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Баглай О.М., Мурська С.Д., Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф.  

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

 
СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ПЕРЕКИСНЕ 

ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН 
 
Ключові слова: антиоксиданти, ферментативна антиоксидантна 

система, неферментативна антиоксидантна система, перекисне окиснення 
ліпідів, катаральна бронхопневмонія, фторхінолони. 

 
Питанням фармакологічної корекції розладів окиснювально-

антиокислювального гомеостазу у наш час приділяється дедалі більша увага 
дослідників. Надлишкову активацію вільнорадикальних процесів вважають 
універсальним механізмом ураження клітин при різних захворюваннях. Отримано 
численні підтвердження, що вільні радикали, інтенсифікація перекисного 
окислення ліпідів і ослаблення системи антирадикального захисту організму 
відіграють важливу роль у патогенезі катаральної бронхопневмонії [2, 4]. 

В сучасній біології активація перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) 
розглядається як універсальна відповідь живої системи на дію екстремальних 
факторів. Загалом, прооксидантно-антиоксидантний  статус організму відбиває 
баланс між двома протилежно спрямованими  діями в огранізмі: 
антиоксидантними властивостями (захист) та утворенням вільних радикалів 
(пошкодження). Вплив екстремальних чинників, включно токсикантів, призводить 
до рівноваги між ними у прооксидантний бік і розвитку так званого 
“окиснювального стресу” [1, 3]. 

Вільні радикали є активними сполуками великої кількості хімічних реакцій, 
які відбуваються у живих клітинах і відіграють важливу роль у ферментативних 
процесах. Вільнорадикальне окиснення за достатньо низької інтенсивності – це 
                                                        
 Баглай О.М., Мурська С.Д., Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., 2011 
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нормальний процес метаболізму білків, жирів, вуглеводів [6, 9]. Воно відбувається 
шляхом окисного фосфорилювання і мікросомального окиснення, з участю 
молекулярного кисню і з транспортом електронів. В цьому процесі утворюються 
вільні радикали. 

Один із шляхів утворення вільних радикалів полягає в одноелектронному 
відновленні молекулярного кисню іонами двовалентного заліза за наступними 
етапами: 

О2 + Fe2+  H
 Fe3+ + HO˙2. 

При одноелектронному відновленні кисню може утворитися другий 
вільний радикал – супероксидний аніон О2

˙¯, який має додатковий електрон:  
О2 + еˉ   О2

˙¯. 
Утворення О2

˙¯ є провідною ланкою в процесі активації вільнорадикальних 
реакцій, у тому числі і перекисного окиснення ліпідів, що призводить до 
деструкції мембран клітин. Супероксидний радикал є стартовим радикалом 
запуску цілого ряду вільнорадикальних реакцій, у результаті яких можуть 
утворитись гідроксильний радикал, синглетний кисень, пероксид водню, 
гідропероксидний радикал, пероксирадикали жирних кислот та інші [2, 17]. 

Вважається, що супероксид та оксид азоту є найбільш небезпечними 
вільними радикалами, які ушкоджують нуклеїнові кислоти. Окремі вільні 
радикали, наприклад гідроксильний, можуть переходити у стабільніші 
ліпопероксидні радикали, які здатні транспортуватись у організмі і можуть 
накопичуватись у ліпідотропних органах. 

Супероксидний аніон-радикал може реагувати з перекисом водню і 
утворювати високоактивний гідроксильний радикал (НО˙ ): 

Н2О2 + О2
˙¯  НО˙ + ОН ˉ+ О2. 

Утворення радикала НО˙ можливе також в результаті електронної реакції: 
Н2О2 + еˉ   НО˙ + ОН ˉ. 

Взаємодія іона і радикала гідроксилу призводить до утворення перекису 
водню: 

ОН ˉ + НО˙ + О2   Н2О2 + О2
˙¯, 

який також є продуктом двохелектронного відновлення кисню: 
О2 + 2еˉ + 2Н+   Н2О2 

Супероксидні аніон-радикали, синглетний кисень, перекис водню у 
клітинах утворюються також під дією ферментів - L-гулонолактоноксидази, 
альдегідоксидази, ксантиноксидази, NАDP·Н-цитохром с-редуктази, NАD·Н-
цитохром с-редуктази, супероксидредуктази, простагландинсинтетази і деяких 
інших ферментів. 

Можливість утворення супероксидного і гідроксильного радикалів 
встановлено також при неферментному окисненні адреналіну. 

Вільні радикали ініціюють ланцюгові реакції окиснення субстратів, 
особливо ліпідів. Залишки ненасичених жирних кислот (RH) у молекулах ліпідів 
атакуються вільними радикалами, що призводить до утворення жирно-кислотних 
радикалів (R˙ ): 
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RH + НО˙
2   R˙+ Н2О2. 

На наступному етапі, при взаємодії жирно-кислотних радикалів із 
молекулярним киснем, утворюються перекисні радикали RОО˙¯: 

R˙+ О2   RОО˙. 
У результаті наступної реакції, що відбувається між перекисними 

радикалами і залишками жирних кислот, утворюються гідроперекиси та нові 
жирно кислотні радикали R˙

1: 
RОО˙ + R1H   RООН + R˙

1. 
Отже, при ланцюговій реакції окиснення, кількість радикалів 

підтримується на сталому рівні, а кількість гідроперекисів зростає. 
Окиснення поліненасичених жирних кислот у мембранах клітин 

здійснюється за участі гідроксильного радикала та синглетного кисню [9]. При 
взаємодії гідроксильного радикала із поліненасиченими жирними кислотами 
утворюється дієновий кон’югат поліненасичених жирних кислот. У реакції з 
синглетним киснем, він утворює пероксирадикал жирної кислоти (LOO•) та ініціює 
ланцюгову реакцію перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ). У подальшому, 
пероксирадикал відновлюється до LOOН і розпадається з утворенням жирного 
альдегіду, малонового діальдегіду та напівальдегіду дикарбонової кислоти [11]. 

Вільні радикали і перекисні сполуки  органічної і неорганічної природи, які 
утворилися в процесі окиснення, здатні викликати окисну модифікацію різних 
біосубстратів, що призводить до пошкодження біологічних мембран клітин. 
Наслідком окиснення функціональних груп біологічно активних речовин може 
бути дегідратація структурних білків і ліпідів мембран клітин, модифікація 
нуклеїнових кислот, інгібування активності ферментів, зміна структури і 
властивостей гормонів та рецепторів на клітинах [7]. Необхідно зазначити, що до 
вільнорадикального окиснення найбільше чутливі сульфгідрильні групи 
ферментів. 

Проведені дослідження свідчать, що за дії на організм різних хімічних і 
фізичних факторів, реакції вільнорадикального окиснення у клітинах різко 
посилюються. При вільнорадикальному перекисному окисненні, практично на всіх 
етапах, утворюється ряд продуктів, які є результатом взаємодії вільних радикалів 
між собою, з біологічними макромолекулами. 

Важливо виділити, що посилене утворення первинних вільних радикалів є 
побічним результатом зростання інтенсивності біохімічних реакцій у відповідь на 
дію екстремального фактора. У свою чергу каскадний механізм ланцюгового 
процесу вільнорадикального окиснення біосубстратів, на прикладі ПОЛ, розкриває 
природу ефекту багатократного посилення первинної пошкоджуючої дії. В основі 
ПОЛ лежить ланцюговий вільнорадикальний процес окиснення, що має 
властивість до самоприскорення [5]. Синдром пероксидації включає ушкодження 
клітинних і внутрішньоклітинних мембран, інактивацію або трансформацію 
ферментів, пригнічення поділу клітин, накопичення в клітині інертних продуктів 
полімеризації, таких як ліпофусцини. 

Продукти ПОЛ проявляють негативний вплив на структуру і функцію 
клітинних мембран. Це пояснюється взаємодією їх з NН2-групами білків і 
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фосфоліпідами, що призводить до утворення міжбілкових, міжліпідних і ліпід-
білкових зв’язків та порушення конформації клітинних мембран, до зниження в 
них активності ліпідзалежних ферментів. Зміна щільності клітинних мембран 
внаслідок ПОЛ сприяє контакту білкових компонентів із протеїназами, що 
спонукає їх до руйнування. Одночасно з цим продукти ПОЛ окиснюють SH-групи 
до S-S-груп, що призводить до зниження активності ферментів клітинних мембран 
[13, 14]. 

Згідно з сучасними знаннями, метаболічна система активації ПОЛ і 
реактивної мобілізації антиоксидантного потенціалу представлена наступними 
складовими [15, 17]: 

1. Кисень як основний ініціатор вільнорадикальних реакцій і термінальний 
акцептор електронів в окисно-відновних процесах, здатний до утворення активних 
кисневих метаболітів при одно-, дво- чи триелектронному відновленні (О2

¯, ОН, 
НО2

¯, Н2О2) і до утворення молекули Н2О при чотирьохелектронному відновленні 
цитохромоксидазою дихального ланцюга мітохондрій; 

2. Разом з відновленими продуктами кисню, до активних кисневих 
метаболітів відносять синглетний кисень, оксид азоту (NO), пероксинітрит 
(ОNООˉ) тощо, а також продукти ПОЛ – пероксидні (RО2ˉ) і алкоксильні (RО) 
радикали. Активні кисневі метаболіти утворюються у середовищі рідин організму 
в результаті спонтанної дисмутації між собою, часто за участю металів змінної 
валентності, а також під впливом ферментних систем (дихального ланцюга 
мітохондрій, мікросомального окиснення, переходу оксигемоглобіну в 
метгемоглобін, метаболізму катехоламінів, функціональної активності 
фагоцитарних та тромбоцитарних клітин крові, антиоксидантного захисту). Усі 
активні форми кисню реакційно здатні, але супероксиданіон (О2

¯) є основним 
ініціатором ліпопероксидного окиснення поліненасичених високомолекулярних 
жирних кислот біомембран. Цей радикал запускає ланцюг вільнорадикаьних 
реакцій, і в такий же спосіб утворює первинні (дієнові, триєнові, тетраєнові 
кон’югати гідропероксидів ліпідів) та вторинні (малоновий діальдегід) продукти 
ПОЛ. Крім того, всі вільні радикали на зовнішній орбіті мають неспарений 
електрон, який здатний ініціювати ланцюгові реакції окиснення нуклеїнових 
кислот, білків і ліпідів.  

Отже, інтенсифікація вільнорадикальних реакцій зумовлює 
пошкоджувальний і руйнівний вплив на біоструктури функціонуючих систем 
організму. 

3. Метаболічна система захищає аутоокиснення у клітинах і позаклітинних 
біологічно активних середовищах, включає ендогенні біоантиоксиданти. 

Інтенсифікацію ПОЛ більшість авторів [1, 2, 3, 12, 13, 15, 17] розглядають 
як один з універсальних механізмів дезорганізації структурно-функціональної 
цілісності різних біологічних субстратів. Посилене утворення  активних форм 
кисню  в організмі тварин призводить до окисного стресу. Він виникає, якщо дія 
прооксидантних факторів перевершує активність системи антиоксидантного 
захисту. На основі цього стало зрозуміло, що виникнення та розвиток різних 
патологічних станів настає внаслідок дисбалансу в системі ПОЛ↔АОС. Основним 
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поштовхом цього процесу, незалежно від специфіки ураження і пов’язаного з нею 
джерела активації ПОЛ, є надмірна, первинна або вторинна, активація 
вільнорадикальних реакцій. 

Вільно-радикальне перекисне окислення практично на всіх етапах свого 
перебігу утворює ряд продуктів, які є результатом взаємодії вільних радикалів як 
між собою, так і з біологічними макромолекулами [6, 7]. Так, при ВРПО разом з 
активними формами кисню (АФК) утворюються і інші активні радикали 
(пероксиди, епоксиди, альдегіди, кетони, спирти, діальдегіди та ін.), які здатні 
ковалентно взаємодіяти з окремими функціональними групами білків, що 
приводить до їх полімеризації і руйнування амінокислотних залишків, особливо 
які містять SH-, SCH3-групи цистеїну, метіоніну, NH-групи лізину тощо. Усе це 
може викликати модифікацію білків, у тому числі ферментів, зміну їх активності, 
руйнування біоантиокислювачів (вітамінів, убіхінону, стероїдних гормонів тощо), 
зміну фосфоліпідного складу, появу в гідрофобній частині продуктів окислення, 
які ініціюють процеси іонного транспорту, зміну конформації білків і ліпідного 
складу, а звідси структурних і функціональних властивостей мембран. Аналогічні 
явища спостерігаються і в структурі ДНК пошкоджених клітин. Вільні радикали 
(ВР) можуть взаємодіяти як безпосередньо з азотистими основами ДНК, 
утворюючи їх модифіковані похідні, зокрема, 8-азагуанін, так і опосередковано, 
через вторинні та кінцеві продукти ПОЛ (малоновий диальдегід та його похідні), 
які можуть зв'язуватися з ДНК та білками ядерного хроматину, призводячи до 
спотворення процесів зчитування генетичної інформації — реплікації та 
транскрипції [17]. 

З цього приводу нам представлялося важливим, з огляду на досвід інших 
дослідників і власні експериментальні результати, узагальнити та 
охарактеризувати одну з найважливіших систем захисту організму — 
антиоксидантну систему захисту організму.  

Антиоксидантна система захисту організму контролює і гальмує всі етапи 
вільнорадикальних реакцій, починаючи від їх ініціації і закінчуючи утворенням 
гідроперекисів та малонового діальдегіду. Основний механізм контролю цих 
реакцій пов'язаний з ланцюгом оборотних окисно-відновних реакцій іонів металів, 
глутатіону, аскорбату, токоферолу та інших речовин, значення яких особливо 
важливо для збереження довго існуючих макромолекул нуклеїнових кислот і 
білків, деяких складових мембран. Невипадково рівень активності 
антиоксидантної системи організму досягає максимальних значень до початку S-
фази, коли ДНК деспіралізується і особливо уразлива до продуктів ВРПО [2, 6, 8, 
10]. Більш того, є підстави думати, що тривалість життя макромолекул у клітині 
багато в чому визначається саме їх стійкістю до атаки вільнорадикальних 
продуктів. 

Еволюція до високої надійності і лабільності антиоксидантної системи 
організму тварин, імовірно, визначило властиву їй надмірність, дубльованість і 
взаємозамінність елементів. Включення окремих ланок антиоксидантної системи 
відбувається за принципом зворотного зв'язку з участю "гормонів-тригерів". Даний 
принцип дозволяє не очікувати небезпечного для життєдіяльності клітини 
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зниження активності антиоксидантної системи, а попереджати виникнення 
порушень по типу позитивного зворотного зв'язку. Роль таких систем, очевидно, 
дуже велика при виникненні різних патологічних станів організму (онкологія, різні 
види ішемії та ін.) та при знаходженні біологічних об'єктів у несприятливих 
умовах існування, зокрема, екологічного. За даних умов існування та дії 
несприятливих факторів на організм активність ендогенних антиоксидантів різко 
зростає. 

Ряд авторів умовно розподіляють систему антиоксидантного захисту на 
ферментативну і неферментативну [2, 16, 18]. До ферментативної системи 
належать: каталаза, супероксиддисмутаза, глютатіонпероксидаза, 
глютатіонредуктаза, глютатіонтрансфераза, та інші ензими. До неферментативної 
системи належать жиророзчинні вітаміни А, Е і К, водорозчинні вітаміни С і РР, 
біогенні аміни, глютатіон, каротиноїди, убіхінон, стерини. Як ферментативна, так і 
неферментативна системи антиоксидантного захисту є наявні у кров’яному руслі. 
Активність ферментативної антиоксидантної системи є дуже добре регульована і 
залежить від віку тварин, фізіологічного стану, динаміки гормонів, інтенсивності 
синтезу антиоксидантного ферменту, рН середовища, наявності коферментів, 
інгібіторів, активаторів та інших чинників. Неферментвативна антиоксидантна 
система не потребує стількох багатьох регуляторів так, як сама хімічна речовина – 
антиоксидант – вступає у хімічну реакцію з радикалом. Змінюватись може хіба що 
швидкість реакції. Слід зауважити, що наявність цих двох систем 
антиоксидантного захисту забезпечує утилізацію вільних радикалів та пероксидів, 
проте навіть при високій активності антиоксидантної системи у крові є якийсь 
рівень продуктів пероксидації.  

Залежно від того на яку ланку метаболізму спрямована дія 
вільнорадикального перекисного окиснення, систему антиоксидантного захисту 
можна умовно розділити на такі  групи [2, 7]. 

До першої групи антиоксидантної системи захисту організму відносять 
жиророзчинні ендогенні антиоксиданти: вітаміни групи Е (токофероли), убіхінон, 
вітаміни групи А та провітаміни групи А (α-, β-, γ - каротини), вітаміни групи D 
(кальцефероли), К (філохінони), ліпоєву кислоту, деякі стероїдні гормони та інші. 
Механізм антиоксидантної дії вказаних сполук обумовлений зменшенням 
кількості вільного кисню в клітині, шляхом активації його утилізації, підвищення 
активності процесів окиснення і фосфорилювання та здатністю відновлювати 
ліпідні радикали. 

До другої групи антиоксидантної системи захисту організму відносять 
захисні ферменти: супероксиддисмутазу, каталазу, глутатіонредуктазу, а також 
низько- та високомолекулярні сполуки,  що містять тіолові- та селенові групи, 
зокрема, метіонін, цистеїн та інші. Ці захисні ферменти запобігають 
надлишковому утворенню активних форм кисню та беруть участь у 
нерадикальному розкладі перекисів ліпідів. 

Третя група антиоксидантної системи захисту організму представлена 
двома ферментами: глутатіонпероксидазою, яка каталізує розклад гідроперекисів 
ліпідів нерадикальним шляхом за допомогою глутатіону відновленого та 
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глутатіонтрансферазою, яка є важливим компонентом системи дезінтоксикації 
токсичних метаболітів та ксенобіотиків. 

Для дезінтоксикації Fe2+ в організмі наявна четверта система: для 
окиснення та зв’язування іонів Fe2+. У плазмі крові ця система представлена 
ферментом церулоплазміном (фероксидазою), що окиснює Fe2+ до Fe3+, киснем без 
утворення вільних радикалів, та білком трансферином, який зв’язує і переносить у 
кров’яному руслі іони Fe3+. У клітинах іони заліза можуть відновлюватися 
аскорбіновою кислотою та іншими відновниками, але потім окисняються і 
депонуються всередині ферментного білкового комплексу феритину. 

За механізмом дії антиоксидантна система поділяється на:  
- пряму – антирадикальні чинники. Ферментативні – супероксиддисмутаза, 

каталаза, пероксидаза, глутатіонтрансфераза, та інші. Не ферментативні – вітаміни 
А, Е, С, убіхінон, тріольні сполуки, β-каротин, нікотинова кислота; 

- опосередковану – інгібітори генерації кисневих радикалів та активатори 
вільнорадикальних реакцій, а також інгібітори фосфоліпаз, активатори синтезу 
ферментів та сполук, що володіють антиоксидантною дією. 

Механізм дії антиоксидантів полягає у взаємодії їх з продуктами та 
ініціаторами перекисного окиснення, тобто з радикалами R, ROO, з активними 
формами кисню, гідропероксидами жирних кислот, каталізаторами пероксидного 
окиснення – іонами металів змінної валентності, результатом чого є гальмування 
процесів ферментативного і не ферментативного ПОЛ [2, 7]. 

Отже, підсумовуючи, необхідно підкреслити, що наявність 
багатоступеневої антиоксидантної системи захисту клітини від 
вільнорадикального перекисного окиснення, яка склалася в ході філогенетичного 
розвитку, зумовлює складність причино-наслідкових відносин серед про- та 
антиоксидантами і направлена, в першу чергу, на встановлення балансу поміж 
ними, і внаслідок цього — збереження оптимального метаболічного балансу 
клітини. З відомих в цьому плані даних необхідно виділити декілька 
найважливіших аспектів. По-перше, ця багатоступеневість визначається чітким 
поділом систем антиоксидантного захисту на ферментативні та не ферментативні. 
Перші є, якби, "вбудованими" у клітинний метаболізм та набагато складніше та 
повільніше піддаються екзогенному впливові різних біологічно активних речовин, 
в тому числі, фармакологічних препаратів. Другі є набагато більш автономними і 
складаються, окрім ендогенних, також і з ендогенних елементів, що робить ці 
системи набагато гнучкішими, дозволяючи регулювати до певних меж про- та 
антиоксиданттний статус клітин організму, знов-таки, за допомогою фізіологічно 
активних речовин, у тому числі і фармакологічних препаратів. Накопичений у 
цьому зв'язку досвід експериментального вивчення та практичного впровадження 
у клінічну практику антиоксидантних препаратів на основі різних класів хімічних 
сполук дозволяє з оптимізмом дивитися у майбутнє. 

На сьогоднішній день накопичилась велика кількість повідомлень про 
важливу роль перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи у розвитку 
багатьох захворювань [1, 3, 6, 9, 11].  
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За повідомленнями ряду авторів бронхопневмонії телят у структурі хвороб 
молодняка худоби займають друге місце після захворювань травного каналу. 
Враховуючи, що бронхопневмонія телят наносить суттєві економічні збитки, а 
відомі лікарські препарати не забезпечують необхідного терапевтичного ефекту, 
властиво тому виникла актуальна проблема щодо вивчення фармакологічної дії 
антибіотиків групи фторхінолонів на активність антиоксидантної системи 
організму телят при катаральній бронхопневмонії. 

Отже, з даних літератури видно, що дослідження ферментативної і 
неферментативної антиоксидантної системи при катаральній бронхопневмонії 
телят та застосуванні антибіотиків групи фторхінолонів 4 покоління не достатньо 
вивчено, що і становить актуальність досліджень. Окремі фрагменти 
експериментів будуть опубліковані в наступних статтях. 
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Харківська державна зооветеринарна академія 

 
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАФІЗА КІСТОК ПЛЕСНА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 

ХУДОБИ В АСПЕКТІ СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
 

 Проаналізовано вікові особливості динаміки остеометричних параметрів 
середньої третини діафіза кісток плесна. Виявлено тісний кореляційний зв’язок 
між абсолютними значеннями досліджуваних параметрів діафіза та віком 
великої рогатої худоби. Запропоновано спосіб вікової діагностики ВРХ за 
остеометричними параметрами діафіза кісток плесна для завдань судово-
ветеринарної експертизи. 
 Ключові слова: велика рогата худоба, вік, кістки плесна, діафіз, судово-
ветеринарна експертиза. 
 
 Вступ. Визначення вікової належності тварини за анатомічно цілими чи 
фрагментованими кістками є достатньо складним та водночас важливим завданням 
у багатьох галузях науки, зокрема в класичній анатомії, ветеринарно-санітарній 
експертизі, судовій ветеринарній медицині [1]. У кожному з випадків вимоги до 
отриманих результатів різні. Максимальна достовірність та наукова 
обґрунтованість результатів дослідження є, як правило, пріоритетом судової 
ветеринарної медицини, оскільки вона вирішує завдання правового характеру [2]. 
Тож у цій статті проаналізовано вікові особливості діафіза кісток плесна великої 
рогатої худоби, як одного з можливих об’єктів дослідження, саме у судовій 
ветеринарній медицині. 
 Мета дослідження. Проаналізувати вікові особливості динаміки 
остеометричних параметрів діафіза кісток плесна (ПлК) великої рогатої худоби 
(ВРХ). Встановити можливість діагностики віку ВРХ за остеометричними 
параметрами діафіза кісток плесна в аспекті судово-ветеринарної експертизи. 

