
на реальні можливості застосування репресій, політична роль силових структур за авторитарного режиму не завжди є негативною. Вони можуть носити
демократичну орієнтованість, виступати патріотичними, миротворчими, консолідуючими суспільство
силами, що стримують міжнаціональні сутички,
громадянські війни, зміцнюють цілісність держави
[7, с. 106].
Сучасні дослідники сходяться на думці, що політична нестабільність, загострення суперечностей
у середині суспільства, виникнення конфліктів, що
створюють загрозу національним інтересам, суверенітету й територіальній цілісності держави є, як

Slovak international scientific journal # 38, (2020)
правило, причиною активізації та втручання силових структур, у першу чергу, армії, в державне
управляння. Зокрема було встановлено, що за
умови втрати урядом контролю над політичною ситуацією вірогідність втручання силових структур
суттєво зростає. Більш того, у вказаних умовах силовики зазвичай упевнені, що саме вони є тією
структурою, що здатна запобігти хаосу та відстояти
національні інтереси силовими методами. Слід додати, що активізації силових структур у політичному процесі також сприяє відсутність демократичних традицій у їх діяльності, низька політична культура, надання переваги репресивним засобам
вирішення конфліктів [6, с. 208].
На думку В. Смолянюка на практиці розповсюджено декілька варіантів застосування бойового
потенціалу силових структур. По-перше, вони можуть вийти із під контролю уряду та здійснити військовий переворот. По-друге, можуть використовуватись окремими політичними силами для тиску на
уряд. По-третє, можуть діяти як механізм захисту
нелегітимної влади (за таких умов керівництво країни через репресії, застосовані силовиками, дисциплінує і тримає у покорі громадян). По-четверте,
бойові підрозділи можуть використовуватися як інструмент придушення масових заворушень та покарання через репресії їх організаторів [7, с. 108].
Однак зазначимо, що характерною особливістю авторитарного режиму є, з одного боку, перетворення силових структур на ключового суб’єкта
політики, з іншого ‒ зародження громадянського
суспільства. Так, населення у вказаних умовах дійсно здобуває деякий досвід самостійної неконтрольованої діяльності, з’являються різноманітні громадські організації, що діють автономно від влади,
проте, сфера політики залишається контрольованою. Відповідно, у державах з авторитарним режимом репресії є механізмом підпорядкування та контролю саме політичних процесів. Економічна, культурна,
побутова
сфери
містять
ознаки
самостійності, а репресії тут застосовуються лише
у тих випадках, коли з’являється пряма загроза політичному пануванню.
Провідною умовою функціонування політичної системи тоталітарного типу є жорсткий, поліцейський контроль за населенням, реалізований за
допомогою репресій. У науковій літературі описано декілька моделей застосування апарату насилля у тоталітарних державах. Частина дослідників виділяє дві такі моделі ‒ «комуністичну» та «фашистську». Прикладом першої можна вважати
функціонування політичних систем СРСР, КНР та
країн «соціалістичного табору». У вказаних державах силові структури були повністю підпорядковані
цивільній партійній номенклатурі, діяли як об’єкт
партійного панування, а їх керівники, за найменшої
непокори, і самі піддавалось репресіям. Типовим
прикладом другої моделі є Німеччина та Італія у
1930-х – 1940-х рр. Характерною особливістю «фашистської» моделі є органічне функціонування апарату насилля, і як об’єкту реалізації політичної
влади, на який розповсюджувала вплив правляча
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партійна еліта, і одночасно як її частковий суб’єкт
[6, с. 207].
Інша частина дослідників виділяє три моделі ‒
«партійно-тоталітарну», «напіввійськово-тоталітарну», «військово-тоталітарну», щоправда принципово, вказана класифікація не суперечить зазначеній вище. «Партійно-тоталітарна» конструкція (сталінський
режим)
передбачає
повне
підпорядкування силових структур суб’єктам партійної влади [7, с. 106]. За «напіввійськово-тоталітарної» конструкції (гітлерівський режим) управляння здійснюється політичною елітою, яка або
становить елемент силових структур, або найбільш
потужний механізм впливу на них [8, с. 42]. Нарешті,
«військово-тоталітарна»
конструкція
пов’язана із повним усуненням від влади правлячої
партії та реалізацію силовими структурами монопольного панування. Як приклад можна назвати Бразилію, Грецію, Чилі після Другої світової війни [7,
с. 106].
Однак, не залежно від конструкції тоталітарного режиму бідь-який вплив громадян на функціонування силових структур відсутній. Зазначене
надає можливості застосування репресій проти власного народу, вони, своєю чергою, є механізмом забезпечення контролю та повного підкорення населення. Окрім того, у тоталітарних державах розповсюдженою практикою є залучення громадян до
карально-репресивної діяльності. Зокрема, елементом соціального життя стають доноси на співгромадян, добровольчі народні дружини, групи для боротьби з крадіями та спекулянтами тощо. Задля посилення ефекту населення втягується у масову,
контрольовану та примусову демонстрацію підтримки влади, у тому числі, й силових структур.
Таким чином, репресії є єдиним видом внутрішньополітичного збройного насилля, що передбачає їхнє застосування з ініціативи владних структур. На наш погляд, прослідковується чітка залежність між можливістю застосування у політичному
процесі репресій та формою політичного режиму. У
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демократичних державах указаний елемент реалізації влади повністю відсутній, оскільки тут реалізується принцип недопущення силовиків до політичного процесу та громадський контроль за їх діяльністю. У авторитарних політичних системах
репресії використовуються, виключно з політичною метою та допускається часткова автономія громадян у економічній, культурній та побутових сферах. За тоталітарного режиму репресії є невід’ємним елементом функціонування держави, вони
використовуються у всіх сферах, а до їх реалізації
залучається і цивільне населення.
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