Матеріал і методи. Робота виконана у межах наукової тематики 
“Морфологічні параметри організму тварин як об’єкти судово-ветеринарної 
експертизи” (державний реєстраційний номер – 0109U008561), що розробляється 
на кафедрі ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної медицини 
Харківської державної зооветеринарної академії. Досліджуваний кістковий 
матеріал відбирали від забитих тварин (самців і самок) в умовах господарства. 
Загалом досліджено 160-т кісток плесна від 80-и голів ВРХ червоно-рябої порода у 
віці від народження до 12-и років.  

У фронтальній площині випилювали центральний фрагмент діафіза ПлК, 
товщиною 2 мм. Випиляний фрагмент діафіза сканували на сканері «Epson 
perfection V100 photo» з масштабним еталоном. Вимірювання остеометричних 
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параметрів діафіза (лінійних та показників площі) здійснювали на цифрових 
знімках у програмі Adobe Photoshop CS3.  

Результати дослідження. Для досягнення поставленої мети на 
поперечному перерізі діафіза ПлК досліджено 9 остеометричних параметрів (табл. 
1). Зазначені параметри відображають вікові особливості перебудови 
кістковомозкової ділянки діафіза (КМДД), стінок діафіза, площі компактної 
речовини (КР) та загальної площі поперечного перерізу діафіза ПлК у його 
середній третині.  
 Характерною особливістю є збільшення загальної площі поперечного перерізу 
діафіза ПлК протягом всього періоду дослідження, тобто від народження ВРХ до 12-и 
років. Максимальна інтенсивність приросту абсолютних значень зазначеного 
параметра реєструється між першою та другою – на 16,4 %; та між другою та третьою 
віковими групами (Р≤0,001) – на 44,9 % (від народження до 9-и міс. віку). У 
наступних вікових групах збільшення абсолютних значень загальної площі 
поперечного перерізу діафіза ПлК зберігається, проте його інтенсивність поступово 
зменшується з 11,4 % між третьою та четвертою (Р≤0,05) до 3,9 % - між сьомою і 
восьмою віковими групами. 
 Ріст загальної площі поперечного перерізу обумовлений процесами пери- та в 
деякій мірі ендостального остеогенезу компактної речовини стінок діафіза, що 
відобразилося на їх товщині. У новонароджених тварин товщина стінок діафіза ПлК 
майже однакова за винятком дорсальної – товщина якої дещо менша (табл. 1). З 
початком активної локомоції спостерігаються процеси потовщення стінок діафіза 
інтенсивність яких максимальна між першими трьома віковими групами (від 
народження ВРХ до 9-и міс. віку). Абсолютні значення товщини дорсальної, 
медіальної, латеральної та плантарної стінок між першою та другою віковими 
групами збільшуються на 46,9; 22,2; 14,2 та 13,2 % відповідно, а між другою та 
третьою віковими групами (Р≤0,001) – на 44,3; 42,4; 28,4 та 22,2 % відповідно. 
Неоднакова інтенсивність збільшення абсолютних показників товщини очевидно 
обумовлена різним рівнем статодинамічного навантаження, що приходиться на стінки 
діафіза ПлК під час локомоції тварини. 
Потовщення стінок діафіза ПлК відбувається як правило до 5-и річного віку, проте 
у тварин старше цього віку абсолютні значення товщини дещо зменшуються 
(Р≥0,1). Винятком є дорсальна стінка, абсолютні значення товщини якої 
зберігають тенденцію до збільшення протягом всього періоду дослідження. Слід 
зауважити, що деяке зменшення товщини плантарної, латеральної та медіальної 
стінок у тварин старших 5-и річного віку компенсується відповідним потовщенням 
дорсальної стінки про що свідчить позитивна динаміка як загальної площі 
поперечного перерізу, так і площі КР. 
 Абсолютні значення площі КР поперечного перерізу діафіза ПлК 
зберігають тенденцію до збільшення протягом всього досліджуваного періоду. 
Максимальна інтенсивність збільшення абсолютних показників площі КР, як і 
товщини стінок діафіза, реєструється між другою та третьою віковими групами 
(Р≤0,001) на 51,1 %. У наступних вікових групах інтенсивність збільшення 
абсолютних значень КР поступово зменшується з 12,8 % між третьою і четвертою 
до 1,0 % між сьомою і восьмою віковими групами. 
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 Лінійні остеометричні параметри КМДД відрізняються меншою 
стабільністю у віковому аспекті, що, очевидно, обумовлено впливом процесів як 
резорбції, так і ендостального остеогенезу та їх пожвавленням у певні вікові 
періоди. Абсолютні значення загальної площі КМДД поступово збільшуються від 
народження ВРХ до 12 років. При цьому спостерігаються деякі періоди 
пожвавлення процесів резорбції з боку КМДД, що відображаються на її площі. 
Між другою та третьою віковими групами спостерігається максимальна 
інтенсивність збільшення КМДД – на 27,3 %; між п’ятою та шостою – на 24,7 %; 
між сьомою і восьмою – на 16,1 %. 
 Таким чином, ріст діафіза ПлК неодмінно супроводжується поєднанням 
двох взаємопротилежних процесів – остеогенезу та резорбції. Ці процеси 
обумовлюють постійну перебудову та оновлення кісткової тканини діафіза ПлК 
відповідно до дії біомеханічних навантажень протягом всього життя ВРХ [3].  
 На основі одержаних остеометричних результатів проведено регресійний 
аналіз за результатами якого встановлено, що між віком ВРХ та досліджуваними 
остеометричними параметрами діафіза ПлК існує тісний кореляційний зв’язок 
(табл. 2). У зв’язку з цим залежність між віком ВРХ та досліджуваними 
остеометричними параметрами описується рівнянням регресії третього порядку: 

t = ay3 + by2 + cy (1) 
де t – вік тварини в місяцях; a, b, c – коефіцієнти рівняння регресії (константи), для 
кожного з остеометричних параметрів. Значення коефіцієнтів детермінації для цієї 
регресії є суттєвими і знаходяться в межах: R2 = 0,945 – 0,992 та відповідають 
рівню статистичної достовірності  не нижче 90 % (табл. 2). 

Розраховане рівняння покладене в основу способу діагностики віку ВРХ за 
остеометричними параметрами поперечного перерізу діафіза ПлК. Для перевірки 
діагностичної інформативності одержаного рівняння, а також кожного з 
остеометричних параметрів ПлК застосовано “метод сліпого дослідження”. З цією 
метою створено окрему колекцію випиляних фрагментів діафіза ПлК від ВРХ 
віком від новонароджених до 12 років. Скановані у фронтальній площині 
фрагменти діафіза піддавали остеометричним дослідження у програмі Adobe 
Photoshop CS3 з використанням масштабного еталону. За результатами 
остеометричних досліджень кожного з параметрів діафіза розраховували вік ВРХ 
за вищенаведеним рівнянням регресії. Критерієм інформативності кожного з 
досліджуваних параметрів було значення середньої розрахункової помилки яку 
розраховували як середнє арифметичне значення суми різниці фактичного та 
розрахункового віку у місяцях. 
 В результаті експериментального дослідження встановлено, що 
інформативність кожного з остеометричних параметрів ПлК для діагностики віку 
ВРХ різна. Максимальні значення середньої розрахункової помилки отримані для 
лінійних параметрів КМДД, що ставить під сумнів використання цих параметрів в 
експертній практиці.  
Значення середньої розрахункової помилки при визначенні віку ВРХ за 
показниками товщини стінок діафіза є близькими і коливаються в межах від 18,3 
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до 21,0 міс. Вони є достатньо високими, проте дозволяють діагностувати вік ВРХ 
від народження до 5-річного віку, а за товщиною дорсальної стінки – до 12 років.  

Таблиця 2 
Коефіцієнти рівняння регресії, коефіцієнти детермінації, достовірність, 

значення розрахункових помилок 
Остеометричні параметри Коефіцієнт 

кореляції 
Коефіцієнти рівняння 

регресії 
Достовірність 
за критерієм 

Фішера, F (%) 

Середня 
розрахун-

кова 
помилка, 

міс. 
r a b c 

Сагітальний діаметр 
КМДД 

0,975 -6,24 31,17 15,66 90,0 32,5 

Сегментальний діаметр 
КМДД  

0,956 0,52 -0,96 3,32 90,0 34,2 

Товщина пальмарної 
стінки 

0,945 1,71 -2,83 1,56 95,0 21,0 

Товщина дорсальної стінки 0,966 1,16 -7,69 13,45 95,0 20,5 
Товщина латеральної 
стінки 

0,992 1,20 -1,12 -1,70 99,0 18,3 

Товщина медіальної стінки 0,950 0,20 2,2 -4,84 95,0 19,7 
Площа поперечного 
перерізу 

0,986 1,49 -9,98 17,6 99,0 16,5 

Площа компактної 
речовини 

0,970 2,34 -12,6 17,9 99,0 17,0 

Площа КМДД 0,930 144,8 -140,0 53,3 95,0 22,0 
Значення середньої розрахункової помилки у разі діагностики віку ВРХ за 

абсолютними значеннями площі КМДД виявились дещо більшими у порівнянні з 
вищерозглянутими параметрами. Проте показник площі КМДД є більш 
інформативним, ніж окремий лінійний її параметр (табл. 2).  

Значення середньої розрахункової помилки таких параметрів як загальна 
площа поперечного перерізу та площа КР виявились мінімальними та дозволяють 
діагностувати вік ВРХ від народження до 12-и років. 

Слід також зауважити, що при дослідженні вищерозглянутих параметрів 
діафіза ПлК (крім сагітального та сегментального діаметрів КМДД) від тварин 
віком від новонароджених до 3-х років значення середньої розрахункової помилки, 
як правило, складає 2,5-4 міс. При цьому значення середньої розрахункової 
помилки починають зростати при дослідженні кісткового матеріалу від ВРХ 
старше 3-х років. 

Висновки: 
1. Встановлено, що між віком ВРХ та остеометричними параметрами 

діафіза кісток плесна існує тісний кореляційний зв’язок, що описується рівнянням 
регресії третього порядку типу: t = ay3 + by2 + cy. 

2. Розраховане рівняння (1) покладене в основу способу діагностики віку 
ВРХ за остеометричними параметрами діафіза ПлК. 

3. Сагітальний та сегментальний діаметри КМДД мають високі значення 
середньої розрахункової помилки, а тому їх використання повинно бути обмежене 
в експертній практиці. 

4. При розрахунку віку ВРХ за остеометричними вимірами діафіза ПлК 
вважаємо за доцільне використання наступних параметрів: загальна площа 
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поперечного перерізу, площа компактної речовини, товщина стінок діафіза, площа 
КМДД.  
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Summary 
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THE CATTLE’S DIAPHYSIS OF METATARSUS BONES AGE DEPENDENT 

FEATURES IN THE ASPECT OF JUDICIAL – VETERINARY EXAMINATION 
 The analysis of features of dynamics of osteometric parameters of middle third of 
metatarsus bones diaphysis is done. Have been determined the cross-corellation 
connection between the absolute values of metatarsus bones parameters and age of 
cattle. The method of diagnostics of age of cattle on the metatarsus bones parameters 
was offered for judicial veterinary examination.  
 Key words: cattle, age of cattle, metatarsus bones, diaphysis, judicial veterinary 
examination. 
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ТРАНСПОРТ ГЛЮКОЗИ ТА АКТИВНІСТЬ ЙОННИХ ПОМП 
БАЗОЛАТЕРАЛЬНИХ МЕМБРАН АБСОРБЦІЙНИХ ЕНТЕРОЦИТІВ 

КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ДІЇ ЛІКОПЕНУ 
 
Досліджено інтенсивність транспорту глюкози через базолатеральні 

мембрани абсорбційних клітин та активність йонних помп, асоційованих з цим 
макродоменом абсорбційних клітин курчат-бройлерів. Встановлено зростання 
активності транспортних АТФаз та поглинання глюкози везикульованими 
препаратами базолатеральних мембран ентероцитів порожньої кишки курчат-
бройлерів за дії лікопену. 

Ключові слова: курчата-бройлери, абсорбційні ентероцити, плазмолема, 
транспортні властивості. 

 
Вступ. Транспорт низькомолекулярних речовин у внутрішнє середовище 

організму є одним з найважливіших етапів травлення в порожній кишці. 
Лімітуючим фактором у цих процесах є функціональна здатність базолатеральних 
мембран (БМ) абсорбційних ентероцитів [10, 11], оскільки щільність 
розташування та активність ензимів і транспортерів цього макродомену 
плазмолеми зумовлюють величину потоку нутрієнтів. 

У той же час, проведені нами раніше дослідження показали підвищення 
активності глікозидаз апікальної мембрани (АМ) [1, 7] та інтенсивності Na+-
залежного транспорту глюкози через бішар АМ [6] ентероцитів порожньої кишки 
курчат-бройлерів за дії лікопену, що потребує вивчення фармакодинаміки цієї 
сполуки на рівні ензимів та транспортерів БМ абсорбційних клітин. 

Мета роботи. Дослідити активність Na+,K+- АТФази, Сa2+,Mg2+- АТФази та 
поглинання глюкози везикульованими препаратами БМ абсорбційних ентероцитів 
порожньої кишки курчат-бройлерів за впливу лікопену. 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводились на кафедрі 
терапії і клінічної діагностики Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 

Об’єктом дослідження були курчата-бройлери кросу “Конкурент-3”  
14–42–добового віку, що утримувались у клітках з 1-добового віку на 
збалансованому за поживними речовинами раціоні, який змінювався згідно 
технологічного графіку. Курчатам дослідної групи, починаючи з 5-добового віку, 
щодоби перорально вводили розчин лікопену в соняшниковій олії (від 0,1 до 0,5 
мл) у встановленій оптимальній дозі. Курчатам контрольної групи аналогічним 
шляхом вводили соняшникову олію. 

Для досліджень проводили забій курчат у віці 14, 21, 28, 35 та 42 діб. 
Евтаназію курчат проводили шляхом декапітації, вранці, без попереднього 

                                                        
* Науковий консультант – д.б.н., професор, академік НААН України М.І. Цвіліховський 
 Бугай А.О., 2011 
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голодування. Отримання абсорбційних ентероцитів порожньої кишки проводили 
хімічним (ЕГТА/цитрат) методом, БМ - Mg2+-преципітацією після попереднього 
виділення АМ [3]. Мембранні фракції ресуспендували в розчині такого складу 
(мМ): 300 манніт, 20 HEPES-тріс, 0,1 MgSO4, рН = 7,4. 

В мембранних препаратах визначали вміст загального білку за методом 
Лоурі. Ферментативну активність Na+,K+-АТФази (КФ 3.6.3.9), Сa2+,Mg2+- АТФази 
(КФ 3.6.3.8) та Mg2+-АТФази (КФ 3.6.3.1) визначали за рекомендаціями Болдирєва 
в авторській модифікації. Принцип її полягає у вимірюванні в забуференому 
середовищі вмісту вивільненого неорганічного фосфату при гідролізі АТФ за 
методом Ратбуна-Бетлах, що дозволяє уникнути несправжньо завищеного 
результату завдяки попередженню кислотного гідролізу лабільних фосфатних 
естерів. 

Поглинання глюкози везикульованими препаратами БМ абсорбційних 
ентероцитів досліджували методом швидкої фільтрації [4, 9] в авторській 
модифікації. Її суть полягає в глюкозооксидазній детекції вмісту глюкози завдяки 
багаторазовому збільшенню концентрації мембранних препаратів та реагентів 
дослідних середовищ. 

Статистичну обробку результатів досліджень проводили з використанням 
пакетів програм Exсel–97 і Statistica 6.0. 

Результати досліджень. Проведені нами дослідження передбачають 
інтенсифікацію транспортних процесів через плазмолему абсорбційних 
ентероцитів курчат-бройлерів і підвищення їх енергетичного статусу за дії 
лікопену. 

Відомо, що основна функція Na+,K+-АТФази полягає у відкачуванні йонів 
Na+ з цитозолю ентероцитів, які поступають туди при функціонуванні ко-
траспортних переносників низькомолекулярних сполук (глюкоза, амінокислоти, 
тощо), через БМ у міжклітинну рідину. При цьому витрачається енергія гідролізу 
АТФ. Тому ферментативна активність Na+,K+-АТФази в БМ абсорбційних 
ентероцитів характеризує як енергетичний статус цих клітин, так і інтенсивність 
Na+-залежних транспортних механізмів через АМ. 

Вікова динаміка активності Na+,K+-АТФази БМ абсорбційних ентероцитів 
порожньої кишки курчат-бройлерів характеризується зниженням від 14-ї до 42-ї 
діб їх вирощування в 1,34 раза (Р<0,05) (рис. 1). При цьому відмічається період 
підвищення ферментативної активності Na+,K+-АТФази з 14-ї до 28-ї діб в 1,5 раза, 
(Р<0,05) і період зниження цього показника – з 28-ї до 42-ї діб в 2,1 рази, (Р<0,05). 
Це може бути основною причиною зниження функціонального стану організму 
курчат-бройлерів після 28 діб їх вирощування, що було встановлено в наших 
попередніх дослідженнях [1, 3, 7]. 

За дії лікопену встановлено підвищення порівняно з контролем активності 
Na+,K+-АТФази БМ абсорбційних ентероцитів 14-добових курчат-бройлерів у 2,2 
раза (Р<0,05). Вікова динаміка ферментативної активності Na+,K+-АТФази БМ 
абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів, як і в контролі, характеризується 
зниженням в 1,9 раза (Р<0,05). При цьому також встановлений період підвищення 
активності Na+,K+-АТФази з 14-ї до 28-ї діб вирощування курчат-бройлерів в 1,7 
раза, (Р<0,05) і період її зниження з 28-ї до 42-ї діб вирощування в 2,8 рази, 
(Р<0,05). 
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Рис. 1. Активність Na+,K+-АТФази БМ абсорбційних ентероцитів порожньої 

кишки курчат-бройлерів впродовж їх вирощування за дії лікопену. 
Примітка: * - Р < 0,05 - дані вірогідні між показниками контрольної і дослідної груп курчат-
бройлерів одного віку. 

Слід зазначити, що активність Na+,K+-АТФази БМ абсорбційних ентероцитів 
курчат-бройлерів дослідної групи перевищувала цей показник порівняно з 
контролем з 14-ї до 28-ї діб вирощування в середньому в 2,1 раза (Р<0,05), а на 35-
у і 42-у доби вирощування – в середньому в 1,6 раза (Р<0,05). Отримані дані 
вказують на певну відмінність у дії лікопену на експресію Na+,K+-АТФази БМ 
абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів або опосередкований його вплив через 
зміну ліпідного складу мембранного бішару [5, 8]. Також ми не виключаємо 
наявність в БМ абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів ряду ізоферментів 
Na+,K+-АТФази [5], які відповідають потребам регуляції водно-електролітного 
балансу ентероцитів. 

Інша йонна помпа - Сa2+,Mg2+-АТФаза виконує функції підтримання 
сталої внутрішньоклітинної концентрації Сa2+ шляхом його екструзії з ентероциту 
[8, 10, 11]. Динаміка активності Сa2+,Mg2+-АТФази в БМ абсорбційних ентероцитів 
курчат-бройлерів характеризується зниженням від 14-ї до 42-ї діб вирощування 
птиці у 2 рази (Р<0,05) (табл. 1). 

При цьому не встановлено вірогідної різниці між показниками активності 
Сa2+,Mg2+-АТФази в БМ абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів у віці 14-и і 
21-ї діб. Загалом, для Сa2+,Mg2+-АТФази нами встановлена та ж вікова тенденція, 
яка властива Na+,K+-АТФазі БМ абсорбційних ентероцитів, що вказує на зниження 
енергозабезпечення цих клітин і зменшення інтенсивності виведення цитозольного 
кальцію. Зважаючи на важливу роль йонів Сa2+ в процесах апоптозу і некрозу 
клітин, ми передбачаємо зменшення порогу чутливості абсорбційних ентероцитів 
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порожньої кишки курчат-бройлерів до дії негативних факторів, які призводять до 
їх загибелі. Тобто, це є ще одним доказом зниження інтенсивності процесів 
мембранного травлення в курей із збільшенням їх віку. 

Табл. 1.  
Aктивність Сa2+,Mg2+-АТФази плазмолеми абсорбційних ентероцитів 

порожньої кишки курчат-бройлерів впродовж їх вирощування за дії лікопену, 
нмоль×(хв×мг білка)-1. (M±m, n=4). 

Вік, діб Контрольна група Дослідна група 
14 24,83±1,22 28,60±1,03* 
21 23,65±1,04 28,05±0,83* 
28 17,75±0,46 26,45±0,40* 
35 14,25±0,34 22,55±0,43* 
42 12,00±0,16 17,33±0,30* 

Примітка: *- дані вірогідні (Р<0,05) між показниками контрольної і дослідної груп 
курчат-бройлерів одного віку. 

За дії лікопену встановлено підвищення активності Сa2+,Mg2+-АТФази в 
БМ абсорбційних ентероцитів 14-добових курчат-бройлерів у 1,15 раза (Р<0,05) 
порівняно з контролем. Динаміка цього показника за впливу лікопену 
характеризується поступовим невірогідним зниженням з 14-ї до 28-ї діб 
вирощування курчат-бройлерів та вираженим зниженням (в 1,5 раза, Р<0,05) – з 
28-ї до 42-ї діб. При цьому активність Сa2+,Mg2+-АТФази БМ абсорбційних 
ентероцитів курчат-бройлерів дослідної групи впродовж всього періоду 
вирощування була вищою за контроль: на 14-у і 21-у доби вирощування 1,15 раза 
(Р<0,05) і в 1,19 раза (Р<0,05), відповідно, а на 28-, 35- та 42-у доби – в 1,5 раза 
(Р<0,05), 1,6 раза (Р<0,05) і 1,4 раза (Р<0,05), відповідно. Не виключено, що 
лікопен може збільшувати експресію кальмодуліну, який є фізіологічним 
активатором Сa2+,Mg2+-АТФази БМ ентероцитів [9, 11]. Тобто, за дії лікопену 
відбувається більш інтенсивне виведення кальцію у міжклітинну рідину, що вказує 
як на кращий функціональний стан абсорбційних ентероцитів, так і на краще 
забезпечення потреб організму курчат-бройлерів кальцієм. 

Основним шляхом переносу глюкози та інших моносахаридів через БМ 
абсорбційного ентероциту в міжклітинний простір є полегшена дифузія, яка 
опосередкована транспортером GLUT-2 [4, 6, 10]. Цей транспортер транслокує 
моносахариди з високою інтенсивністю та низькою аффінністю  і вважається 
головним регуляторним елементом всього процесу травлення вуглеводів [10, 11]. 

Онтогенетична динаміка поглинання глюкози БМ абсорбційних 
ентероцитів курчат-бройлерів, аналогічно цьому показнику для АМ, 
характеризується зменшенням від 14-ї до 42-ї діб вирощування в 1,4 раза (Р<0,05) 
(табл. 2). При цьому, максимальне зниження інтенсивності поглинання глюкози 
препаратами БМ встановлено в 21- та 28- добових курчат-бройлерів – у 1,19 раза 
(Р<0,05) та 1,12 раза (Р<0,05), відповідно. Таким чином, після 21-ї доби онтогенезу 
курчат-бройлерів встановлено значне зниження інтенсивності надходження 
моносахаридів з порожнини кишкового каналу у внутрішнє середовище птиці, на 
що вказують показники трансмембранного переносу глюкози як через АМ, так і 
через БМ абсорбційних ентероцитів. 
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Онтогенетична динаміка константи дифузії глюкози через БМ, аналогічно 
АМ, характеризується підвищенням від 14-ї до 42-ї діб вирощування курчат-
бройлерів у 1,33 раза (Р<0,05) (див. табл. 2). Слід зазначити, що ці зміни не були 
вірогідними в жодний період спостереження. Ми вважаємо, що збільшення 
пасивного потоку глюкози через мембранний бішар БМ абсорбційних ентероцитів 
компенсує онтогенетичне зниження інтенсивності полегшеної дифузії. Ймовірно, 
важливу роль у цьому явищі може відігравати фосфоліпідна композиція БМ 
абсорбційних ентероцитів. 

Застосування лікопену курчатам-бройлерам призводить до підвищення 
інтенсивності полегшеної дифузії глюкози у везикульовані препарати БМ 
абсорбційних ентероцитів 14-добової птиці в 1,6 раза (Р<0,05) (див. табл. 2). Цей 
феномен може бути зумовлений зростанням експресії GLUT-2 за впливу лікопену. 

Табл. 2.  
Інтенсивність транспорту глюкози (пМ/мг × с) та константи дифузії (нЛ/мг × 
с) у везикулярні препарати БМ абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів 

впродовж їх вирощування за дії лікопену, (M±m, n=4) 

Вік, діб 
Транспорт глюкози Kd 

контрольна 
група 

дослідна 
група 

контрольна 
група 

дослідна 
група 

14 1708,00±49,70 2686,00±38,40* 26,40±2,38 23,10±2,12 
21 1376,00±32,70 2521,00±36,40* 28,11±2,70 25,54±2,43 
28 1214,00±27,50 2512,00±33,10* 31,74±2,97 27,16±2,69 
35 1127,00±26,80 2120,00±29,50* 34,81±3,10 30,22±2,98 
42 1097,00±27,60 1978,00±28,30* 35,10±3,12 34,82±3,22 

Примітка: *- дані вірогідні (Р<0,05) між показниками контрольної і дослідної груп 
курчат-бройлерів одного віку. 

Онтогенетична динаміка інтенсивності поглинання глюкози 
везикульованими препаратами БМ абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів за 
дії лікопену, аналогічно контролю, характеризується зниженням від 14-ї до 42-ї діб 
вирощування птиці в 1,26 раза (Р<0,05) (див. табл. 2). Слід зазначити, що 
впродовж всього періоду дослідження інтенсивність поглинання глюкози 
препаратами БМ абсорбційних ентероцитів курчат-бройлерів за дії лікопену була 
вищою за контроль у 1,8-2,0 рази (Р<0,05). 

Висновки. Вікова динаміка інтенсивності транспорту йонів (натрію, 
калію, кальцію та магнію) та глюкози через бішар базолатеральних мембран 
ентероцитів порожньої кишки курчат-бройлерів характеризується зменшенням, що 
зумовлено зниженням активності відповідних ферментів та транспортерів. 

Застосування лікопену призводить до зростання інтенсивності 
транспортних процесів за участі вказаних катіонів та глюкози, що передбачає 
вищу функціональну здатність базолатеральних мембран абсорбційних 
ентероцитів курчат-бройлерів та більш ефективні процеси травлення. 
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GLUCOSE TRANSPORT AND ION PUMP ACTIVITY OF BASOLATERAL 

MEMBRANE OF BROILER CHICKEN ABSORPTIVE CELLS UNDER 
ACTION OF LYCOPENE 

Intensity of glucose transport and ions pumps activity of basolateral membrane 
of broiler chicken jejunal absortive enterocytes was researched. Increasing of these 
processes under action of lycopene was stated.  

Key words: broiler chicken, absorptive enterocytes, plasma membrane, transport 
features. 
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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ВПЛИВУ 
РІЗНОГО РІВНЯ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ ТА ВІТАМІНУ Е У СКЛАДІ 

КУКУРУДЗЯНО-БОБОВОГО КОМБІКОРМУ 
 
Представлені результати визначення гематологічних показників у 

японських перепілок при згодовуванні кукурудзяно-бобового комбікорму з різними 
кількостями соняшникової олії та вітаміну Е. Встановлено збільшення 
резистентності еритроцитів та вмісту гемоглобіну в крові перепелів при 
збільшенні в їх раціоні вмісту соняшникової олії на 1,5 %, і вітаміну Е на 20 г/т. 

Ключові слова: японські перепели, кукурудзяно–бобовий комбікорм, 
вітамін Е, соняшникова олія, морфологічний склад крові, вміст гемоглобіну , 
резистентність еритроцитів. 

 
Вступ. Вітамін Е (α-токоферол) –біологічний антиоксидант, який інгібує 

окислення довголанцюгових ненасичених жирних кислот клітинних мембран [1, 2, 
3]. Ненасичені жирні кислоти, реагуючи з киснем утворюють супероксиди, 
перекисі і гідроперекисі [4]. Ці вільні радикали викликають руйнування клітин, 
порушуючи метаболізм і структуру біологічних мембран тих органів, що містять 
надлишкові кількості ненасичених жирирних кислот [5]. Вітамін Е інгібує вплив 
протонів водню та вільних радикалів шляхом їх насичення і таким чином усуває 
аутоокислення [2, 4]. Відомо, що ПОЛ пригнічується у курчат, які споживають 
раціон збагачений вітамін Е [6]. Було також відзначено, що вітамін Е інгібує 
окислення НЖК таких, як лінолева на мембранах еритроцитів [4], і що дефіцит 
цього вітаміну підвищує гемоліз еритроцитів [7, 8].  

Зовсім недавно в літературі з’явились повідомлення про використання 
нетрадиційних кормів у годівлі птахів [9]. 

Крім того, досліджень щодо впливу різних рівнів вітаміну Е та 
соняшникової олії на фізіологічний стан організму та життєздатність у птахів зі 
швидким ростом, таких, як перепели немає. 

Метою нашої роботи було вивчити фізіологічний стан організму перепелів 
за збільшення вмісту жиру та вітаміну Е в кукурудзяно-бобовому раціоні для 
японських перепелів.  

Матеріали і методи. Дослід проведено у фермерському господарстві „Під 
містом” смт Великі Бірки Тернопільської області на двох групах статевозрілих 
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японських перепілок, контрольній і дослідній, по 80 голів у кожній. Параметри 
мікроклімату приміщення, де утримувалась птиця, відповідали прийнятим 
зоогігієнічним нормам. Птиці згодовували комбікорм, що складався з кукурудзи 
— 43,8 %; макухи соняшникової — 16 %; бобів екструдованих — 20%; дріжджів 
кормових — 8%, крейди — 6%, олії соняшникової — 3 %; солі кухонної — 0,4%; 
трикальційфосфату — 1,8 %; преміксу — 1% і містив обмінної енергії — 287,1 
ккал; сирого протеїну — 18,9%; сирого жиру — 3,37%; клітковини — 4,59%; 
кальцію — 2,75%; фосфору — 0,7%; натрію — 0,28%, лізину — 0,98%; 
метіонін+цистину — 0,68%. У раціоні перепілок контрольної групи вміст 
соняшникової олії складав 3%, а вітаміну Е – 20 г/т. Птиці дослідної групи 
додатково вводили надбавку соняшникової олії у кількості 1,5% і 20 г/т вітаміну Е, 
тобто загальна кількість олії складала 4,5%, а вітаміну Е – 40 г/т комбікорму. 
Дослід тривав чотири місяці. 

Визначали стійкість еритроцитів до гемолізу під дією лимонної кислоти 
[10] та осмотичну резистентність еритроцитів [11], концентрацію гемоглобіну, 
величину гематокриту, кількість еритроцитів, лейкоцитів та лейкограму. Шляхом 
обчислень установлювали кольоровий індекс. 

Підрахунок еритроцитів проводили у камері Горяєва. Принцип підрахунку 
полягає у рівномірному змішуванні відомої кількості крові (0,02 мл) з певною 
кількістю рідини (3,98 мл 0,9 % NaCl) і заповнення камери з відомим об’ємом, у 
якій кров розподіляється одним шаром. Кількість еритроцитів виражали у тера у 
літрі крові (Т/л) [12]. 

Число лейкоцитів (гіга у літрі крові) підраховували у певному об’ємі 
камери Горяєва (100 великих квадратах) з відомим розведенням крові (у 20 разів) 
[12]. 

Диференційний підрахунок лейкоцитів (лейкограму) проводили в полі 
мікроскопа, шляхом оцінки сухих, фіксованих метиловим спиртом та 
пофарбованих барвником Романовського-Гімзи мазків крові [13]. 

Гемоглобін у крові визначали гемоглобін-ціанідним методом (з 
ацетонціангідрином), принцип якого полягає в тому, що гемоглобін при взаємодії 
із залізосинеродистим калієм окислюється в метгемоглобін (геміглобін), який 
утворює з ацитонціангідрином зафарбований геміглобінціанід [14]. 

Співвідношення між об’ємом плазми та форменними елементами крові 
(гематокрит), виражали в % [14]. 

Кольоровий індекс — показник ступеня насичення еритроцитів 
гемоглобіном подавали у відносних величинах [15]. 

Матеріалом для біохімічних досліджень служила кров. Цифрові дані 
опрацьовано статистично. 

Результати і дослідження. Встановлено, що показники, які 
характеризують стан організму (морфологічний склад крові, вміст гемоглобіну, 
гематокритне число і кольоровий показник) у перепілок на тлі згодовування 
кукурудзяно-бобового комбікорму з вмістом 3% соняшникової олії і 20% г/т 
комбікорму вітаміну Е (контрольна група) та кукурудзяно-бобового комбікорму з 
вмістом 4,5% соняшникової олії та 40 г/т комбікорму вітаміну Е (дослідна група), 
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не мали вірогідних між групових відмінностей у кількості еритроцитів, лейкоцитів 
і тромбоцитів (табл. 1). 

За даними літератури [16] не встановлено змін у кількості тромбоцитів у 
щурів і мишей, що утримувались на Е–авітамінній дієті.  

Таблиця 1 
Гематологічні показники перепілок при згодовуванні кукурудзяно-бобового 

комбікорму з різним вмістом соняшникової олії та вітаміну Е,  
(M±m, n=6). 

Показники 
Групи  

Контрольна  Дослідна  
Гемоглобін, г/л 96,40±1,15 101,15±1,97* 

Еритроцити, Т/л 3,40±0,07 3,42±0,09 
Лейкоцити, Г/л 37,40±1,05 36,70±2,07 
Тромбоцити, 109  /л 62,40±1,08 62,94±2,17 
Гематокритне число 44,66±1,81 46,20±1,68 

Кольоровий показник 0,85±0,03 0,86±0,07 
Примітка: *-р < 0,05 – у порівнянні з контрольною групою. 
 

Встановлено, що при додатковому включенні в кукурудзяно-бобовий 
комбікорм перепелів 1,5 % соняшникової олії і 20 г/т вітаміну Е проявляється 
тенденція до підвищення концентрації гемоглобіну на 4,92 % і гематокритного 
числа на 3,44 %. 

В результаті підрахунку кількості окремих форм лейкоцитів (див. табл.2) у 
перепелів контрольної і дослідних груп, вірогідних змін не встановлено.  

Таблиця 2 
Лейкограма крові перепелів за впливу кукурудзяно-бобового комбікорму з 

різною кількістю соняшникової олії та вітаміну Е, (M±m,n=6) 
Показники Групи 

Контрольна  Дослідна  
Лімфоцити 64,8±12,40 65,20±5,84 
Гетерофіли 29,6±1,85 28,90±2,02 

Еозинофіли 1,1±1,0 1,0±0,60 
Базофіли 3,2±2,8 3,24±0,94 
Моноцити 1,30±1,4 1,45±0,80 

 
Відзначено незначні коливання в межах від 1% до 1,5 % у кількості 

еозинофілів і моноцитів перепелів, які одержували різні добавки жиру і вітаміну Е 
в комбікормі. 

При визначенні осмотичної резистентності еритроцитів перепілок з 
використанням 1 % розчину хлориду натрію (див. рис.), встановлено нижчий 
рівень гемолізу еритроцитів при концентраціях гіпотонічного розчину NaCl (у %) 
0,50 – 3 %; 0,45 – 12 %: 0,40 – 26 %; 0,35 – 6 % групи птиці, яка споживала 
кукурудзяно-бобовий комбікорм, із вмістов 4,5 % соняшникової олії і 40 г/т 
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комбікорму вітаміну Е, у порівнянні з контрольною групою, що може вказувати на 
підвищення стабільності клітинної мембрани еритроцита при збільшенні кількості 
вітаміну Е в раціоні. 
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Рис. Осмотична резистентність еритроцитів перепелів за згодовування 

кукурудзяно-бобового комбікорму з різним вмістом соняшникової олії та 
вітаміну Е (концентрація хлористого натрію: 1– 0,55 %; 2– 0,50 %; 3– 0,45 %; 4– 
0,40 %; 5– 0,35 %; 6– 0,30 %; 7– 0,25 %). 

 
Резистентність еритроцитів перепілок, у раціоні яких збільшували кількість 

соняшникової олії на 1,5 % і вміст вітаміну Е до 40 г/т комбікорму, була вищою, 
ніж у птиці контрольної групи, про що свідчить зниження гемолізу еритроцитів.на 
3,52 % (р<0,05).  

Висновки. Збільшення кількості жиру (на 1,5 %) від 3 % до 4,5 % та 
вітаміну Е (на 20 г/т) від 20 г/т до 40 г/т комбікорму у складі кукурудзяно-
бобового комбікорму покращує фізіологічний стан організму перепелів, про що 
свідчить підвищення стійкості еритроцитів до гемолізу, зростання вмісту 
гемоглобіну у крові на 4,95 % і гематокритного числа на 3,44 % (р<0,05). 
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БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД РІДКИХ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩ  

ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ МІКОПЛАЗМ 
 

У статті розглядається питання біохімічного складу поживних 
середовищ для культивування мікоплазм, виділених від тварин. У рідких поживних 
середовищах для культивування мікоплазм на основі триптичного гідролізату 
серця ВРХ із сироватковими альбумінами крові ВРХ та коня, сироватками крові 
ВРХ, курчат-бройлерів, коня і середовищі Едварда було визначено наступні 
біохімічні показники: загальний білок та його фракції, холестерол, тригліцериди, 
амінний азот, фракційний склад ліпопротеїнів. Було з’ясовано, що найвищий вміст 
холестеролу, ліпопротеїнів високої густини (ЛПВГ) і β-ліпопротеїнів у поживному 
середовищі із сироватковим альбуміном ВРХ робить це середовище найбільш 
потенційно придатним для ізоляції і культивування мікоплазм на відміну від інших 
поживних середовищ. 

Ключові слова: поживні середовища, мікоплазми, біохімічні показники, 
холестерол, ліпопротеїни, сироватковий альбумін ВРХ  

 
Вступ. Обмежені метаболічні можливості мікоплазм визначають 

складність їх культивування на штучних поживних середовищах [1, 2–4]. За 
даними літератури, основу поживного середовища для культивування мікоплазм 
зазвичай складають триптичний гідролізат м’язів і серця ВРХ, кислотний 
гідролізат харчового казеїну, триптичний гідролізат риби, дріжджовий екстракт [5, 
6]. За даними літератури, мікоплазми є надзвичайно вимогливими до біохімічного 
складу поживних середовищ [7, 8]. Як зазначає М. М. Бойченко [9], мікоплазми – 
єдині представники царства прокаріот, що містять у складі цитоплазматичної 
мембрани стероли, основним представником яких є холестерол. У поживних 
середовищах джерелом холестеролу для росту мікоплазм є сироватка крові тварин. 
Також необхідними для синтезу клітин мікоплазм є ліпіди, ліпопротеїни, 
альбуміни, амінокислоти та фосфоліпіди [10]. 

Метою нашої роботи було визначити вміст загального білка та його 
фракцій, амінного азоту, холестеролу і фракцій ліпопротеїнів у рідких поживних 
середовищах, на основі чого оцінити їх потенційну придатність для культивування 
мікоплазм. 

Матеріал і методи. На основі триптичного гідролізату серця ВРХ нами 
було виготовлено наступні поживні середовища для культивування мікоплазм: 
рідке поживне середовище із сироватковим альбуміном крові ВРХ, рідке поживне 
середовище із сироваткою крові ВРХ, рідке поживне середовище із сироваткою 
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крові курчат-бройлерів, рідке поживне середовище із сироваткою крові коня, рідке 
поживне середовище із сироватковим альбуміном крові коня, середовище Едварда 
[11]. У поживних середовищах визначали: загальний білок – за методом Лоурі, 
альбуміни – за реакцією з бромкрезоловим зеленим, амінний азот – формольним 
методом; холестерол (ХС) і тригліцериди (ТГ) – ферментативним 
колориметричним методом, β-ліпопротеїни (β-ЛП) – турбідиметричним методом 
за Бурштейном і Самай. Фракції ліпопротеїнів: ліпопротеїни високої густини 
(ЛПВГ), ліпопротеїни низької густини (ЛПНГ) та дуже низької густини (ЛПДНГ) 
визначали електрофорезом у гелі агарози [12]. Статистична обробка отриманих 
даних проводилася за допомогою пакету програм Microsoft Excel. 

Результати дослідження. За нашими результатами біохімічних досліджень 
складу поживних середовищ (табл.1), показники яких наведено в таблиці, вміст 
загального білка був найвищим у середовищі з сироваткою крові ВРХ (52,00±0,45 
г/л), найнижчим – у середовищі із сироватковим альбуміном ВРХ (41,20±0,20 г/л). 

Таблиця 1 
Вміст білка та амінного азоту в поживних середовищах  

для культивування мікоплазм (М±m; n=5) 
Найменування середовищ Білок,  

г/л 
Альбумін,  

г/л 
Глобулін,  

г/л 
Амінний азот, 

г/л 
Середовище із 
сироватковим 
альбуміном крові ВРХ 

41,2±0,20 * 17,4±0,04 * 23,7±0,02 * 1,3±0,04 

Середовище із 
сироваткою крові ВРХ 52,5±0,45 16,7±0,02 35,8±0,02 1,2±0,07 

Середовище із 
сироваткою крові курчат-
бройлерів 

50,0±1,41 15,8±0,04 34,2±0,12 1,2±0,04 

Середовище із 
сироваткою крові коня 50,0±1,54 16,4±0,04 33,6±0,04 1,2±0,04 

Середовище із 
сироватковим 
альбуміном крові коня 

47,2±0,52 15,3±0,04 31,9±0,03 1,2±0,08 

Середовище Едварда 45,5±0,56 14,3±0,02 31,2±0,03 0,8±0,06 
Примітки: * – вірогідно порівняно із іншими середовищами 
 

Але слід відзначити, що вміст загального білка у середовищі із сироваткою 
крові ВРХ був зумовлений високим вмістом глобулінів, які, за даними літератури, 
пригнічують ріст мікоплазм. Вміст альбумінів був найвищим (17,40±0,04 г/л) у 
дослідному середовищі із сироватковим альбуміном ВРХ, а глобулінів – 
найнижчим (23,70±0,02 г/л) порівняно з іншими дослідженими середовищами. 
Таке співвідношення білкових фракцій у середовищі із сироватковим альбуміном 
крові ВРХ є найкращим порівняно з іншими середовищами, адже пригнічення 
росту мікоплазм глобулінами є мінімальним. Вміст амінного азоту виявлено у 
середовищі з сироватковим альбуміном ВРХ, що становив (1,30±0,04 г/л). Амінний 
азот у середовищі Едварда (0,80±0,06 г/л) був нижчим за показники всіх інших 
середовищ (табл.1).  
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Також відомо, що сироватковий альбумін ВРХ має специфічні властивості 
зв’язувати жирні кислоти і тим самим поліпшувати ріст мікоплазм, навіть краще за 
холестерол. Вміст холестеролу в поживних середовищах становив від 1,90±0,06 
ммоль/л в середовищі із сироватковим альбуміном коня до 4,50±0,05 ммоль/л в 
середовищі із сироватковим альбуміном ВРХ (табл. 2). 

Таблиця 2 
Вміст холестеролу, тригліцеридів і фракцій ліпопротеїнів у поживних 

середовищах для культивування мікоплазм (М±m; n=5) 
Найменування 

середовищ 
ХС, 

ммоль/л 
ТГ, 

ммоль/л 
ЛПВГ, 

ммоль/л 
ЛПНГ, 

ммоль/л 
ЛПДНГ, 
ммоль/л 

β-ЛП, 
г/л 

Середовище із 
сироватковим 
альбуміном крові 
ВРХ 

4,5± 
0,05 * 

0,57± 
0,008 

0,96± 
0,004 * 

3,26± 
0,06 * 

0,254± 
0,004 

4,3± 
0,05 * 

Середовище із 
сироваткою крові 
ВРХ 

3,3± 
0,07 

0,97± 
0,012 

0,64± 
0,004 

1,22± 
0,01 

0,441±0,001
2 

2,1± 
0,03 

Середовище із 
сироваткою крові 
курчат-бройлерів 

4,2± 
0,07 

0,58± 
0,007 

0,68± 
0,011 

1,57± 
0,02 

0,264± 
0,002 

2,2± 
0,04 

Середовище із 
сироваткою крові 
коня 

2,4± 
0,07 

0,54± 
0,009 

0,62± 
0,006 

1,48± 
0,01 

0,246± 
0,018 

2,2± 
0,04 

Середовище із 
сироватковим 
альбуміном крові 
коня 

1,9± 
0,06 

0,34± 
0,007 

0,52± 
0,009 

1,25± 
0,02 

0,155± 
0,009 

1,6± 
0,02 

Середовище 
Едварда 2,4±0,06 0,24± 

0,006 
0,49± 
0,009 

0,89± 
0,02 

0,109± 
0,001 

1,3± 
0,05 

Примітки: * – вірогідно порівняно із іншими середовищами 
 
Найвищий вміст холестеролу в середовищі із сироватковим альбуміном 

ВРХ дозволяє припустити можливість кращого росту мікоплазм у даному 
середовищі, адже холестерол має велике значення для метаболізму мікоплазм, як 
це зазначено в літературі [9]. Найнижчий вміст холестеролу визначений у 
середовищі з сироватковим альбуміном крові коня – 1,90±0,06 ммоль/л. 

При дослідженні фракційного складу ліпопротеїнів у поживних 
середовищах було з’ясовано, що найбільший вміст ЛПДНГ (пре-β-ліпопротеїнів) 
був у середовищі із сироваткою крові ВРХ – 0,441±0,012 ммоль/л, найнижчий – у 
середовищі Едварда – 0,109±0,001 ммоль/л. Разом з тим, згідно даним літератури, 
роль цієї фракції ліпропротеїнів у середовищах для культивування мікоплазм не 
з’ясована [160]. Вміст ЛПВГ (α-ліпопротеїнів) виявився найвищим у середовищі із 
сироватковим альбуміном ВРХ (0,960±0,004 ммоль/л), найнижчим – у середовищі 
Едварда (0,490±0,009 ммоль/л). Відомо, що ЛПВГ багаті на фосфоліпіди, які 
переносять ліпідні компоненти на субклітинні та клітинні біомембрани. Також 
існує думка, що фосфоліпіди, які є поверхнево активними речовинами, 
стимулюють ріст мікоплазм шляхом підвищення розчинності холестеролу, 
роблячи його більш доступними для мікроорганізмів. При дослідженні ЛПНГ (β-
ліпопротеїнів) було встановлено, що найвищий вміст цієї фракції був у середовищі 
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із сироватковим альбуміном ВРХ (3,26±0,06 ммоль/л), найнижчий – у середовищі 
Едварда (0,89±0,02 ммоль/л). Ця фракція ліпопротеїнів є головною транспортною 
формою холестеролу, вміст якого у структурі цих часточок найвищий і досягає 58 
%. Дослідження вмісту тригліцеридів у поживних середовищах показало, що 
найвищий показник цих речовин був у середовищі із сироваткою крові ВРХ і 
становив 0,970±0,012 ммоль/л, найнижчий – у середовищі Едварда.  

Висновки. 1. Найвищий вміст холестеролу, ЛПВГ (α-ліпопротеїнів), ЛПНГ 
(β-ліпопротеїнів) та амінного азоту спостерігався у середовищі із сироватковим 
альбуміном крові ВРХ. 2. За співвідношенням білкових фракцій середовище із 
сироватковим альбуміном крові ВРХ є більш придатним для культивування 
мікоплазм порівняно з іншими середовищами. 3. Визначення у рідких поживних 
середовищах вмісту холестеролу і фракцій ліпопротеїнів можна використовувати 
як критерії потенційної придатності для культивування мікоплазм. 
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BIOCHEMICAL COMPOSITION LIQUID MEDIUM  

FOR CULTIVATION OF MYCOPLASMA 
The article discusses the biochemical composition of nutrient media for cultivation 

of mycoplasmas isolated from animals. In liquid media for cultivation of mycoplasmas 
on the basis of tryptic digest of the heart of cattle with serum albumin of cattle and horse 
blood, blood serum of cattle, broiler chickens, horses and the environment were 
identified as Edward biochemical parameters: total protein and its fractions, 
cholesterol, triglycerides, amino nitrogen, grain size distribution of lipoproteins. It was 
found that high levels of cholesterol, high density lipoprotein (LDL) cholesterol and β-
lipoproteins in the culture medium with serum albumin of cattle making it among the 
most potentially suitable for the isolation and cultivation of mycoplasmas in contrast to 
other culture media.  

Key words: culture media, mycoplasmas, biochemical markers, cholesterol, 
lipoproteins, serum albumin of cattle  
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 ГОМЕОСТАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ПРОДУКТИВНІ 
ЯКОСТІ СТРАУСІВ  

 
Представлені результати дослідження загального функціонального стану 

організму страусів за основними морфологічними та біохімічними показниками 
крові, які вивчалися впродовж трьох відтворювальних сезонів. Досліджено основні 
господарсько-корисні ознаки страусів в аспекті часу за умов промислового  
розведення в степовій зоні України. 

Ключові слова:чорний африканський страус, гомеостатичні показники 
крові (морфологічні та біохімічні), продуктивність, степова зона України. 

 
Вступ. Страуси є видом птиці ще напівдиким та не адаптованим до 

розведення за сучасних технологій промислового птахівництва. Втім дослідження 
за цим напрямком активно проводяться у ПАР (F.W. Huchzermeyer, 1990); США 
(D.C. Deeming, 1992); Польщі (J.O. Horbanczuk, 1992); Ізраїлю (B. Perelman, 1993); 
Китаю (Я. Хаомин, 2005) [3, 4]. В Україні виробництво м’яса страусів за 
промислових технологій в господарствах, розташованих у степовій зоні, розпочато 
з 2003 року. Тому ще бракує знань щодо визначення особливостей загального 
функціонального стану організму, гематологічних та біохімічних показників крові 
цього виду птиці, необхідних для розробки методів прогнозування продуктивності, 
діагностики захворювань тощо.  

Фізіологічні процеси, що відбуваються в організмі страусів при їх адаптації 
до сучасних промислових умов розведення в нашій зоні, значною мірою 
позначаються на показниках крові, господарсько-корисних ознаках. Процеси 
формування та стабілізації механізмів адаптації організму відбуваються на рівні 
всіх функціональних живих систем. При цьому неспецифічна адаптаційна реакція 
створює загальний фон, на якому розвиваються і від якого багато в чому залежать 
усі інші реакції в організмі [1].  

Матеріали і методи. Експериментальна частина роботи була виконана на 
страусовій фермі АТЗТ «Агро-Союз» (Україна, с. Майське, Синельниківський 
район, Дніпропетровська область) на поголів’ї страусів На початку 
відтворювального сезону було підібрано 6 гнізд основного стада страусів, що 
складались з одного самця і однієї самки. Впродовж трьох відтворювальних 
сезонів (2006-2008рр.) досліджували морфо-функціональні та основні 
господарсько-корисні ознаки цих самок. Кров у страусів відбирали з підкрильцевої 
вени зранку до початку годівлі. У відібраних зразках визначали: кількість 
еритроцитів (Г/л) та лейкоцитів (Т/л) − за загальноприйнятим методом з 
використанням камери Горяєва. Вміст гемоглобіну (г/л) – гемоглобінціанідним 
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методом з використанням ацетонціангідрину; показник гематокриту − за 
уніфікованим мікрометодом в модифікації Й.Тодорова (1979 р.); індекси 
еритроцитів (середній вміст гемоглобіну в еритроциті (МСН), середню 
концентрацію гемоглобіну в еритроциті (МСНС), середній об’єм еритроцитів 
(MCV) – розрахунковим методом; осмотичну резистентність еритроцитів – у 
суміші з різним вмістом ізотонічних розчинів натрію хлористого, показник ШЗЕ − 
за уніфікованим мікрометодом Панченкова (1972 р.); вміст загального білка в 
сироватці крові − рефрактометричним методом, а його фракцій – 
нефелометричним (турбідиметричним);  концентрацію кислоти сечової – за 
допомогою діагностичних наборів фірми La Chema;  рівень амінного азоту у 
сироватці крові −  за методом Асселя; вміст креатиніну – згідно методу Поппера 
(за колірною реакцією Яффе) [2]. Впродовж досліду враховували несучість 
(яєць/гол.) самок, середню масу яєць (г/шт.), заплідненість яєць (%), виводимість 
яєць (%), вивід страусенят (%). Одержані числові результати досліджень 
опрацьовували біометричним методом з використанням t-критерію Ст'юдента 
визначенням ступеню вірогідності різниці (р).  

Результати дослідження. 
 Аналіз основних морфо-функціональних показників крові у страусів під 

час відтворювального сезону 2008 року виявив, що кількість еритроцитів 
варіювала з тенденцією зниження параметрів цього показника від 1,89 Т/л у 2006 
році до 1,82 Т/л (таблиця 1). Як відомо, вміст гемоглобіну у крові тварин та птиці 
коливається в певних межах та залежить від виду, віку, статі, породи, умов годівлі 
тощо [2]. Дані, отримані в ході досліджень, показали, що рівень гемоглобіну за 
аналогією з кількістю еритроцитів в крові страусів знижувався (р<0,05; р<0,01) із 
збільшенням їх віку. Зазначені зміни можуть бути або віковими, або пов’язаними з 
особливостями адаптаційних процесів в їх організмі. Доречі, у середньому 
параметри вмісту гемоглобіну є суттєво вищими, ніж у повідомленнях суданських 
авторів, але співпадають з даними іспанських дослідників [3, 4]. Якщо 
враховувати, що на параметри цього показника впливає фізіологічний стан 
організму страусів та умови годівлі, можна допустити, що характерним для 
степової зони України є підвищений вміст заліза та марганцю в ґрунті, що через 
корми може впливати на вміст гемоглобіну в крові страусів. Гематокрит у крові 
цієї птиці зменшився за 3-річний період досліджень від 49,5 % у 2006 році до 44,5 
% у 2008 році (р<0,05). Резистентність еритроцитів до різних концентрацій 
розчину хлористого натрію, як видно з наведених даних у таблиці 1, була 
стабільною протягом трьох відтворювальних сезонів. У дослідних самок показник 
швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ)  мав тенденцію до зниження до 12,6 
мм/год. (2008 р). У результаті проведених гематологічних досліджень щодо 
індексів еритроцитів була зафіксована тенденція до зменшення з кожним 
відтворювальним сезоном вмісту гемоглобіну в еритроциті (MCH) та середнього 
об’єму еритроцитів (MCV).  
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Таблиця 1  
 Морфо-функціональні показники крові самок страусів  

Показники Відтворювальний сезон, рік (n=6, M±m) 
2006 2007 2008 

Кількість еритроцитів, Т/ л 1,89±0,04 1,85±±0,020 1,82±0,026 
Резистентність еритроцитів (у 
розчині NaCl, %)  

0,43±0,02 
 

0,41±0,04 0,42±0,011 

ШОЄ, мм/год. 12,8±0,41 12,7±1,76 12,6±1,78 
Гематокрит, % 49,5±1,19 46,3±1,22 44,5±1,20* 

Вміст гемоглобіну, г/л 156,0±2,33 144,5±3,31* 141,0±4,31** 

MCH, пг 82,6±1,739 78,2±2,13 77,7±2,92 
MCHC, % 31,6±0,86 31,29±1,21 31,83±1,65 
MCV, мкм3 261,98±6,638 250,4±4,66 245,1±4,96 
Кількість лейкоцитів, Г/л 8,16±0,119 8,15±1,062 8,13±0,122 

Примітка:  * - р<0,05; ** - р<0,01 по відношенню до показників 2006 р. 
Загальна кількість лейкоцитів впродовж трьох відтворювальних сезонів 

значно не варіювала та в середньому складала 8,15 Г/л, але була суттєво меншою, 
якщо порівняти з даними у страусів, яких розводять в Іспанії (21,0±8,0 Г/л) [3]. 

Залежно від інтенсивності обміну білків в організмі може змінюватися 
вміст загального білка та його фракцій у сироватці крові. Результати вивчення 
основних показників білкового обміну в організмі самок страусів наведені в 
таблиці 2. Як видно з представлених результатів, на тлі збільшення вмісту 
загального білка (р<0,05) та глобулінової фракції (р<0,05) в сироватці крові самок 
відбувалося зменшення альбумінів протягом трьох продуктивних сезонів. На 
початку дослідження (2006 р.) у крові страусів при загальному білку 50,4 г/л  
фракція альбумінів була найбільшою по відношенню до глобулінової на 20 %. Але 
ж, у третьому відтворювальному сезоні (2008 р.) в сироватці крові самок при 
збільшенні вмісту білка відбулося і збільшення глобулінової фракції по 
відношенню до альбумінової на 13,4 %. Така різниця може свідчить, про наявність 
високого рівня гуморальної регуляції захисних механізмів у самок страусів. 
Білковий коефіцієнт зменшувався (р<0,05) у відповідності із альбуміновою 
фракцією впродовж трьох сезонів. 

Таблиця 2 
Основні біохімічні показники крові самок страусів  

Показники Відтворювальний сезон, рік, (n=6, M±m) 
2006 2007 2008 

Загальний білок, г/л 50,4±1,30 52,6±1,97 54,1±1,04* 

Альбуміни, г/л 27,5±1,60 26,2±1,87 25,1±0,58 
Глобуліни, г/л 22,9±2,05 26,5±2,21 29,0±1,48* 

Білковий коефіцієнт 1,26±0,132 1,04±0,145 0,87±0,026* 

Кислота сечова, мг/л 44,0±1,95 41,0±1,15 40,0±1,73 
Азот амінний,  мг/л 16,5±1,01 24,1±1,27*** 19,5±1,10 
Креатинін, мкмоль/л 41,1±2,85 36,0±1,99 33,8±2,32 

Примітка:  * - р<0,05; *** - р<0,001  по відношенню до показників 2006р. 
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Концентрація сечової кислоти та креатиніну в крові страусів протягом 
2006-2008 р. зменшились в середньому на 9,1 % та 17,8 % відповідно, а вміст 
амінного азоту − збільшився від 16,5 % до 18,2 %.  

Отже, у самок, яких промислово розводять  в степовій зоні  України обмін 
білків тісно пов’язаний з інтенсивністю несучості (початок, вихід на пік, спад). 
Результати дослідження морфо-функціональних, біохімічних показників крові 
співпадають з більшістю параметрів страусів, яких більш тривалий час вирощують 
в кліматичних умовах інших країн. Встановлені дані можуть свідчити про 
стабілізацію обмінних процесів в організмі цієї птиці.  

При вивченні рівня адаптації до певних умов розведення птиці 
інформативним є не лише показники крові, але ж і рівень продуктивності,  
господарсько-корисні ознаки. Тож, на тлі дослідження  основних гомеостатичних 
показників крові у 6 дослідних самок були проаналізовані і їх продуктивні якості. 
Несучість самок у 2006 році становила 35,7 яєць, тобто була на 3,2 шт. вищою, ніж 
у середньому по стаду (32,5 шт.). У 2008 році несучість зросла до 38,5 яєць в 
порівнянні з 2007 роком і на 2,8 шт. − в порівнянні з 2006 роком, але була 
меншою, ніж у середньому по стаду на 1,8 шт. Таким чином, у зростанні у 
середньому по стаду несучості  у 2008 році на 4,9 шт. (40,3 шт. − 35,4 шт. = 4,9 
шт.) у порівнянні з попереднім роком на вплив адаптаційних чинників припадає 
1,8 яєць (36,7%) та чинників відбору − 3,1 яєць (4,9 шт. − 1,8 шт. = 3,1 шт.) або 
63,3%. Зокрема, характерним є швидке зростання інтенсивності несучості на початку 
відтворювального сезону з наступним поступовим зниженням. У страусів крива 
несучості зростає менш інтенсівно ніж у курей тому, що на формування яйця 
витрачається вдвічі більше часу (48 годин, а не 24, як у курей). 

За аналогією з несучістю протягом трьох відтворювальних сезонів зростала 
і маса яєць. У 2008 році маса яєць у дослідних несучок зросла до 1479 г (на 120 г у 
порівнянні з 2006 роком або на 40 г за рік), але була меншою, ніж у середньому по 
стаду (1501 г.). Якщо у стаді таке збільшення маси яєць (від 1302 г у 2006 році до 
1501 г у 2008 році) може бути пов’язане з сумарною дією відбору та поліпшенням 
адаптаційних можливостей організму до технологічних чинників, то у дослідних 
самок (на 40 г за рік) − переважно з віковими змінами.  

Показовим для дослідних самок є відносно стабільний рівень заплідненості яєць. 
На відміну від параметрів цього показника у середньому по стаду (зростання від 60,6 % у 
2006 р. до 68,1 %  −  у 2008 р.) у дослідної групи рівень заплідненості яєць був суттево 
вищим 74,9 − 78,6 % і не пов'язаний зі зміною відтворювальних сезонів. Можливо, це 
повязано з тим, що протягом трьох років дослідні сім’ї залишались незмінними. Однак, 
завдяки збільшенню рівня виводимості яєць від 62,7 % у 2006 році до 79,4 % у 2008 р. 
(на 16,7 %), підвищився і рівень виводу страусенят від 49,3% до 62,2% (на 12,9 %). 
Вивід страусенят, як відомо, є основним господарським показником, рівень 
розвитку якого залежить від параметрів двох інших показників, зокрема 
заплідненості і виводимості яєць. Оскільки в нашому досліді заплідненість і 
виводимість яєць у стаді страусів щорічно зростали, то відповідно збільшувався і 
рівень виводу страусенят. Отже, впродовж трьох продуктивних сезонів у самок 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 38

вірогідно зростала маса яєць, заплідненість та виводимість, несучість зберігалася 
високою. 

Висновки. 
Підводячи підсумок, відмітимо, що в крові самок страусів, яких розводять в 

умовах Степу України, з віком (тобто на третій відтворювальний сезон в 
порівнянні з першим), відбувається зменшення загальної кількості еритроцитів, 
гематокриту, вмісту гемоглобіну та індексів еритроцитів (MCH; MCV) на тлі  
підвищення несучості. Характерним для клінічно здорових самок страусів на тлі 
нормативної несучості протягом відтворювальних сезонів в степовій зоні України 
є вірогідне збільшення вмісту білка і глобулінової фракції по відношенню до 
альбумінової.  

Отже, дослідження основного стада страусів спеціалізованої ферми АТЗТ 
“Агро-Союз” за провідними показниками морфологічного та біохімічного складу 
крові, а також основними продуктивними якостями засвідчили, що за середнім 
рівнем вони відповідають параметрам, характерним для аналогічних ферм інших 
країн, зокрема Польщі, ПАР, Ізраїлю. Це є позитивним результатом сумарної дії 
двох процесів, зокрема завдяки відбору та адаптації страусів до нових 
технологічних умов розведення.  

Література 
1. Стояновский С. В. Механизмы адаптации животных к действию 

отрицательных раздражителей / С. В. Стояновский, P. M. Секунтецкий // 
Ветеринарные проблемы животноводства: Респ. науч. практич. конф., тез. докл. − 
Белая Церковь. – 1985. – С. 66 – 67. 

2. Сукманський О.І. Ветеринарна гематологія / О.І. Сукманський, С.І. 
Улизько // [под ред.  О.І. Сукманського]; навч. посіб. – Одеса, 2009. – 167 с. 

3. Palomeque J. Hematologic and blood chemistry values of the Masai ostrich 
(Struthio camelus) / J. Palomeque, D. Pinto, G. Viscor // Journal of Wildlife Diseases 
Spain, 27(1). – 1991. − P. 34 – 40. 

4. Quintavalla F. Blood biochemical baseline values in the ostrich (Struthio 
Camelus) / F. Quintavalla, E. Bigliardi, P. Bertoni // Available: 
www.unipr.it/arpa/facvet/annali/2001/ quintavalla.pdf [2009 Jan. 11]. 

Summary 
L. Goncharova  

HOMEOSTATIC INDICES OF BLOOD AND PRODUCTIVE OF 
OSTRICHES  
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productive seasons. There is the represented information about dynamics of productivity 
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МОРФОЛОГІЯ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ СПИННОГО 

МОЗКУ СОБАК, ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ РАДІОАКТИВНОГО 
ЗАБРУДНЕННЯ 

 
У роботі висвітлено гістоархетектоніку та морфометричні показники 

спинного мозку собак, які народилися і проживали в зоні радіоактивного 
забруднення. Встановлено, що дія малоінтенсивного іонізуючого випромінювання 
на організм дослідних собак проявляється кількісними змінами гісто- та 
цитоструктур спинного мозку.  

Ключові слова: нервова клітина, перикаріон, відростки нейронів, ядро, 
ядерце, нейроглія, ядерно-цитоплазматичне відношення, базофільна речовина, 
спинний мозок, морфометрія.  

 
Вступ. Однією з найбільших екологічних проблем сьогодення є високий 

рівень радіоактивного забруднення біосфери, що негативно впливає на 
життєдіяльність (ріст, розвиток, функціонування органів і систем організму) 
людей і тварин. 

За результатами клініко-експериментальних досліджень доведений 
негативний вплив радіонуклідів на стан ряду життєвоважливих систем організму: 
дихання, серцево – судинну, нервову тощо [5, 6], ступінь ураження яких залежить 
від дози та тривалості опромінення [2, 5]. 

Важливу роль у функціонуванні організму належить нервовій системі, яка 
постійно є об’єктом впливу внутрішніх і зовнішніх умов, у яких перебуває 
організм [3, 9, 10]. Адаптація організму до зміни цих умов існування відбувається, 
в першу чергу, за участю нервової системи [9]. 

Таким чином, враховуючи важливість функціонування спинного мозку 
собак, є актуальним у вивченні впливу іонізуючого випромінювання на структуру 
та морфометричні показники. 

Матеріал і методи. Дослідження проводили на кафедрі анатомії і гістології 
факультету ветеринарної медицини Житомирського національного 
агроекологічного університету.  

Об’єктом дослідження були безпородні клінічно здорові статевозрілі 
собаки, які народились і проживали в умовах 3-ї зони радіоактивного забруднення. 

                                                        
 Горальський Л.П., Сокульський І. М., Демус Н.В., Колеснік Н.Л., 2011 
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Контролем були собаки з умовно чистої зони, які внаслідок складних переломів та 
серйозних травм підлягали евтаназії. 

Матеріалом для досліджень був грудний відділ спинного мозку 
статевозрілих собак (n=5). 

В роботі використовувались анатомічні, гістологічні, нейрогістологічні та 
морфометричні методи досліджень [1, 4, 7, 8]. Для гістологічного  дослідження 
шматочки матеріалу фіксували в 10% розчині нейтрального формаліну та рідині 
Карнуа, з наступною швидкою заливкою в парафін за схемами запропонованими у 
посібниках Л. П Горальського., В. Т Хомича., О. І Кононського [4]. Для вивчення 
морфології клітин та проведення морфометричних досліджень спинного мозку 
серійні зрізи фарбували гематоксиліном та еозином, а також проводили 
нейрогістологічні методи імпрегнації нервової тканини азотнокислим сріблом за 
Більшовським Грос та Рамон-і-Кахалем. Для виявлення хромотофільної речовини 
у нервових клітин використовували метод Ніссля [4]. 

Для вимірювання структури спинного мозку використовували світловий 
мікроскоп МБС – 10, а для визначення об’єму нервових клітин та їх ядер – 
мікроскоп “Біолам-Ломо” [1, 7, 8].  

Цифровий матеріал статистично обробляли за допомогою комп’ютерної 
програми ”Excel” з пакету ”Microsoft Office 2003”. 

Результати дослідження. Макроскопічна будова спинного мозку 
статевозрілих собак, які народились і утримувались на території забрудненій 
радіонуклідами, була подібною до такої, як у контрольній групі тварин. На 
поперечному зрізі спинного мозку собак міститься сіра, а на периферії – біла 
мозкова речовини. Сіра речовина має вентральні і дорсальні роги, з’єднані 
широкою перетинкою – центральною проміжною речовиною, через яку проходить 
центральний канал. Однак, спостерігалися деякі зміни гістологічних показників. 
Морфометричніми дослідженнями встановлено, що площа поперечного зрізу 
спинного мозку дослідної групи собак відносно контрольної зростає в 1,1 рази і 
становить 22,15 ± 0,26 мм². При цьому площа сірої мозкової речовини зменшилась 
в 0,8 рази і займає 2.34±0,06 мм² від площі мозку, а білої речовини – навпаки, 
спостерігається тенденція до збільшення, в 1,06 рази відносно контрольної і 
становить 20,81±0,29 мм².  

При світлооптичному вивченні гістологічних препаратів спинного мозку у 
собак дослідної групи структура і архітектоніка органа була збережена і 
відповідала такій, як у собак контрольної групи. Хоча в деяких місцях 
спостерігали переповнення судин еритроцитами, відображення незначного 
набряку у більшості білої мозкової речовини спинного мозку. 

Мікроскопічне вивчення сірої речовини статевозрілих дослідних собак 
(форма нервових клітин та їх відростків, границі розміщення нейронів у сірій 
речовині, тощо), мала аналогічну структурну будову, як у собак контрольної 
групи. Проте у рідкісних випадках нейроцити сірої речовини розмішені більш 
поодиноко і таким чином відображають меншу чисельність певних ядер сірої 
речовини спинного мозку. 
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Загальна нейропопуляція у сірій речовині спинного мозку дослідних собак 
була представлена різними за величиною нервовими клітинами (великими, 
середніми та малими) і мало чим відрізнялись до такої, як у контрольній групі 
тварин. Однак, розподіл між клітинами змінився. Так, найбільше (41,16 ± 0,79 %) 
виявлено середніх клітин, що порівняно з контрольною групою зменшився у 0,9 
рази, потім – великих (31,01 ± 0,41 %), що відображалось на зменшені у 0,8 рази та 
малих нервових клітин (27,75 ± 1,09 % ) які збільшились у 1,3 рази   (рис. 1).  
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Рис. 1. Популяції нервових клітин у сірій речовині спинного мозку 
статевозрілих собак дослідної та контрольної групи. 

 
Мікроскопічна будова нейронів сірої речовини спинного мозку статевозрілих 

дослідних собак мала деякі відмінності, що проявлялись порушенням 
гістоструктури нейроцитів. Так, більшість нейронів мала округлі та овальні форми 
(рис. 2), тоді, як нейрони сірої речовини дослідних собак мали у більшості 
багатогранні форми.  

У цитоплазмі деяких нейроцитів в невеликій кількості знаходили дрібні 
напівпрозорі вакуолі. Такі клітини були збільшені у об’ємі, що вказувало на 
розвиток дистрофічних процесів. У деяких клітинах ядро було в стані набряку або 
пікнозу. 

Фарбування гістопрепаратів спинного мозку за методом Нісся показало, що 
нейроплазма нервових клітин містить розмивчасті, нечіткі глибки базофільної 
речовини (рис. 3), у вигляді дрібної зернистості, у порівнянні з контрольними 
тваринами, які містять виражені структури базофільної речовини, що є свідченням 
зміни апарату синтезу білка. 
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Рис. 2. Фрагмент мікроскопічної будови сірої речовини спинного мозку 
статевозрілого собаки дослідної групи: а – сіра речовина;             
б – нервова клітина; в – відросток нервової клітини; г – ядро 
нейроцита; д – ядра гліальних клітин. Рамон-і-Кахаль. × 180. 

У собак, які народилися у 3-й зоні радіоактивного забруднення, ядерно-
цитоплазматичне відношення нейронів сірої речовини спинного мозку у 
порівнянні з контролем збільшується (табл. 1).  

Таблиця 1. 
Морфометричні показники нервових клітин спинного мозку 

статевозрілих собак (M±m, n=5) 
Показники 

контрольних тварин 
Середні 

показники  
Групи нервових клітин  

великих 
нейроцитів 

середніх 
нейроцитів 

малих 
нейроцитів 

Об’єм клітини, мкм3 12913,53 ± 
915,41 

21440,19 ± 
677,60 

9175,89 ± 
570,58 

3001,52 ± 
163,24 

Об’єм ядра, мкм3 839,92 ± 
59,54 

1126,93± 
53,69  

725,76 ± 
37,33 

319,29 ± 
19,80 

ЯЦВ 0,08 ± 
0,005 

0,058± 
0,003  

0,093 ± 
0,005 

0,119 ± 
0,004 

Показники 
дослідних тварин 

Середні 
показники  

Групи нервових клітин  
 

великих 
нейроцитів 

середніх 
нейроцитів 

малих 
нейроцитів 

Об’єм клітини, мкм3 12878,25 ± 
914,22 

21221,11 ± 
665,23 

9125,66 ± 
510,12 

3019,11 ± 
159,20 

Об’єм ядра, мкм3 853,56 ± 
61,02 

1195,23± 
52,45  

737,76 ± 
36,23 

332,16 ± 
16,20 

ЯЦВ 0,09 ± 
0,005 

0,088± 
0,004  

0,118 ± 
0,006 

0,128 ± 
0,006 
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Рис. 3. Фрагмент мікроскопічної будови вентрального рогу спинного мозку 

статевозрілого собаки дослідної групи: а – нервові клітини;                   
б – відросток нервових клітин; в – ядро; г – ядерце; д – базофільна 
зернистість; е – клітини нейроглії. Ніссль. × 400. 

 
Висновки. 
1. Будова гісто- та цитоструктур спинного мозку статевозрілих собак за 

тривалого малоінтенсивного іонізуючого випромінювання визначається 
співвідношенням сірої речовини до білої, морфометричними показниками та 
популяціями нервових клітин у сірій речовині спинного мозку  

2. Дія тривалого малоінтенсивного іонізуючого випромінювання на 
організм дослідних собак проявляється кількісними змінами гісто- та 
цитоструктур спинного мозку:  

– площа його поперечного зрізу дослідної групи собак відносно 
контрольної зростає в 0,9 рази і становить 22,15 ± 0,26 мм²; 

– нейропопуляція малих нейронів у сірій речовині спинного мозку собак 
збільшується, ядерно-цитоплазматичне відношення нервових клітин зростає. 
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ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ СКЛАД НАЙДОВШОГО 

М’ЯЗА СПИНИ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ ЗА ДІЇ 
ІМУНОСТИМУЛЮЮЧОГО ПРЕПАРАТУ МОБЕС 

 
Експерементально доведено, що введення препарату Мобес у дозі 0,1 

мл/кг живої маси поросятам-сисунам сприяє збільшенню їх живої маси при 
відлученні на 17,6 % та у подальшому поліпшує їх відгодівлю і як наслідок збільшує 
їх передзабійну живу масу на 5,6 % вихід м’яса на 7,1 % та сала на 16,2 %. 
Встановлено, що у дорослих свиней зменшується вологість м’яса за рахунок 
збільшення вмісту сухої речовини на 0,9 %. М'ясо дослідної групи порівняно з 
контролем містило більше на 0,16 % загального жиру, 0,62 % загального білку та 
на 0,4 % золи порівняно з контролем. 

Ключові слова: Препарат Мобес, поросята-сисуни, забійні якості 
свиней, передзабійна маса, м'ясо м’якоть, сало, загальна волога, суха речовина, 
загальний жир, загальний білок, зола, біологічна цінність. 

 
Останні роки в Україні сільськогосподарське виробництво  перебуває в 

критичному становищі про що свідчить зменшення поголів’я тварин, дефіцит 
продукції тваринництва власного виробництва та збільшення його імпорту із за 
кордону. 

Впровадження інтенсивних технологій у свинарстві з використанням їх 
біологічних особливостей дозволить в порівняно короткі періоди вирощування 
виробляти значну кількість високоякісної продукції.  

Відомо, що від однієї свиноматки за рік можна отримати 18–20 поросят, 
які при відгодівлі дають 1,5–2,0 т. свинини при витратах корму     5–6 к.од. на 1 кг 
приросту [1, 2].  

М’ясо і сало є важливими продуктами харчування людей, так як вони є 
основним джерелом білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин і вітамінів. 
Свинина порівняно з м’ясом домашніх тварин інших видів характеризується 
найвищою засвоюваністю білка, оскільки в ній мало міститься таких 
неповноцінних білків як галоген та еластин.  

Внутрішньом’язовий і підшкірний жир свиней має високу біологічну 
цінність оскільки містить у своєму складі підвищену кількість незамінних 
полінасичених жирних кислот [3, 4]. А тому нові методи і підходи з питань 
підвищення збереженості, продуктивності та поліпшення якості продукції є 
актуальним. 

Постановка проблеми. Не зважаючи на високу плодовитість свиноматок у 
новонароджених поросят спостерігається висока смертність, що зумовлено 
низькою імунобіологічною реактивністю їх організму, а також недостатністю 
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механізмів гормональної регуляції енергетичного обміну і фізіолого-біохімічних 
процесів, дефіцитом поживних речовин у тканинах після народження, та 
механізмів терморегуляції [5, 6]. 

Метою досліджень було визначити вплив біологічно активного препарату 
Мобес, що вводили поросятам-сисунам у ранньому віці на їх енергію росту, 
забійні якості, фізико-хімічний склад найдовшого м’яза спини та його біологічна 
цінність у період досягнення ними живої маси     100 кг.  

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводились в умовах 
свиноферми ТОВ „Маджерік-Агрос” с. Лобачів Володарського району Київської 
області.  

Під час досліджень умови утримання та годівлі дослідних груп поросят-
сисунів були ідентичними. Вивчали вплив препарату  на чистопородних 
(відібраних від маток-сестер) поросятах-сисунах великої білої породи віком від 1-ї 
до 45-ти добового віку (табл. 1).  

Таблиця 1 
Схема проведення досліджень з визначення впливу препарату Мобес на 

імунобіологічний статус організму поросят-сисунів (М ±m, n=5) 
Групи тварин Препарати Доза (мл/кг) 
Контрольна  Ізотонічний розчин NaCl 0,1 
Дослідна  Мобес 0,1 

Із поросят за принципом пар-аналогів сформували дослідну та контрольну 
групи, враховуючи: вік, стать, живу масу та фізіологічний стан. 

Методикою досліджень було передбачено утримання у кожній групі по 6 
голів кабанчиків та свинок. Після відлучення поросят від свиноматки їх 
дорощували та відгодовували до досягнення живої маси 100 кг. Після чого по 3 
кастровані кабанчики з дослідної і контрольної групи було забито для визначення 
забійних якостей, маси внутрішніх органів та визначення фізико-хімічного складу 
найдовшого м’яза спини, та дослідження його біологічної цінності. 

Варіаційно-статистичні дані опрацьовували на ПЕОМ, використовуючи 
програму Мicrosoft Excel. 

Результати досліджень та їх обговорення. Введення поросятам дослідної 
групи препарату Мобес в оптимальній дозі 0,1 мл/кг живої маси сприяло 
збільшенню у них енергії росту порівняно з контролем (рис. 1 ). 

Після зважування жива маса тварин дослідної групи на 20-ту добу 
становила 56,60 кг, контрольної групи – 51,96 кг, що на 4,64 кг більше. Середня 
жива маса 1 голови в дослідній групі була на 0,38 кг (8,9 %) більше (Р<0,05) ніж у 
контролі. 

У 30-добовому віці жива маса дослідної групи тварин становила 79,80 кг, у 
контролі – 61,20 кг, що на 18,60 кг (23,8 %) більше. Середня жива маса однієї 
голови у дослідній групі перевищувала контроль на 1,46 кг, (Р<0,01). За 
відлучення поросят на 45-ту добу жива маса тварин дослідної групи становила 
115,20 кг, контрольної групи – 98,0 кг, що на 17,20 кг (17,55 %) більше. Середня 
жива маса однієї голови при цьому в дослідній групі була на 1,52 кг більше 
(Р<0,01) порівняно з контролем.  
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Рис. 1.   Енергія росту поросят-сисунів за дії препарату Мобес у дозі 
0,1 мл/кг маси тіла

Мобес 0,1мл/кг Контроль NaCl 0,1мл/кг

1,24 1,26

4,71 4,33

6,65 5,93

9,68
8,17

 

Результати досліджень за визначення забійних якостей після застосування 
препарату Мобес (табл. 2) свідчиь про збільшення передзабійної маси тварин 
відповідно на 5,59 % та забійного виходу у дослідній групі свиней на 0,70 %. 
Також спостерігали збільшення виходу м’яса від свиней дослідної групи тварин на 
7,05 %.  

Таблиця 2.  
Результати оцінки забійних якостей свиней після застосування 

препарату Мобес (М±m, n=3) 
 

Показники 
Групи тварин 

контрольна  дослідна   
Передзабійна маса, кг 102,47±2,74 108,20±0,64 
Маса парної туші, кг 78,70±1,36 83,30±0,47 
М'ясо м’якоть, кг  61,73±0,98 64,67±0,26* 
Сало, кг 7,97±0,38 9,26±0,27* 
Кістки, кг 9,00±0,50 9,37±0,48 

Вихід сала від тварин дослідної групи був відповідно на 16,19 % більше 
порівняно з контролем.  

Таким чином, використання природного імуностимулюючого препарату 
Мобес не викликає погіршення показників забійних якостей тварин, а навпаки їх 
покращує .  

У процесі досліджень визначали масу паренхіматозних органів та 
внутрішнього жиру отриманих від тварин дослідної і контрольної груп (табл. 3). У 
результаті досліджень встановлено, що зі збільшенням передзабійної маси і 
забійного виходу у тварин дослідних груп спостерігали і збільшення маси 
внутрішніх органів.Так, у тварин, яким застосовували імуномодулюючий препарат 
Мобес, було відмічено збільшення маси внутрішніх органів відповідно: маси серця 
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на 2,07 %, легень – на 7,75 %, печінки – на 10,65 %, селезінки – на 8,52 %. 
Збільшення маси нирок після застосування препарату Мобес складало на 1,70 %.  

Таблиця 3. 
Маса внутрішніх органів свиней після забою (М ±m, n=3) 

 
Показники 

Групи тварин 
контрольна  дослідна  

Маса серця, г  338,00±5,51 345,00±4,04 
Маса легень, г 593,00±18,25 639,00±4,73 
Маса печінки, г 1437,0±38,76 1590,0±54,24 
Маса селезінки, г 191,67±5,04 208,0±4,73 
Маса нирок, г 294,0±5,86 299,0±5,51 
Маса внутрішнього жиру, г 690,67±17,13 679,33±18,18 

Застосування Мобесу дослідним свиням сприяло зменшенню відкладанню у 
них  внутрішнього жиру на 1,64 %. Проте отримані дані були статистично не 
вірогідними. Отже, додатковий приріст живої маси тіла свиней дослідної групи 
відбувається за рахунок рівномірного збільшення в організмі всіх тканинних 
структур [11]. 

Введення в ранньому віці молодняку свиней імуностимулюючого 
препарату Мобес дозволяє отримувати під час їх забою свинину доброї якості 
(табл. 4). 

Таблиця 4. 
Фізико-хімічний склад та біологічна цінність найдовшого м’яза спини 

свиней (М ±m, n=3) 
Показники Групи тварин 

контрольна дослідна   
Загальна волога, % 74,48±0,27 73,56±0,16* 
Суха речовина, % 25,52±0,27 26,44±0,16* 
Загальний жир, % 3,18±0,57 3,34±0,41 
Загальний білок, % 21,24±0,13 21,86±0,06* 
Зола, % 1,10±0,24 1,24±0,19 
Кількість інфузорій, шт./мл 14,45±0,62x104 15,11±0,80x104 
Біологічна цінність, % 100 105,33 

Введення поросятам дослідної групи препарату Мобес не знижувало основні 
якісні показники м’язової тканини, а деякі з них навіть поліпшувало. У зразках 
найдовшого м’язу спини отриманих від дослідних тварин містилося сухої речовини – 
на 0,92 % (Р<0,05), більше, порівняно з контрольними зразками за рахунок зниження в 
м’ясі вологи. У зразках найдовшого м’язу спини отриманого від свиней дослідної 
групи встановлено збільшення кількості загального жиру на 0,16 %, загального білку 
– на 0,62 % (Р<0,05) та золи – на 0,14 % порівняно з контролем. 

Збільшення вмісту згаданих вище поживних речовин у найдовшому м’язі 
спини у свиней дослідніої групи сприяло підвищенню його біологічної цінності на – 
5,33 %.  
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Мієлопептиди і 
амінокіслоти кісткового мозку, що містяться у препараті Мобес за 
парентерального введення в організм поросят-сисунів в перші дні після 
народження у дозі 0,1 мл/кг живої маси, стимулюють функцію їх кісткового мозку, 
що сприяє підвищенню їхньому імунобіологічному статусу організму та активує їх 
енергію росту. Доведено, що після відлучення поросят дослідної групи вони мають 
більшу живу масу і продовжують в подальшому інтенсивно її збільшувати в період 
дорощування і відгодівлі порівняно з контролем. Встановлено, що введення 
препарату Мобес у ранньому віці покращує забійні якості свиней та поліпшує 
фізико хімічний склад найдовшого м’язу спини..  

У подальших дослідженнях доцільно буде вивчитии вплив препарату Мобес 
на амінокіслотний та ліпідний склад м’яса свиней, вміст в ньому макро- та 
мікроелентів, та його смакові властивості.  
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Summary 
V.А. Grishko V.M. Gordienko 

FOR SLAUGHTER QUALITIES AND PHYSICAL AND CHEMICAL 
COMPOSITION OF THE LONGEST MUSCLE OF THE BACK OF PIGS OF 

LARGE WHITE BREED FOR THE ACTIONS OF 
ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕГО PREPARATION OF MOBES 

Eksperemental'no is well-proven, that introduction of preparation of Mobes in 
a dose 0,1 мл/kg of living mass of поросятам-сисунам is instrumental in the increase of 
their living mass at a separation on 17,6 % but in subsequent improves their fattening 
and as a result increases their for pre-slaughter living mass of animals on 5,6 % output 
of meat on 7,1 % but fat on 16,2 %. It is set that for grown man pigs humidity of meat 
diminishes due to the increase of maintenance of dry matter on 0,9 %. Meat of 
experimental group comparatively with control contained on 0,16 % general fat, on 0,62 
% general an albumen and on 0,4 % esh is anymore comparatively with control. 

Рецензент – к.вет.н., проф. Козак М.В. 
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МІКРОБІОЦЕНОЗ СЛІПОЇ КИШКИ ПТИЦІ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ 

ЙОДУ У ЇХ РАЦІОНАХ 
 

Досліджено кількісний і якісний склад мікрофлори сліпої кишки перепілок, 
курей-несучок та гусок за різного рівня йоду у їх раціонах. Встановлено, що 
збільшення кількості йоду у кормовій дієті птиці не впливало на склад облігатної 
мікрофлори досліджуваних сліпих кишок за одночасного зменшення кількості 
кокових форм мікроорганізмів. 

Ключові слова: японські перепілки, кури-несучки, гуски, йод, мікробіоценоз, 
сліпі кишка.  

 
Вступ. У науковій літературі є повідомлення, які вказують на важливе 

значення мікрофлори кишкового тракту тварин в обміні йоду в їх організмі [1,2]. 
Зміни у складі мікробіоценозу кишечника призводять до порушень у роботі різних 
функціональних систем, зокрема до появи дефіциту мінеральних речовин і 
погіршення якості продуктів птахівництва [3,4]. Для отримання продукції з 
підвищеним вмістом йоду у раціонах птиці використовують високі концентрації 
йодиду калію, що може спричинити порушення у складі мікрофлори шлунково-
кишкового тракту. 

Тому метою наших досліджень було встановити зміни у складі 
мікробіоценозу кишечника птахів при використанні підвищених доз йоду у 
раціоні. 

Матеріали і методи. Досліди на японських перепілках та курях–несучках 
кросу Тетра-СЛ проведено в умовах віварію Інституту біології тварин НААН. 
Утримання птиці було клітковим з вільним доступом до корму і води.  

Дослід на гусях білої італійської породи проведено в умовах ПАФ 
„Дністер“ (селище Меденичі Дрогобицького району Львівської області). Гусей 
утримували у стандартному приміщенні з вільним вигулом та доступом до 
водойми.  

Птиці контрольних і дослідних груп кожного виду згодовували відповідний 
повноцінний комбікорм (ПРК), збалансований за основними поживними та 
біологічно активними речовинами. Гарантована добавка йоду у раціонах птиці 
контрольних груп становила — 0,7 г/т комбікорму. Птиці дослідних груп кількість 
йоду у раціонах збільшували відповідно — перепілкам та гусям до 2,8 мг J/кг 
комбікорму, а курям-несучкам до 4,2 мг J/кг корму. 

Проби вмісту сліпих кишок відбирали після забою птиці. Взірці 
переносили у стерильний посуд і досліджували видовий кількісний та якісний 
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склад мікрофлори методом розведень та висівання мікроорганізмів на елективні 
середовища (Krasnogolovez, 1989). Ідентифікацію їх проводили за 
морфологічними, культуральними, фізіологічними та біохімічними властивостями. 

Результати досліджень. Отримані нами результати вказують на те  
(табл. 1), що при збільшенні у раціоні перепелів вмісту йоду у 4 рази — до 2,8 мг 
J/кг корму у вмісті сліпої кишки птиці дослідної групи встановлено більшу 
загальну кількість кишкової палички при порівнянні з показником у контрольної 
групи, на 1,31 lоg10 КУО/г (p<0,01). Однак, співвідношення штамів з нормальною 
ферментативною активністю та слабоферментуючих штамів у дослідній і 
контрольній групах не зазнало змін і становило 99:1. Кількість біфідо- та 
лактобактерій була у межах 108-1010 КУО/г. 

 
Таблиця 1  

Склад мікрофлори сліпої кишки японських перепілок,  
за різного рівня йоду у раціонах (M±m, n=3) 

Мікроорганізми 
Групи птиці 

Контрольна  
ПРК (0,7 г J/т 
комбікорму) 

Дослідна  
ПРК (2,8 г J/т 
комбікорму) 

Заг. кількість кишкової палички,lоg10 КУО/г 4,68±0,13 5,99±0,24 * 
- з нормальною ферментативною  активністю, % 99,30±0,40 99,86±0,03 
- з слабковираженими ферментативними  
властивостями, % 0,70±0,40 0,13±0,03 

- лактозонегативні ентеробактерії, % 0 0 
Гемолізуюча кишкова паличка, % 0 0 
Кокові форми, мт/г (3,00±0,2)Ч104 (0,67±0,07)Ч104** 
Біфідобактерії, lоg10 КУО/г 10±0 10±0 
Лактобактерії, lоg10 КУО/г 10±0 8,67±0,67 
Протей,  КУО/г  0-102 0-102 
Гриби роду Candida,  КУО/г  0 0-(5Ч104) 

У цій та наступних таблицях: * - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** -р < 0,001 
 

Показано, що у вмісті сліпої кишки перепелів дослідної групи зменшилась 
загальна кількість кокових форм. З проб вмісту сліпої кишки перепелів дослідної 
групи у незначних кількостях були висіяні грибки роду Candida та протей. 

Таким чином, добавка йоду у кількості 2,8 мг J/кг корму не викликала 
негативних змін у мікробіоценозі сліпої кишки перепілок. 

При дослідженні складу мікрофлори вмісту сліпої кишки курей-несучок 
(табл. 2) встановлено, що збільшення  йоду у раціоні до 4,2 мг J/кг корму не 
викликало змін у групах облігатних мікроорганізмів. Виявлено високий відсоток 
нормальноферментуючих штамів кишкової палички (99 %) та поодинокі 
слабоферментуючі і гемолізуючі штами (до 1 %).  

Кількість лакто- та біфідобактерій у сліпій кишці курей контрольної та 
дослідної груп була стабільно високою – 1012 КУО на 1 грам вмісту.  

Позитивні зміни відбулися у чисельності представників факультативної 
мікрофлори сліпої кишки курей дослідної групи: у 5,26 рази (p<0,001) зменшилась 
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кількість кокових форм. У сліпій кишці курей дослідної і контрольної груп усі 
показники складу мікрофлори були у межах норми. 

Таблиця 2 
Склад мікрофлори сліпої кишки курей-несучок,  

за різного рівня йоду у раціонах (M±m, n=3) 

Мікроорганізми 
Групи птиці 

Контрольна  
ПРК (0,7 г J/т 
комбікорму) 

Дослідна  
ПРК (4,2 г J/т 
комбікорму) 

Заг. кількість кишкової палички, lоg10 КУО/г 6,34±0,44 6,50±0,50 
- з нормальною ферментативною  активністю, % 99,18±0,15 99,68±0,10 
- з слабковираженими ферментативними  
властивостями, % 0,59±0,15 0,14±0,10 

- лактозонегативні ентеробактерії, % 0 0 
Біфідобактерії, lоg10 КУО/г 11,32±0,48 12,01±0,15 
Лактобактерії, lоg10 КУО/г 12,07±0,77 12,67±0,84 
Гемолізуюча кишкова паличка, % 0,23±0,15 0,18±0,10 
Кокові форми, КУО/г  (1,21±0,08)Ч105 (0,23±0,04)Ч105 

(p<0.001) 
Протей, КУО/г  101-102 102-103 

Тому можна стверджувати про позитивний вплив збільшення кількості 
йоду до 4,2 мг/кг корму на склад мікробіоценозу сліпої кишки курей-несучок. 

Дослідженнями мікрофлори вмісту сліпої кишки гусей (табл. 3), при 
збільшенні кількості йоду у раціоні до 2,8 мг J/кг, не встановлено вірогідних 
кількісних відмінностей у її складі, порівняно з показниками гусей контрольної 
групи, окрім кокових форм, кількість яких зменшувалась.  

Таблиця 3 
Склад мікрофлори сліпої кишки гусок,  

за різного рівня йоду у раціонах (M±m, n=3) 

Мікроорганізми 

Групи птиці 
Контрольна  

ПРК (0,7 г J/т 
комбікорму) 

Дослідна  
ПРК (2,8 г J/т 
комбікорму) 

Заг. кількість кишкової палички, lоg10 КУО/г 7,60±0,21 7,74±0,22 
- з нормальною ферментативною  активністю, % 96,91±1,44 96,29±0,39 
- з слабковираженими ферментативними  
властивостями, % 

3,09±1,44 3,70±0,39 

- лактозонегативні ентеробактерії, % 0 0 
Гемолізуюча кишкова паличка, % 0 0 
Кокові форми в загальній кількості мікробів,% 10,18±4,11 5,41±0,87 
Біфідобактерії, lоg10 КУО/г 9,33±0,67 10,00±0,0 

Лактобактерії, lоg10 КУО/г 6,67±0,67 6,67±0,67 
Протей, КУО/г  102-103 102-103 
Гриби роду Candida, КУО/г  103-104 102-103 
Цвілеві гриби 1Ч102 (5,0±1,7)Ч102 
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Отже, збільшення кількості йоду у раціоні сільськогосподарської птиці у 4 
рази (до 2,8 мг J/кг корму для перепелів та гусей) та у 6 разів  
(до 4,2 мг J/кг корму для курей-несучок) не викликало негативних змін у 
мікробіоценозі сліпої кишки досліджуваної птиці. При застосуванні підвищених 
доз йоду спостерігалась тенденція до зростання загальної кількості кишкової 
палички. Це зумовлено, очевидно, зміною окисно-відновного потенціалу у 
кишечнику при внесенні сполуки йоду, підвищенням концентрації кисню в 
просвіті кишок, що спричинило ріст саме аеробних груп мікроорганізмів. Однак на 
анаеробні роди (біфідобактерії) це не мало негативного впливу. 

Висновок. Збільшення концентрації йоду у кормовій дієті перепелів, гусей 
та курей проявляло ефект санації, що характеризувався зменшенням кількості 
кокових форм мікроорганізмів. Застосовані дози йодиду калію не впливали на 
склад облігатної мікрофлори, зокрема на кількість біфідо- та лактобактерій. 
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Summary 

Hunchak A.V., Kaminska M.V. 
THE CECUM MICROBIOCENOSIS IN THE POULTRY FED DIET WITH 

DIFFERENT IODINE CONTENT  
The quality and quantity composition of cecum microbiota of birds with different 

dietary levels of iodine were investigated. Increasing of iodine concentration in the quail 
and guise diets from 0.7 to 2.8 mg/kg and in the laying hens diets from 0.7 to 4.2 mg/kg 
did not affects on obligate microbiota but gut cocci quantity has been decreased. 

Рецензент – д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААНУ Кирилів Я.І. 
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МОРФОЛОГІЯ СЕЛЕЗІНКИ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН 

 
Подані результати морфометричних досліджень селезінки свійських 

тварин. Встановлено, що біла пульпа селезінки у дослідних тварин займає 
порівняно невелику частину площі. У великої рогатої худоби (21,93±0,92%), потім 
у овець (12,6±3,32%), свиней (10,58±0,31%), собак (6,83±0,39%) та коней 
(6,5±0,2%). У курей такий показник становить 11,52±0,43%, На долю 
трабекулярного апарату селезінки великої рогатої худоби припадає 4,67±0,36% 
від загальної площі паренхіми, у овець – 5,1±0,9%, у свиней – 15,33±0,49%, у коней 
– 11,0±0,4% та у собак 6,62±0,26%. Трабекул у курей немає, лише у напрямку 
великих судин є невелика кількість волокнистої сполучної  тканини. 

Ключові слова: велика рогата худоба, вівці, свині, коні, собаки, кури, 
селезінка, морфометричні показники. 

 
Вступ. Найбільш компактним периферичним органом імунної системи є 

селезінка – орган лімфоїдного кровотворення та біологічний фільтр. Вона 
побудована із імунокомпетентної (лімфоїдної) тканини [4,5]. Селезінка є 
поліфункціональним органом. В ній фагоцитуються старі та пошкоджені 
еритроцити й тромбоцити, що закінчили свій життєвий цикл. В пренатальний 
період онтогенезу в ній відбувається розвиток майже всіх клітин крові [2]. 

Однією із головних функцій селезінки є участь у багатьох імунологічних 
процесах, захисті організму від різних шкідливих агентів, в тому числі і 
бластогенних. Вона є вторинним органом лімфопоезу і єдиним органом 
імуногенезу, який забезпечує імунний контроль крові та виявляє в ній генетично 
чужерідні агенти, виконує роль біологічного фільтра [5]. Тому вивчення її 
гістоархітектоніки має не тільки теоретичне, але й практичне значення. 

Матеріал і методи. Об’єктом дослідження була селезінка великої рогатої 
худоби (ВРХ), овець, свиней, коней, собак та курей. Шматочки матеріалу 
фіксували у 10-12% водному розчині нейтрального формаліну і рідині Карнуа. 
Парафінові зрізи фарбували гематоксиліном та еозином, азур ІІ - еозином та за 
методом Браше [3]. Гістометрія параметрів проводилась згідно з рекомендаціями 
по біометрії [1,3]. 

Обробку цифрових даних здійснювали варіаційно-статистичниими методами 
на персональному комп’ютері з використанням програми “Microsoft Excel”. 

                                                        
 Гуральська С.В., Демус Н.В., 2011 
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Результати дослідження. Селезінка оточена серозною оболонкою, яка 
міцно зростається із сполучнотканинною капсулою. Від неї всередину органа 
відходять трабекули, що виконують опорну функцію. Найбільш масивні трабекули 
розміщуються біля воріт селезінки. Сполучнотканнина строма у птиці розвинена 
дуже слабко. Трабекул немає, лише по ходу великих судин є невелика кількість 
волокнистої сполучної тканини. На долю трабекулярного апарату селезінки ВРХ 
припадає 4,67±0,36% від загальної площі паренхіми, у овець – 5,1±0,9%, у свиней 
– 15,33±0,49%, у коней – 11,0±0,4% та у собак 6,62±0,26% (табл.). 

Таблиця 
Морфометричні показники структурних компонентів селезінки 

 
Тварини 

Площа (%) 
Біла пульпа Червона пульпа Сполучнотканинна 

основа 
ВРХ 21,93±0,92 73,43±0,97 4,67±0,36 

Коні 6,5±0,2 85,26±0,86 11,0±0,4 

Свині 10,58±0,31 72,41±0,16 15,33±0,49 

Вівці 12,6±3,32 74,01±0,29 5,1±0,97 
Собаки 6,83±0,39 85,26±0,86 6,62±0,26 
Кури 11,52±0,43 87,27±0,33 1,21±0,45 

 
 Капсула і трабекули складаються із щільної сполучної та гладкої м’язової 

тканини, велика кількість якої міститься в селезінці депонуючого типу. У 
сполучній тканині капсули і трабекул переважну частину займають еластичні 
волокна, які дають змогу селезінці змінювати її розміри, крім того містяться 
фібробласти і чисельні колагенові волокна. Строму селезінки також складають 
ретикулярні клітини і волокна, які знаходяться не лише в червоній і білій пульпі, а 
й приймають участь в утворенні глибокого шару капсули, трабекул, судинних 
піхв. 

Пульпа селезінки складається з ретикулярної тканини, в якій розрізняють 
білу та червону пульпу. Біла пульпа – це комплекс лімфатичних вузликів 
селезінки, які розміщені в різних місцях паренхіми. Залежно від фізіологічного 
стану, вузлики часто відмежовані або непомітно переходять в червону пульпу. 
Лімфатичні вузлики виконують захисну функцію селезінки. У молодняка курей 
біла пульпа має вигляд характерний для ссавців. Проте, під час статевого 
дозрівання лімфатичні вузлики поступово зникають і у дорослих курей 
зустрічаються рідко. Лімфоїдна тканина у них знаходиться дифузно навколо 
судин, тому немає чіткої межі між червоною та білою пульпами. 

Біла пульпа займає порівняно невелику частину площі та найбільш 
розвинена у ВРХ (21,93±0,92%). У курей цей показник становить 11,52±0,43%, у 
овець 12,6±3,32%, у свиней 10,58±0,31%, у собак 6,83±0,39% та у коней 6,5±0,2% 
відповідно (табл.). 

Червона пульпа селезінки розташована між білою, заповнена великою 
кількістю еритроцитів, що надає їй червоного кольору. Cелезінка є місцем 
фізіологічного руйнування еритроцитів, що є наслідком активної функції 
ретикулярних клітин та макрофагів.  
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Червона пульпа селезінки, за даними багатьох науковців, становить близько 
70% [2,4]. Це пов’язано із великою кількістю артеріол, капілярів, венозних синусів, 
які виконують найважливішу функцію, що проявляється в накопиченні формених 
елементів крові та в процесах, пов’язаних з метаболізмом залізовмісних речовин. 
Потрібно відмітити, що при вилупленні курчат червона пульпа селезінки складає 
100%. Нами встановлено, що площа червоної пульпи селезінки курей до 20- 
добового віку становила 100%. Починаючи з 20-добового віку, проходять зміни її 
величини, за рахунок збільшення білої пульпи. Так,  у курчат в 40-добовому віці  
площа червоної пульпи становить 98,5%, у 90-добовому віці відповідно 97% а в 
110-добовому цей показник становив 94,5 %. У дорослих курей цей показник 
становив 87,27±0,33% 

За нашими даними площа червоної пульпи становить: 85,26±0,86% у собак, 
82,5±0,35% у коней, 82,3±3,35% у овець, 74,01±0,29% у свиней та 73,43±0,97% у 
ВРХ (табл.). 

Цитопопуляція лімфатичних вузликів селезінки представлена різними 
формами клітин: середніми і малими лімфоцитами, бластами, ретикулярними 
клітинами, макрофагами та великими лімфоцитами.  

Найбільш чисельними клітинними елементами реактивних центрів і 
маргінальної зони лімфатичних вузликів селезінки є малі лімфоцити, кількість 
яких у ВРХ у середньому досягає в реактивних центрах 60,0±2,13%, в 
маргінальній зоні – 66,4±2,72%. На другому місці – середні і ретикулярні  клітини. 
На долю бластних форм і великих лімфоцитів у реактиних центрах припадає 
7,2±0,33%, макрофагів – 0,8±0,25%, зруйнованих клітин – 1,4±0,34% та на долю їх 
в маргінальній зоні відповідно – 1,0±0,26%; 0,4±0,22%; 0,9±0,28%. 

Майже подібні результати розподілу клітинних елементів у реактивних 
центрах та маргінальній зоні лімфатичних вузликів селезінки спостерігали і в 
інших тварин.  

Висновки 
1. Гістоструктура селезінки свійських тварин має подібну будову, але 

різниться морфометричними показниками: біла пульпа більш розвинута у ВРХ 
(21,93±0,92%), червона – у курей (87,27±0,33%), що можливо пов’язано з 
біологічними особливостями організму та формуванням власної імунної системи. 

2. У реактивному центрі та маргінальній зоні лімфатичних вузликів селезінки 
найбільшу частку займають малі, середні лімфоцити і ретикулярні клітини, меншу 
– бластні форми, великі лімфоцити та макрофаги. 

Перспективи подальших досліджень. Напрям подальших досліджень має 
бути зосереджений на більш детальному вивченні паренхіматозних органів у 
курей та інших свійських птахів. 

Література 
1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия / Г.Г. Автандилов. – М.: 

Медицина, 1990. – 384 с. 
2. Горальський Л.П. Гістоморфологія та морфометричні показники імунних 

органів овець та великої рогатої худоби / Л.П. Горальський, В.Т. Хомич, О.І. 
Кононський, О.М. Клименко // Наукові статті міжнар. наук.-виробн. конф.: 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 57

«Проблеми екології ветеринарної медицини Житомирщини». – Житомир, 2005. – 
С. 83 – 87. 

3. Горальський Л.П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні 
методи дослідження у нормі та при патології / Л.П. Горальський, В.Т.Хомич, О.І. 
Кононський. – Житомир: Полісся, 2005. – 288 с. 

4. Комахидзе М.Э. Селезёнка / М.Э. Комахидзе. – М.: Наука, 1971. – 254 с. 
5. Петров Р.В. Иммунология / Р.В. Петров. – М.: Медицина, 1987. – 356 с. 

 
Summary 

Gyralskaya S.V., Demus N.V. 
MORPHOLOGY OF SPLEEN OF DOMESTIC ANIMALS 

The paper presents the results of morphometric researches of spleen of domestic 
animals. It is established that the white pulp of a spleen occupies rather small part of the 
area. Among mammals the white pulp of a spleen is well marked at cattle 
(21,93±0,92%), then at sheep (12,6±3,32%), pigs (10,58±0,31%), dogs (6,83±0,39%) 
and horses (6,5±0,2%). This index at hens is 11,52±0,43%. The part of trabecular 
apparatus of a spleen of cattle consists 4,67±0,36% from a total area of parenchyma, of 
sheep – 5,1±0,9%, of pigs – 15,33±0,49%, of horses – 11±0,4%, of dogs – 6,62±0,26%. 
The spleen of hens has no trabecules. Only on a course of the big vessels there is a small 
amount of a fibrous fabric. 

Key words: cattle, sheep, pigs, dogs, horses, hens, spleen, morphometric results. 
Рецензент – д.вет.н., проф. Коцюмбас Г.І. 
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МІЖПОРОДНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КОНЕЙ ЗА ЦИТОГЕНЕТИЧНИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ 
 

Проведено цитогенетичний аналіз тимчасових культур лімфоцитів 
периферичної крові коней трьох порід. Виявлено міжпородні відмінності за 
окремиими цитогенетичними параметрами. У кобил новоолександрівської 
ваговозної породи вірогідно вищими були частоти ЛМЯ, АП, МІ і відсоток АРЦРХ 
порівняно із кіньми української верхової та голштинської породи. У тварин 
української верхової породи відмічено найвищий відсоток анеуплоїдних клітин. 
Коні породи голштин характеризувалися найнижчим рівнем кількісних і 
структурних порушень каріотипу серед досліджених порід. 

Ключові слова: кінь, порода, цитогенетичні параметри, хромосомні 
аберації, мікроядра. 
 

У конярстві, як і в інших галузях тваринництва України, пріоритетним є 
забезпечення належного рівня продуктивних та відтворних якостей тварин. 
Належно профінансовані селекційні програми, системний ветеринарний нагляд та 
індивідуальний підхід при розведенні і утриманні коней не завжди забезпечують 
очікуваний результат. Тому, актуальними, на сьогодні, можна вважати комплексні 
дослідження генетики коней в розрізі їх породної приналежності. Адже, 
генетичний гомеостаз організму є невд’ємною запорукою його нормального росту, 
розвитку, функціонування і відтворення. Дестабілізація геному соматичних клітин, 
що виходить за рамки рівня спонтанного мутагенезу, слугує індикатором 
наявності мутагенного впливу факторів різної природи на тварин [5].  

Порушення генетичних структур генеративних клітин організму 
призводить до зниження репродуктивних функцій, аномальних вагітностей та 
передачі нащадкам конститутивних змін каріотипу несумісних з життям. Оскільки 
коні моноплідні тварини, то це негативно відображається на загальній економічній 
ефективності їх утримання. 

Серед усіх видів сільськогосподарських тварин коні є найменш вивченими за 
рівнем спонтанної соматичної мінливості та спектром хромосомних порушень в 
умовах дії мутагенних чинників. Це обумовлено цитологічними особливостями 
клітин їх крові, через які досить складно отримати високі значення мітотичного 
індексу лімфоцитів при культивуванні крові in vitro [1].  

Тому для розширення інформаційної бази з питань цитогенетики 
сільськогосподарських тварин метою нашої роботи було вивчення соматичної 
мінливості клітин крові коней трьох порід. 

Матеріали і методи. Кров відбирали з яремної вени у кобил 
новоолександрівської ваговозної породи  (n=11) (Дібрівський кінний завод №62 
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Полтавська обл.), коней голштинської (n=5) і української верхової (n=5) 
(Київський державний іподром) порід. Від кожної тварини проби крові 
культивували в трьох повторах за стандартною методикою [6] з певними 
модифікаціями. В першому повторі в якості стимулятора росту клітин 
використовували фітогемаглютинін (ФГА) Р в робочій концентрації 0,01 мг/мл. В 
другому – ФГА L концентрацією 0,01мг/мл. В третьому повторі – ФГА L 0,001 
мг/мл. Використані реактиви вироблені Sigma, США. 

На цитогенетичних препаратах підраховували кількість лімфоцитів з 
мікроядрами (ЛМЯ), двоядерних (ДЯ), апоптозних клітин (АП) і мітотичний індекс 
(МІ). Від кожної тварини аналізували не менше 3000 клітин.  

При дослідженні метафазних пластинок встановлювали відсоток 
хроматидних розривів (ХР) та хромосомних фрагментів (ХФ), а також відсоток 
анеуплоїдних (А, рис.1.) і поліплоїдних (ПП) клітин, асинхронність розщеплення 
центромерних районів хромосом (АРЦРХ, рис.2). У кожної тварини аналізували не 
менше 30 метафазних пластинок. Для дослідження цитогенетичних препаратів 
тимчасових культур лімфоцитів використовували бінокулярний мікроскоп Carl 
Zeiss. Аналіз каріотипу здійснювали при збільшенні мікроскопа у 1000 разів. 

 

                                 
       
       Рис.1. Анеуплодія  (2n=41)                                               Рис. 2. АРЦРХ 
 

Результати дослідження. Перед проведенням цитогенетичного аналізу було 
здійснено оцінку якості цитогенетичних препаратів тимчасових культур 
лімфоцитів периферійної крові коней, приготованих з підбором стимуляторів 
росту клітин in vitro. Найнижчим рівень мітотичної активності клітин виявився 
при використанні ФГА Р в робочій концентрації 0,01 мг/мл. Цитогенетичні 
препарати характеризувалися малою кількістю клітин і метафазних пластинок. 
При використанні ФГА L в концентрації 0,01 мг/мл спостерігали пригнічення 
росту клітин і відсутність метафаз. В концентрації 0,001 мг/мл ФГА L виявився 
найбільш ефективним. Цитогенетичні препарати характеризувалися великою 
кількістю клітин і метафаз. Метафази були гарної якості, з чітким розкидом 
хромосом. Ці препарати було використано для цитогенетичних досліджень. 

Результати цитогенетичного аналізу тимчасових культур лімфоцитів коней 
досліджених порід представлено в таблиці 1. 
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Таблиця 1. 
Цитогенетичні параметри клітин периферійної крові коней 

№ Порода n 
На 1000 клітин, ‰ 

ЛМЯ ДЯ Апоптоз МІ 

1. Новоолександрівський 
ваговоз 11 2,73±0,25 

 
0,67±0,08 

* 
2,42±0,18 

 
2,55±0,34 

 

2. Українська верхова 5 1,2±0,25 
*** 1,0±0,21 1,47±0,25 

** 
1,6±1,9 

** 

3. Голштинська 5 1,67±0,38 
* 

1,47±0,31 
* 

1,07±0,36 
** 1,87±0,13 

*** - при р< 0,001; ** - при р< 0,01; * - при р< 0,05 
Згідно даних таблиці 1, у досліджених тварин за окремими цитогенетичними 

параметрами спостерігаються міжпородні відмінності. Так, у кобил 
новоолександрівської ваговозної породи відмічено статистично достовірно вищі 
значення частоти ЛМЯ порівняно із значенням аналогічного показника у коней 
української верхової (при р< 0,001) та голштинської (при р< 0,05) порід.  

За частотою двоядерних лімфоцитів тварини породи голштин переважали 
коней української верхової породи та кобил новоолександрівської ваговозної 
породи при р< 0,05. Проте, кількість двоядерних клітин у них достовірно нижча за 
значення аналогічного показника у коней російської рисистої породи, досліджених 
Л.Ф. Стародуб. У рисаків частота ДЯ становила 4,6 ‰ [3].  

Апоптозний індекс у коней породи новоолександрівський ваговоз був 
вірогідно вищим (при р< 0,01) порівняно із частотою апоптозних клітин у тварин 
породи чистокровна українська верхова і голштин. У кобил цієї ж породи 
відмічено також найвищий рівень мітотичної активності, що вірогідно переважає 
значення аналогічного показника (при р< 0,01) у коней української верхової 
породи. За результатами цитогенетичного аналізу, слід зауважити, що досліджені 
тварини не піддаються впливу мутагенних чинників, оскільки частота 
цитогенетичних порушень ядровмісних клітин їх периферійної крові не перевищує 
рівень спонтанного мутагенезу.  

Для вивчення породних особливостей хромосомного поліморфізму коней 
досліджених порід проводили аналіз метафазних хромосом. Результати наведено в 
таблиці 2.  

Як помітно із таблиці 2, кількісні зміни каріотипу у досліджених тварин 
представлені анеуплоїдією та поліплоїдією. Структурні порушення – асинхронним 
розходженням центромерних районів хромосом, хроматидними розривами і 
хромосомними фрагментами. 

Відсоток анеуплоїдії у коней породи українська верхова вірогідно переважав 
значення аналогічного показника у тварин голштинської породи (при р<0,05). Між 
частотою анеуплоїдії у кобил новоолександрівської ваговозної і тварин української 
верхової порід різниця недостовірна. Щодо поліплоїдії, то дещо вищі значення 
(2,62 %) відмічено у коней породи новоолександрівський ваговоз порівняно із 
українською верховою. У коней голштинської породи взагалі не виявлено 
поліплоїдних клітин. Одержані нами результати співпадають із даними В.В. 
Дзіцюк, яка також вказує на переважання кількості анеуплоїдних клітин у коней 
української верхової породи порівняно із ваговозними породами [2].  
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Таблиця 2. 
Хромосомний поліморфізм коней досліджених порід 

№ Порода 
На 100 метафаз, % 

А ПП АРЦРХ ХР ХФ 

1. Новоолександ 
рівський ваговоз 3,95±0,73 2,62±0,74 7,36±1,11 

 2,93±0,82 2,68±0,86 

2. Українська  
верхова 6,3±0,96* 1,21±0,74 1,88±0,77 

*** 3,23±1,02 3,88±1,21 

3. Голштинська 2,65±1,25* 0 1,25±0,77 
*** 0 0 

*** - при р< 0,001; * - при р< 0,05 
За частотою асинхронного розходження центромерних районів хромосом 

кобили новоолександрівської ваговозної породи вірогідно переважали (при р< 
0,001) коней інших досліджених порід. Це суперечить результатам досліджень 
В.В. Дзіцюк і А.В. Шельова, у яких коні ваговозного напрямку продуктивності 
мають найменший відсоток АРЦРХ серед усіх досліджених порід коней [2,7]. 
Пояснити такі розбіжності в результатах можна з огляду на те, що ми проводили 
цитогенетичне тестування кобил новолександрівської ваговозної породи 
маточного поголів’я кумисної ферми в період їх лактації. З літератури нам відомо, 
що для корів саме молочного напрямку продуктивності характерний високий 
рівень АРЦРХ. Така особливість може бути пов’язана із фізіологічними 
особливостями і обмінними процесами в організмі самиць під час лактації [4]. 

При цитогенетичних дослідженнях не було виявлено міжпородних 
відмінностей за частотою хроматидних розривів і хромосомних фрагментів. У 
коней голштинської породи взагалі не спостерігалось структурних порушень 
каріотипу.  

Отже, в ході цитогенетичного тестування коней трьох порід встановлено 
відсутність впливу факторів мутагенної природи на досліджених тварин. Рівень 
цитогенетичної нестабільності клітин їх периферійної крові відповідає параметрам 
спонтанної соматичної мінливості, притаманної ссавцям. 

Висновки 1. Для одержання високої якості цитогенетичних препаратів 
тимчасових культур лімфоцитів периферичної крові коней найбільш ефективним є 
використання стимулятора росту клітин in vitro ФГА L в робочій концентрації 
0,001 мг/мл. 

2. Серед трьох досліджених порід коні породи новоолександрівської 
ваговозної характеризуються найвищою частотою лімфоцитів з мікроядрами, 
апоптозних клітин, мітотичного індексу та асинхронністю розходження 
центромерних районів хромосом. 

3. Для коней української верхової породи  характерний найвищий відсоток 
анеуплоїдії порівняно із значенням аналогічного показника у тварин порід 
новоолександрівський ваговоз і голштин. 

4. У коней породи голштин відмічено найнижчий рівень кількісних і 
структурних порушень геному соматичних клітин порівняно із тваринами інших 
досліджених порід.  

 
 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 62

Література  
1. Атлас ветеринарной гематологии / Риган В., Сандерс Т., Деникола Д. –М: 

Аквариум, 2000. – 136с. 
2. Дзіцюк В. В. Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід 

сільськогосподарських тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора 
с/г наук : спец. 03.00.15 « Генетика» / В. В. Дзіцюк. – Чубинське, 2009. – 30 с. 

3. Костенко С.О. Цитогенетичнке тестування коней російської рисистої 
породи / С.О. Костенко, Л.Ф. Стародуб // Міжвідомчий тематичний науковий 
збірник «Розведення і генетика тварин». – К.: Аграрна наука. – 2009. – С. 187 – 
192. 

4. Стародуб Л. Цитогенетичний контроль продуктивності великої рогатої 
худоби / Л. Стародуб, С. Костенко // Вісник Сумського національного аграрного 
університету. – 2010. – №12. –С. 117-123.  

5. Пикалова Л. В. Приминение цитогенетических методов исследования 
хромосом в радиологии / Л.В. Пикалова // Молекулярная биология. – Т. 9. – 2007. – 
С. 160 – 168. 

6. Шельов А.  В. Методика приготування метафазних хромосом лімфоцитів 
периферійної крові тварин / А.  В.  Шельов, В.  В.  Дзіцюк // Методики наукових 
досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : наук. зб. ― К., 
2005. ― С. 210―213. 

7. Шельов А. В. Цитогенетична оцінка племінних ресурсів 
сільськогосподарських тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата 
с.-г. наук : спец. 03.00.15 ”Генетика” / А.В. Шельов – с. Чубинське, 2008. – 17 с. 

Summary 
The citogenetical analysis of limfocites temporal cultures from the peripheral 

blood of three horse breed is done.  The differences between breeds by the separate 
citogenetical parameters found out. Mares of novooleksandrivska heavy trout breed  
have certainly higher frequencies of limfocites with micronucleus, apoptotic cells, 
mitotic indices and percent of asynchronous of centromere districts of chromosomes 
breaking up comparatively with the horse of Ukrainian riding and Holstein breeds. The 
greatest percent of aneuploid cells is marked in the Ukrainian riding breed. The horses 
of Holstein breed are characterized by the lowest level of quantitative and structural 
violations of karyotype among the investigational. 

Keywords: citogenetical analysis, citogenetical parameters of horses, 
micronucleus, chromosomes aberration. 

Рецензент – д.с.-г.н., проф. Щербатий З.Є. 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 63

УДК 619:611.3./.4:636.5 
Дишлюк Н.В., к. вет. н., доцент  

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 
 

МІКРОСТРУКТУРА ПРОМІЖНОЇ ЗОНИ ШЛУНКА ТА РОЗВИТОК  ЇЇ 
ІМУННИХ УТВОРЕНЬ НА РАННІХ ЕТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО 

ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ ВАКЦИНОВАНИХ КУРЕЙ  
 

Встановлено, що повна морфофункціональна  зрілість імунних утворень 
проміжної зони шлунка курей настає у 90- добовому віці. Із збільшенням віку курей 
площа лімфоїдної тканини в цій  зоні шлунка зростає. 

Ключові слова: вакциновані кури, проміжна зона шлунка, імунні 
утворення, лімфоїдна тканина, первинні та вторинні лімфоїдні вузлики. 

 
Вступ. Відомо, що проміжна зона, яка є відділом залозистої частини 

шлунка птахів, з'єднує останню з м'язовою його частиною [1]. Вона має будову 
характерну для внутрішніх трубчастих органів, тобто утворена слизовою, м'язовою 
і серозною оболонками. У слизовій оболонці між поверхневими трубчастими 
залозами, а також між часточками глибоких залоз, що розташовані поблизу 
залозистої частини шлунка трапляються скупчення лімфоїдної тканини, які 
формують імунні утворення. Останні відносять до периферичних органів 
кровотворення та імунного захисту, які звільняють організм від генетично 
чужерідних антигенів [2].  

Розвиток імунних утворень проміжної зони шлунка птахів, у тому числі і 
курей, майже не вивчений. З цього питання є тільки окремі повідомлення [3,4]. В 
доступній нам літературі ми також не знайшли даних про вплив вакцинації на 
розвиток цих утворень.  

Мета та завдання. Метою нашої роботи було простежити розвиток 
імунних утворень проміжної зони шлунка вакцинованих курей та виявити строки 
їх повної морфофункціональної зрілості на ранніх етапах постнатального періоду 
онтогенезу. 

Матеріал і методи досліджень. Обєктом дослідження була проміжна зона 
шлунка 48 голів курей кросу Шевер 579 віком 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 і 90 діб ( по 6 
у кожній віковій групі). В добовому віці вони були щеплені проти хвороби Марека 
та інфекційного бронхіту, а в 12-, 30- і 80-добовому віці була проведена їх 
ревакцинація проти інфекційного бронхіту. Для гістологічних досліджень 
шматочки відібраного матеріалу фіксували у 10% водному розчині нейтрального 
формаліну, після чого заливали у парафін відповідно до методик викладених у 
посібнику Л.П. Горальського, В.Т. Хомича, О.І. Кононського [5]. З виготовлених 
блоків, за допомогою мікротома готовили серійні зрізи товщиною 7-10 мкм, які 
фарбували гематоксиліном і еозином, за ван Гізон, за Вейгертом і за Келеменом 
[5,6]. 

Результати досліджень. Проведеними дослідженнями підтверджено, що 
стінка проміжної зони шлунка утворена слизовою, м’язовою і серозною 
оболонками (рис. 1). У слизовій оболонці добре виражений простий циліндричний 
епітелій і власна пластинка. Остання утворена пухкою волокнистою сполучною 
                                                        
 Дишлюк Н.В., 2011 
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тканиною і містить прості трубчасті залози, вивідні протоки яких відкриваються 
на поверхню слизової оболонки.  

  
Рисунок 1 – Стінка проміжної зони 
шлунка 10-добової  курки: 1- слизова 
оболонка; 2- м’язова оболонка; 3-
серозна оболонка. Фарбування 
гематоксиліном та еозином, ×63. 

Рисунок 2 – Дифузна лімфоїдна 
тканина слизової оболонки 
проміжної зони шлунка курки 
віком 25 діб: 1-дифузна лімфоїдна 
тканина; 2-часточка глибоких залоз 
залозистої частини шлунка; 3-м’язова 
оболонка. Фарбування гематоксиліном 
та еозином, ×80. 

  
Рисунок 3– Передвузлик у власній 
пластинці слизової оболонки 
проміжної частини шлунка курки 
віком 25 діб: 1–епітелій; 2-
передвузлик; 3–м’язова оболонка. 
Фарбування гематоксиліном та 
еозином, ×80. 
 

Рисунок 4 – Лімфоїдні вузлики у 
власній пластинці слизової оболонки 
проміжної частини шлунка курки 
віком 90 діб: 1–епітелій; 2-первинний 
лімфоїдний вузлик; 3- вторинний 
лімфоїдний вузлик; 4- часточка 
глибоких залоз залозистої частини 
шлунка; 5–м’язова оболонка. 
Фарбування за ван Гізон, ×56. 

М'язова пластинка слизової оболонки розвинута слабо і представлена 
гладкою м’язовою тканиною, пучки клітин якої мають поздовжній напрямок. 
Підслизова основа потоншена. В ній реєструються еластичні волокна, судинні та 
нервові сплетення. М'язова оболонка дуже розвинута, утворена гладкою м’язовою 
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тканиною і складається із двох шарів: внутрішнього поздовжнього та зовнішнього 
колового. Серозна оболонка утворена пухкою волокнистою сполучною тканиною, 
яка вкрита мезотелієм. У ній знаходяться кровоносні судини, нервові пучки і 
підсерозне інтрамуральне нервове сплетення. 

У курей віком 5, 10 і 15 діб імунні утворення в стінці проміжної зони 
шлунка не виявляються. Вперше дифузна лімфоїдна тканина реєструється в ній у 
20-добовому віці курей. Вона розташована локально між трубчастими залозами 
власної пластинки слизової оболонки. Найбільші скупчення цієї тканини 
розміщені переважно поблизу залозистої частини  шлунка і добре виражені у 25-
добовому віці курей і старше (рис. 2). У 25-добових курей в цих скупченнях, а 
також і в інших ділянках проміжної зони шлунка починають виявлятися 
передвузлики, які не мають чітко виражених меж і оболонки (рис. 3). Із 
збільшенням віку курей вміст скупчень лімфоїдної тканини зростає і у 60-
добовому віці вони реєструється і у внутрішньому шарі м’язової оболонки. 
Починаючи з 90-добового віку курей, окрім дифузної лімфоїдної тканини і 
передвузликів, з'являються поодинокі первинні і вторинні лімфоїдні вузлики (рис. 
4). Вузлики мають здебільшого округлу форму, рідше овальну. Вони локалізовані 
переважно в глибоких ділянках власної пластинки слизової оболонки і своїми 
основами стикаються з пучками гладких м’язових клітин м’язової пластинки, а 
вершинами і бічними поверхнями прилягають до трубчастих залоз. У первинних 
лімфоїдних вузликах лімфоїдні клітини розташовані щільно по всій його площі. У 
них добре розвинута сітка ретикулярних волокон у вигляді кошика. Ці волокна 
реєструються також і на периферії первинних лімфоїдних вузликів та беруть 
участь у формуванні їх оболонок.  Як відомо, внаслідок дії антигенів первинні 
лімфоїдні вузлики перетворюються на вторинні [2]. Останні мають центр 
розмноження, який оточений мантією. Центр на відміну від мантії більш світлий, 
бо щільність клітинних елементів в ньому значно менша. Тому під мікроскопом на 
гістопрепаратах мантійна зона темніша, а центр вузлика світліший. В центральних 
ділянках вторинних лімфоїдних вузликах ретикулярні волокна розріджені і  
фрагментовані.  Вони  реєструються лише на їх периферії і разом з  
колагеновими волокнами орієнтовані по колу та беруть участь у формуванні 
оболонок. 

Таблиця  
Площа, яку займає у слизовій оболонці проміжної зони шлунка курей  

лімфоїдна тканина (% М+м) 
Вік курей, 

        діб 
Площа слизової оболонки 

без лімфоїдної тканини з лімфоїдною тканиною 
      20 
      25 
      30 
      60 
      90 

98,07+0,25 
96,28+0,43 
94,85+0,84 
90,95+0,61 
85,46+0,86 

1,93+0,25 
3,72+0,43 
5,15+0,84 
9,05+0,61 
14,54+0,86 

Із збільшенням віку курей відбувається не тільки зміна структурної 
організації лімфоїдної тканини проміжної зони шлунка, а й збільшення її площі 
(табл.). Так у курей віком від 20 до 90 діб вона зростає на 12,61%. Збільшення 
площі лімфоїдної тканини відбувається нерівномірно. Найбільш інтенсивно вона 
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збільшується у курей віком від 60 до 90 діб (на 5,49%), а найменш інтенсивно – у 
курей віком від 25 до 30 діб (на 1,43%).  
         Висновки: 1. Повна морфофункціональна  зрілість імунних утворень 
проміжної зони шлунка курей настає у 90- добовому віці. 2. Із збільшенням віку 
курей площа лімфоїдної тканини в цій зоні шлунка зростає. 
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Summary 
Dyshlyuk N., Ph. D (vet), National University of Life and Environmental 

Researches of Ukraine, Kyiv 
MICROSTRUCTURE OF INTERMEDIATE AREA OF STOMACH AND 

DEVELOPMENT  OF IT IMMUNE FORMATIONS ON THE EARLY STAGES 
OF POSTNATAL PERIOD OF ONTOGENESIS   

OF VACCINATED CHICKENS 
It is established that complete morphofunctional maturity of immune formations 

of intermediate area of stomach of chickens comes in 90- day's age. With the increase of 
their age the area of lymphoid tissue grows in this  part of stomach.  

Key words: vaccinated chickens, intermediate area of stomach, immune 
formation, lymphoid tissue, primary and secondary lymphoid nodules. 
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ВПЛИВ ПЛОДІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ НА АКТИВНІСТЬ 

ФЕРМЕНТІВ ПРИ ГЕПАТОДИСТРОФІЇ У СОБАК 
 

У статті представлено результати впливу плодів розторопші плямистої 
на нормалізацію печінковозалежних ферментів у сироватці крові собак хворих на 
гепатодистрофію і лікованих глюкозо-аскорбіновим розчином. Встановлено, що 
флаволігнан «Силімарин» плодів розторопші плямистої проявляє високу 
гепатопротекторну дію і стабілізує клітинні мембрани гепатоцитів, що 
унеможливлює надмірне виходження внутрішньоклітинних ферментів у русло 
крові. 

Ключові слова: собаки, гепатодистрофія, гепатопротектори, 
флаволігнани «Силімарин», глюкозо-аскорбіновий розчин, плоди розторопші 
плямистої, амінотрансферази, фосфатази. 

 
Актуальність теми. В умовах великих міст собак утримують на обмеженій 

території, годують не традиційними кормами, на них постійно діють шумові і 
світлові фактори та гіподинамія, що призводить до глибоких метаболічних процесів 
в організмі тварин, наслідком яких настає ураження печінки. За повідомленнями в 
літературі [1,2] найбільш часто, у собак, що утримуються в містах буває 
гепатодистрофія. Це захворювання діагнозують у 30-40% від загальної кількості 
внутрішніх незаразних захворювань. 

Методи лікування тварин, у тому числі собак, при гепатодистрофії 
розроблнені недостатньо. Арсенал високоефективних гепатопротекторних 
препаратів, що застосовують у практиці ветеринарної медицини обмежений. В 
більшості випадків при гепатодистрофії для лікування тварин застосовують 
глюкозо-аскорбіновий розчин та інсулін. Тому проблема фармакологічної корекції 
патологічних станів при хворобах печінки є одним із актуальних завдань 
гепатопатології. 

За останні роки, в гуманній медицині, для лікування при 
гепатодистрофіях, застосовують рослинні препарати. Вони проявляють повільну, 
але високоефективну терапевтичну дію, що не супроводжується різкими змінами 
гомеостазу та побічною дією, яка притаманна для більшості хіміотерапевтичних 
препаратів [3,4]. 

Поміж фітопрепаратів, що застосовують в гематології, чільне місце 
займає розторопша плямиста. Плоди цієї рослини містять кілька фітолігнанів, 
об’єднаних під загальною назвою «Силімарин», а також мікроелементи (К, Са, 
Мg), мікроелементи (Fe, Си, Zn, Se), вітаміни (А, К, Е, С, групи В), жирні кислоти 
                                                        
 Науковий консультант  - д.вет.н.,професор Гунчак В.М. 
Журавльов О.Ю., 2011 
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(олеїнова, пальмітинова, стеаринова). Такий широкий набір біологічно активних 
речовин забезпечує плодам розторопші плямистої високу гепатопротекторну дію. 
Проте, у практиці ветеринарної медицини препарати розторопші плямистої не 
набули широкого застосування, внаслідок недостатнього вивчення їх дії в дослідах 
на тваринах. 

Мета роботи полягала у встановленні гепатопротекторної дії плодів 
розторопші плямистої при сумісному застосуванні глюкозо-аскорбінового розчину 
для лікування собак, хворих на спонтанну гепатодистрофію. 

Матеріал і методи. Дослідження проводили в клініці дрібних тварин 
міста Києва протягом 2010-2011 років. Собак, що надходили в клініку для 
лікування після постановки діагнозу на гепатодистрофію, лікували глюкозо-
аскорбіновим розчинм (1-а група, 10 голів) та одночасним введенням глюкозо-
аскорбінового розчину і задаванням плодів розторопші плямистої (2-а група, 10 
голів). Необхідно зазначити, що досліди проводилися в умовах практики при 
спонтанних гепатодистрофіях, тому в дослідах були собаки різних порід і віку, які 
нерівномірно поступали в клініку протягом року. Контролем були клінічно здорові 
собаки (5 голів). 

Глюкозо-аскорбіновий розчин в 100 мл води для ін’єкцій містив 20г 
глюкози і 5г аскорбінової кислоти. Розчин уводили внутрішньовенно в дозі 1мл/кг 
м. т. Розмелені плоди розторопші плямистої закупляли в аптеці і задавали з 
мясним фаршем в дозі 1г/кг м. т. 

Курс лікування полягав в тому, що препарати задавали 3 дні поспіль, 
відтак 3 дні препарати не задавали, а в наступні дні курс лікування повторювали. 
Лікування проводили 20 діб поспіль. За цей період проведено 4 курси введення 
глюкозо-аскорбінового розчину та згодовування плодів розторопші плямистої. 

Для дослідження морфологічних і біохімічних показників крові у собак із 
стегнової вени шприцом брали кров на 1-у, 10-у, 15-у і 20-у доби. 

В сироватці крові досліджували активність амінотрансфераз (АсАТ, 
АлАТ, ГГТ) за методом Райтмана і Френкеля в модифікації А.К. Капетанакі, 
активність лужної фосфатази і лактатдегідрогенази за методом описаним в 
довіднику з клінічної біохімії. 

Результати досліджень та їх обговорення. У сироватці крові собак, 
хворих на гепатодистрофію активність печінкових ферментів була досить 
високою. У порівнянні з клінічно здоровими тваринами активність АлАТ була в 3 
рази, а активність АсАТ в 2,4 рази вищою (таблиця 1). У відповідності до цього 
величина коефіцієнту АсАТ/АлАТ з 1,10±0,02 знизилась до 0,86±0,04 (Р<0,025), 
що вказує на те, що у русло крові АлАТ надходить з гепатоцитів в більших 
кількостях ніж АлАТ. Це зумовлено тим, що АлАТ локалізується в цитоплазмі 
гепатоцитів, а АсАТ – в мітохондріях і для надходження в кров ій необхідно 
подолати дві біологічні мембрани. 

Неохідно також зазначити високу активність ЛДГ і ГГТ у сироватці крові 
хворих собак, відповідно в 2,1 і 2,9 рази вище, порівняно з клінічно здоровими 
тваринами. 
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Таблиця 1 
Активність ферментів у сироватці крові собак хворих на 

гепатодистрофію і лікованих глюкозо-аскорбіновим розчином сукупно з 
плодами розторопші плямистої (М±m; п=10) 

Ферменти 
(ммоль/л) 

Клінічно 
здорові 

Хворі Доба лікування 
10-а 15-а 20-а 

АлАт 312,5±24,6 954,6±23,2*** 811,4±16,2*** 611,4±12,4** 338,4±18,6 
АсАТ 345,2±18,4 827,4±25,2*** 724,6±18,2*** 625,6±18,6** 380,4±12,6 
Коефіціент 
АсАТ/АлАТ 

1,10±0,02 0,86±0,04** 0,89±0,06* 1,02±0,05* 1,12±0,08 

ЛДГ 105,4±8,2 185,6±14,3*** 153,4±12,2*** 125,4±9,2* 108,2±8,6 
ГГТ 128,2±16,4 209,4±12,6 208,6±14,2*** 206,2±2,6*** 166,4±8,2 
ЛФ 316,4±7,6 418,2±3,8 365,4±6,4* 320,4±8,6 315,4±7,2 

Примітка – ступінь вірогідності: * - Р<0,05; **Р<0,025; ***Р<0,01 
Отже, висока активність у сироватці крові собак, хворих на 

гепатодистрофію індикаторних для печінки ферментів (АсАТ, АлАТ, ГГТ, ЛДГ) 
зумовлена збільшенням проникності біологічних мембран гепатоцитів і 
виходженням із них у кров’яне русло внутрішньоклітинних ферментів, що і 
спричиняє гіперферментацію. 

Як вважають більшість дослідників [5] визначення активності 
амінотрансфераз у сироватці крові є індикаторним тестом на ураження печінки, в 
тому числі і при гепатодистрофії. 

В цитоплазмі гепатоцитів локалізується гліколітичний фермент 
лактатдегідрогеназа ЛДГ. Висока активність цього ферменту у сироватці крові 
хворих собак свідчить про наявність запальних процесів. 

Гаммаглутамілтрансфераза (ГГТ) локалізується в мембранах міліарного 
полюсу гепатоцитів та в клітинах ендотелію жовчовивідних шляхів. Підвищення 
активності цього фермента у сироватці крові хворих собак є показником холестазу. 

Підвищення активності лужної фосфатази у сироватці крові на 32,2% 
можна поснити збільшенням кількості лейкоцитів, що встановлено нами в 
попередніх дослідах. Адже, цей фермент у великих кількостях міститься в 
лейкоцитах [6]. 

При застосуванні для лікування собак хворих на гепатодистрофію глюкозо-
аскорбінового розчину сукупно з плодами розторопші плямистої на 10-у добу 
суттєво знизилася активність лужної фосфатази, на 15-у добу лактатдегідрогенази. 
Необхідно зазначити поступову нормалізацію у сироватці крові активності АсАТ і 
АлАТ і повну нормалізацію ферментів на 20-у добу лікування. 

Плоди розторопші плямистої містять фітолігнан «Силімарин». Він 
проявляє високу мембрано стабілізуючу дію, тому у сироватці крові собак яких 
лікували, активність амінотрансфераз нормалізувалася на 15-у добу. За такої дії 
плодів швидко нормалізувалася активність лактатдегідрогенази. Паралельно із 
зменшенням кількості лейкоцитів зменшувалася активність лужної фосфатази у 
сироватці крові собак. 

Досить специфічною була активність гамаглутамілтрансферази у сироватці 
крові собак, яких лікували глюкозо-аскорбіновим розчином сукупно з плодами 
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розторопші плямистої. На 10-у добу і 15-у доби лікування активність ферменту 
залишалася постійно високою і на 20-у добу знизилася, але була на 29,6% вищою 
порівняно із клінічно здоровими тваринами. 

Отримані результати свідчать, що на 20-у добу лікування активність 
індикаторних для печінки ферментів нормалізуються, внаслідок відновлення 
стабільності клітинних мембран гепатоцитів. Проте, на вказаний період, ще 
наявний холестаз внаслідок циротичних змін паренхіми печінки. 

В процесах гепатопротекторної дії необхідно також зазначити відповідну 
роль аскорбінової кислоти. Адже, це сильний антиоксидант, що нейтралізує 
активні форми кисню і захищає біологічні мембрани гепатоцитів від деструкції. 

Поряд з цим глюкозі належить важлива роль в забезпеченні регенерації 
гепатоцитів. 

Висновки. Собак індивідуального сектора в умовах великих міст 
утримують на обмеженій території. За умов гіподинамії, постійної дії шумових і 
світлових стрес-факторів та неадекватна годівля є причиною розладів 
метаболістичних процесів, що спричиняє гепатодистрофію. При гепатодистрофії 
високу терапевтичну ефективність проявляє глюкозо-аскорбіновий розчин при 
сукупному застосуванні з плодами розторопші плямистої. 
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EFFECT ON FETUS THISTLE SPOTTY AT EPATODYSTROFIYI  

ENZYME ACTIVITY IN DOGS 
Dogs are individual sector in large cities hold a limited area. In terms of 

physical inactivity, constant noise and light of the stress factors and inadequate nutrition 
is the cause of disorders metabolistychnyh processes that cause hepatodystrofiyu. When 
hepatodystrofiyi high therapeutic efficacy revealed glucose-ascorbic solution at total use 
of milk thistle fruits spotty 
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ГЕНЕТИЧНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА ВF (BF_in1_C79T) У СВИНЕЙ 

ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ Різного походження 
 

У статті наведено результати аналізу свиней великої білої породи різного 
походження за геном пропердину (BF). Встановлено особливості поліморфізму 
даного гена у свиней англійської та угорської селекції. 

Ключові слова: ген пропердину (BF), поліморфізм, свині, велика біла 
порода. 

 
Вступ. Сукупна кількість поросят, отриманих від однієї свиноматки 

протягом року є економічно важливою ознакою. Вона визначається, насамперед, 
кількістю опоросів, яку отримують від свиноматки протягом року, розміром гнізд і 
збереженістю поросят до відлучення. Однак, як відомо, рівень успадковуваності 
багатьох відтворювальних ознак (у тому числі, розміру гнізда і збереженості 
поросят) є відносно низьким, на тлі відносно високої генетичної варіанси цих 
ознак.  

Отже, селекційна робота, що спрямована на підвищення багатоплідності 
свиноматок, а також на підвищення рівня збереженості поросят до відлучення, 
можлива з використанням сучасних методів селекційно-племінної роботи, 
зокрема, маркер залежної селекції (т.зв. MAS – marked assisted selection).  

В останні роки проводиться постійний моніторинг геному свиней для 
пошуку хромосомних сегментів (т.зв. QTL – quantitative trait loci), або 
поліморфних генів, які можуть бути пов’язаними з показниками відтворювальних 
якостей свиней. Одним з таких генів, для якого нещодавно виявлено вірогідний 
зв’язок, насамперед, з показником багатоплідності свиней, є ген пропердину (ВF). 

Ген ВF у свиней розташований на p плечі сьомої хромосоми (SSC7) біля 
центроміри (7 1/2p11–p12) [13]. Основною фізіологічною функцією даного гена є 
контроль росту епітелію матки [8]. 

Нуклеотидна послідовність гена ВF у свиней була встановлена Peelman et 
al. [12]. Повний нуклеотидний склад даного гена приведений у GeneBank під 
номером AL773527 [17]. Він складається з 18 екзонів і 17 інтронів, має довжину 
9096 п.н. і розташований на сьомій хромосомі між 27 941 837 і 29 947 932 п.н. [18]. 

Для гена ВF встановлено наявність точкової мутації (SNP), яка 
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розташована в інтроні 1 і характеризується С/Т нуклеотидною заміною в 79 
позиції (BF_in1_C79T). Вперше цей поліморфізм виявили Jiang та Gibson [9], 
використовуючи метод ПЛР-ПДРФ. Для виділення ділянки гена довжиною в 390 
п.н. вищеназвані автори використовували наступні праймери – forward: 5'-ACT 
GCT ATG ACG GTT ACA CTC TCC G-3'; reverse: 5'-TCC AAG AGC CAC CTT 
CCT GG-3'.  

Ампліфікована ділянка ДНК в подальшому підлягала розщепленню 
ендонуклеазою рестрикції SmaІ. Сайтом рестрикції для неї є нуклеотидна 
послідовність CCC↑GGG [16]. У випадку розташування на 79 місці нуклеотида С, 
рестриктаза SmaІ розщеплювала фрагмент на дві частини довжиною 237 і 153 п.н., 
а у випадку заміни його на Т – в гелі формувалася єдина смуга, довжиною 390 п.н. 

Встановлено, що даний маркер значно перекривається з QTL регіоном, 
відповідальним за відтворювальні якості свиней, особливо, за розмір гнізда [7], 
швидкість овуляції [15] та вік статевого дозрівання [5]. Тому основним завданням 
нашої роботи було проведення аналізу генетичної розмаїтості свиней великої білої 
породи різного походження у відношенні гена ВF. 

Матеріали та методи. Дослідження було проведено на поголів’ї свиней 
великої білої породи (усього – 74 особини), які утримуються в 
сільськогосподарському приватному підприємстві (СГПП) «Техмет-Юг» 
Жовтневого району Миколаївської області. З них, 15 голів належали до тварин 
англійської селекції (ВБА), а 59 – до тварин угорської селекції (ВБВ). Матеріалом 
для дослідження були проби тканини (вушні вищипи) свиней.  

Лабораторні дослідження виконувалися в умовах лабораторії молекулярної 
генетики та цитогенетики тварин Центру біотехнології та молекулярної 
діагностики Всеросійського інституту тваринництва РАСГН.  

Виділення ДНК здійснювали шляхом лізису в буфері Кавасакі [10] та 
перхлоратним методом з модифікаціями, розробленими у Центрі біотехнології та 
молекулярної діагностики Всеросійського інституту тваринництва РАСГН [1, 2]. 

Аналіз поліморфізму генетичного маркера ВF (BF_in1_C79T) здійснювали 
методом ПЛР з наступним гідролізом утворених фрагментів ендонуклеазою 
рестрикції SmaІ [9] (ПЛР-ПДРФ) та їх розділенням методом електрофорезу. 

Електрофоретичне розділення проводили при напрузі 120…130В в 
2,5…3,0% агарозному гелі в буфері ТАЕ з додаванням бромистого димідію до 
кінцевої концентрації 30 нг/мл. 

Візуалізацію продуктів ПЛР-ПДРФ здійснювали в ультрафіолетовому 
світлі з використанням транcілюмінатора UVT1 Biometra. Документацію 
результатів проводили за допомогою цифрової відеокамери з використанням 
програмного забезпечення BioTestD.  

Весь статистичний аналіз проведений на підставі загальноприйнятих 
методик [3] з використанням програми GenAIEx [11]. 

Результати дослідження. В таблиці 1 наведено частоти генотипів та 
окремих алелей SNP BF_in 1_C79T, характерних для свиней великої білої породи 
різного походження в СГПП «Техмет-Юг». 

Як бачимо, серед 74 проаналізованих особин не було виявлено жодної 
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тварини з генотипом СС.  
Таблиця 1 

Частоти генотипів та окремих алелей гену ВF у свиней великої білої породи 
різного походження 

Походження n Частота генотипів Частота алелей 
CC CT TT C T 

ВБА 15 0 6 9 0,200 0,800 
ВБВ 59 0 12 47 0,102 0,898 

 
В цілому, частота алелі С серед свиней великої білої породи англійської 

селекції була майже вдвічі вище, ніж у тварин угорської селекції. Але, оскільки, 
саме алель Т пов’язана із багатоплідністю свиноматок, то можна відмітити, що 
тварини угорської селекції більшою мірою відповідають вимогам MAS-селекції. 

При цьому, аналіз молекулярної мінливості (AMOVA) не підтвердив 
вірогідної різниці у відношенні частот генотипів за частотою SNP BF_in 1_C79T 
серед свиней великої білої породи англійської та угорської селекції (Фst = 0,060; p 
= 0,159). 

В табл. 2 наведено показники фактичної (Ho) та очікуваної (He) 
гетерозиготності за SNP BF_in 1_C79T серед свиней великої білої породи 
англійської та угорської селекції. Як бачимо, відмічається деяке збільшення 
частоти гетерозиготних особин як серед тварин англійської, так й угорської 
селекції, ніж це очікується при генетично-рівноважному стані обох популяцій 
тварин. Індекси інбридингу мають негативне значення, але це відхилення не 
вірогідне (критерій Хі-квадрат; в обох випадках p > 0,05). 

Таблиця 2 
Показники генетичного різноманіття гену ВF у свиней великої білої породи 

різного походження 
Походження n Ho He Fis χ2 

ВБА 15 0,400 0,320 -0,250 0,94 
ВБВ 59 0,203 0,183 -0,113 0,76 

 
У 2005 році В. Buske із співавторами [4] привели результати дослідження, 

які показують наявність зв’язку між поліморфізмом точкової мутації BF_in1_C79T 
і багатоплідністю свиней. При цьому, алель Т розглядається ними як сприятлива і 
та, що пов’язана з підвищенням кількості народжених поросят, тоді як алель С, 
навпаки, обумовлювала зниження багатоплідності.  

Однак, Х. Wang із співавторами [14] встановили, що у свиней пекінської 
чорної породи (Beijing Black Pig) відмічалася тенденція до підвищення 
багатоплідності (за результатами першого опоросу) у свиноматок з генотипом СС 
по SNP BF_in1_C79T. Тоді як у більш дорослих свиноматок найвищі показники 
багатоплідності відзначалися серед гетерозиготних особин (з генотипом CT). 

Наразі, в світі триває вивчення гена ВF свиней. Зокрема, у 2010 році, при 
прямому секвенуванні ділянки гена ВF свиней довжиною 733 п.н., що містила 
екзони 15-17, Chen та Liu [6] виявили А/С нуклеотидну заміну в позиції 45 екзона 
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16 (BF_ex16_A45C).  
Висновки.  
Частота алелі Т, яка, за даними літературних джерел, асоційована із 

багатоплідністю свиноматок, у свиней великої білої породи, які утримуються в 
СГПП «Техмет-Юг» Жовтневого району Миколаївської області відносно висока – 
0,800…0,899.  

Проте, тварини різного походження (англійської та угорської селекції) 
мають відмінності за даним показником, що дає підставу для проведення 
селекційних заходів, спрямованих на його підвищення. При цьому, популяції, які 
вивчалися, характеризуються деяким перевищенням частоти гетерозиготних 
особин.  

У перспективі заплановані подальші дослідження щодо виявлення та 
аналізу характеру зв’язку між генотипом тварин та показниками їх 
відтворювальних якостей. 
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Summary 

Zinov’eva N., Gladyr’ O., Lugovyi S., Kostunina O., Domashova L. 
GENETIC POLYMORPHISM OF BF GENE (BF_IN1_C79T) IN LARGE WHITE 

PIGS OF DIFFERENT ORIGIN 
The article contains an results of the analysis of Large White pig different origin 

by BF gene (properdin).. Specific features of polymorphism of this gene in pigs of 
English and Hungarian breeding are identified. 

Key words: BF gene (properdin), polymorphism, pigs, Large White breed 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ Й ПОРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЕЯКУЛЯТІВ 

БУГАЇВ  
 

Вивчали якість еякулятів бугаїв у зв’язку з індивідуальними особливостями 
і породною приналежністю. Встановлено, що піддослідні бугаї характеризуються 
об’ємом еякулятів 4,3±0,18 мл, концентрацією сперміїв 1,09±0,11´109/мл, 
рухливістю 7,4±0,16 бали, виживанням за температури  +2 - +4°С - 110,5 ± 5,70 
год. і активністю СДГ 24,7±2,79 од/(год • 0,1 мл С). Серед досліджених показників 
еякулятів найбільшою варіабельністю характеризуються концентрація сперміїв 
(CV=86,7) та СДГ (СV=83,1) і менших коливань зазнають об’єм еякуляту та 
рухливість сперміїв (CV=37,1 - 44,1). Варіабельність досліджених показників 
сперми зумовлена значеннями їх величин у еякулятах першому і другому, 
отриманих послідовно, а також у різні дні, індивідуальними особливостями 
плідників та породною приналежністю.  

Ключові слова: об’єм, концентрація сперміїв, активність, виживання, 
сукцинатдегідрогеназа, еякулят, бугай. 

 
Інтенсивність відтворення поголів’я великої рогатої худоби значною мірою 

залежить від якості еякулятів бугаїв [1, 2]. При цьому, на племпідприємствах 
забезпечується оцінювання, підготовка та відбір сперми для штучного осіменіння з 
високою запліднювальною здатністю статевих клітин. Однак, із проведених 
досліджень [3] відомо, що після оцінювання свіжоотриманих та розморожених 
вибраковуються 10-20% еякулятів, оскільки мають низькі фізіологічні показники. 
Отже, для максимальної ефективності роботи племпідприємтв та реалізації 
можливостей штучного осіменіння худоби необхідно враховувати фактори, які 
визначають і забезпечують оптимальні характеристики еякулятів та сперміїв 
бугаїв. Ряд авторів [4, 5] вказує на можливі причини мінливості фізіологічних 
показників якості еякулятів та сперміїв, їх запліднювальної здатності і відповідно, 
ефективності роботи племпідприємств: індивідуальні особливості та якість 
підготовки до садки, вік та сезон року, умови утримання та годівлі бугаїв. 

В зв’язку з цим, вивчали фізіологічні характеристики еякулятів і сперміїв 
бугаїв з врахуванням окремих факторів впливу на якість сперми.   

Матеріали та методи досліджень. Досліджували еякуляти плідників 
голштинської (12 гол.), симентальської (5 гол.) та волинської м’ясної (4 гол.) порід 
у віці  3 - 10 років, які належать ЛНВЦ «Західплемресурси». Сперму отримували 
на штучну вагіну з режимом використання бугаїв дуплетна садка два рази на 
тиждень через дві доби. Свіжоотримані еякуляти оцінювали за об’ємом (мл), 
густотою під мікроскопом (в роздавленій краплі) і активністю (рухливістю) 

                                                        
 Кава С. Й., Дмитрів О.Я., Остапів Д.Д., Яремчук І.М., 2011 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 77

сперміїв (бали) та визначали: концентрацію сперміїв (109 клітин/мл), їх виживання 
у нерозбавленій спермі при зберіганні за температури 2 - 4°С до припинення 
прямолінійного поступального руху (год.), активність фермента-маркера 
запліднювальної здатності сперміїв - сукцинатдегідрогенази (СДГ; од/0,1 мл 
сперми (С)/год; [6]).  

Результати досліджень. Встановлено, що для еякулятів бугаїв характерні 
об’єм 4,3 ± 0,18 мл (lim 2,0 - 8,0 мл), концентрація 1,09 ± 0,11 х 109клітин /мл (lim 
0,4-1,60 х 109клітин /мл) та активність - 7,4 ± 0,16 бали (lim 2,0 - 8,0 бали) сперміїв, 
їх виживання за температури  2 - 4°С - 110,5 ± 5,70 год. (lim 48 – 240 год) й 
активність СДГ 24,7 ± 2,79 од/0,1 мл С/год (0 - 70,0 од/0,1 мл С/год). При порівняно 
високих середніх значеннях досліджуваних показників, еякуляти характеризуються 
значною мінливістю їх величин. Зокрема, високі коливання значень виявлені при 
дослідженні концентрації сперміїв (CV 86,7) та активності СДГ (СV 83,1) і менші 
(CV 37,1 - 44,1) - об’єму еякуляту та активності сперміїв. Одною з причин коливань 
фізіологічної якості сперми є відмінність між еякулятами отриманими в один і той 
самий день та в різні дні. Прикладом такої залежності є результати досліджень 
сперми бугая Манніт, у якого об’єм першого еякуляту відрізняється від другого у 
2,3 рази, а за концентрацією та виживанням на 20,0% і активністю сперміїв – 28,4% 
(табл. 1). Через дві доби різниця між першим і другим еякулятами становить: за 
об’ємом - 37,5%, концентрацією - 11,2% та виживанням - 16,7% статевих клітин, а 
активність сперміїв однакова (8 балів). 

Таблиця 1 
Фізіологічні показники еякулятів бугаїв при дослідженні в різні дні 

Кличка 
бугая 

Дата дослід 
жень 

№ 
еяку-
ляту 

Об’ 
єм, 
мл 

Концен 
трація, 
109  клі 
тин /мл 

Актив 
ність, 
бали 

Вижи 
вання 
спермі 
їв, год. 

СДГ, 
од/(год• 
0,1 мл С) 

Манніт 582  22.12.2008 1 7 0,80 5 96 5 
  2 3 1,00 7 120 15 
 24.12.2008 1 5 0,80 8 120 20 
  2 8 0,90 8 144 20 
Севаш 573 23.12.2008 1 2 0,50 4 72 5 
  2 5 1,10 8 144 30 
 25.12.2008 1 3 0,70 2 120 0 
  2 5 0,70 8 120 20 

В залежності від черговості отримання еякулятів змінюється й активність СДГ, яка 
нижча на 66,6 % у першому, порівняно з другим, а через дві доби - активність 
ферменту – однакова (20 од/0,1 мл С/год). Такі ж коливання фізіологічних 
показників і активності СДГ встановлені й при дослідженні сперми інших бугаїв.  

Крім того, мінливість якості еякулятів зумовлена індивідуальними 
особливостями плідників. Так, у спермі бугаїв-аналогів за походженням і віком 
Манніта та Севаша, об’єм відрізняється на 2,0 мл (35,1 %), концентрація  на 0,35 х 
109 клітин/мл (31,9 %), активність сперміїв на 2,5 бали (21,5 %), їх виживання при 
2 - 4°С на 6 год. (5,0 %) у еякуляті.  
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Індивідуальні особливості бугаїв виявляють вплив на активність фермента-
маркера запліднюючої здатності сперміїв: у бугая Манніта, порівняно з Севашом, 
сперма характеризується на 6,3 % (р < 0,05) вищою активністю СДГ. (табл. 2). 

Таблиця 2 
Індивідуальні особливості фізіологічних показників еякулятів бугаїв, M±m 

Кличка бугая n Об’єм, мл 
Концент 
рація, 109 

клітин/мл 

Акти 
вність, 
бали 

Виживання 
сперміїв, год. 

СДГ, 
од/(год • 0,1 
мл С)  

Манніт  582  8 4,6±0,46 1,30±0,07 8,0±0,35 126,6±8,22 22,5±3,45 
Севаш  573 6 4,2±0,65 1,02±0,09* 7,7±0,22 100,7±10,22 10,0±4,16* 

* Примітка: різниця статистично вірогідна порівняно з максимальним значенням: * p < 0,05 
Одною з причин мінливості досліджуваних показників є породна 

приналежність плідників. Так, об’єм еякуляту однаковий (4,5±0,34 мл) в бугаїв 
голштинської та симентальської породи і менший на 1,7 мл (37,8 %; p < 0,001) у 
волинської м’ясної (табл. 3). При цьому, в еякулятах сименталів максимальна 

Таблиця 3 
Фізіологічні показники еякулятів в зв’язку з породою бугаїв, М ± m 

Порода n Об’єм 
еякуляту, мл 

Концентрація, 
109клітин /мл 

Активні 
сть, бали 

СДГ,  од/ 
(год • 0,1 мл 
С) 

Голштинська 12 4,5±0,34 0,96±0,04*** 7,5±0,21 26,1±5,56 
Симентальська 5 4,3±0,41 1,40±0,09 7,9±0,05 26,8±5,56 
Волинська м’ясна 4 2,8±0,25*** 0,90±0,05*** 5,5±0,68*** 21,4±7,35 

* Примітка: різниця статистично вірогідна порівняно з максимальним значенням: *** p < 0,001 
концентрація (1,40±0,09 х 109клітин /мл) та активність (7,9±0,05 бали) сперміїв і 
нижчі, відповідно, на 0,44 х 109клітин /мл (31,5 %; p < 0,001) та 0,4 бали (5,1 %) у 
голштинів та найменші (0,90±0,05 х 109клітин /мл; р < 0,001 та 5,5±0,68 бали; р < 
0,001) у бугаїв волинської м’ясної породи. Активність СДГ вища у спермі 
голштинів та сименталів (26,1 - 26,8 од/0,1 мл С/год) і нижча на 18,2 - 20,2 % в 
еякулятах бугаїв волинської м’ясної породи. Отже, досліджені фізіологічні 
показники якості сперми та активність фермента-маркера запліднювальної 
здатності сперміїв бугаїв характеризуються значною мінливістю, яка зумовлена 
коливаннями значень досліджених показників еякулятів при отриманні як в один і 
той ж, так і в різні дні, а також індивідуальними та породними особливостями 
плідників. Причиною коливань фізіологічних показників еякулятів і сперміїв, 
активності СДГ можуть бути: неякісна підготовка до садки [2]  і концентрація 
тестостерону у організмі плідників [7, 8 ], індивідуальні особливості [9], вік та 
походження бугаїв [11].  

Висновки 
1. Піддослідні бугаї характеризуються об’ємом еякулятів 4,3±0,18 мл, 

концентрацією сперміїв 1,09±0,11´109/мл, рухливістю 7,4±0,16 бали, виживання за 
температури  2 - 4°С - 110,5±5,70 год. і активністю СДГ 24,7±2,79 од/(год • 0,1 мл С).  

2. Серед досліджених показників еякулятів найбільшою варіабельністю 
характеризуються концентрація сперміїв (CV=86,7) та СДГ (СV=83,1) і менших 
коливань зазнають об’єм еякуляту та рухливість сперміїв (CV=37,1 - 44,1).  
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3. Варіабельність досліджених показників сперми зумовлена значеннями їх 
величин у еякулятах першому і другому, отриманих послідовно, а також у різні 
дні, індивідуальними особливостями плідників та породною приналежністю.  
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Summary 
Kava S. 1, Dmitriv O , Ostapiv D, 2 Yaremchuk I. 2 

1 Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after 
S.Z. Gzhytskyj,2 Institute of animal biology NAAS 

INDIVIDUAL AND BREED FEATURES OF EJACULATE QUALITY OF 
BULL’S 

Quality of bull ejaculates in connection with individual and breed features were 
studied. It was found that examined bulls characterised by volume of ejaculate 4,3±0,18 
ml, concentration of spermatozoa 1,09±0,11´109/ml, their mobility 7,4±0,16 points, 
survival at temperature +2 - +4°С - 110,5 ± 5,70 hours, activity of succinate 
dehidrogenase 24,7±2,79 points/(h • 0,1 ml S). Among the studied indexes the most 
variable is concentation of spermatozoa (CV=86,7) and activity of succinate 
dehidrogenase (СV=83,1), less variable are volume of ejaculate and spermatozoa 
mobility (CV=37,1 - 44,1).  Variability of studied indexes is determined by their data 
values in first and second ejaculate, which were obtained consistently, and in different 
days, individual features of sire and breed.  

Key words: volume, spermatozoa concentation, activity, survival, succinate 
dehidrogenase, ejaculate, bull 

Рецензент – д.вет.н., проф. Стефаник В.Ю. 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 80

2УДК 619:615:577.1:616-003.269:636 
Калачнюк Л.Г.1, 2 д.б.н., доцент;  

Басараб І.М. 1-3, асистент; 
Мельничук Д.О. 1, д.б.н., професор, академік НАНУ і НААНУ, 

Мельничук C.Д. 1, д.б.н., професор, член-кор. НААНУ  
Калачнюк М.С.1, студент 
Кошман О.В1, магістрант 

Калачнюк Г.І. 1, 2, д.б.н., професор 
1Національний університет біоресурсів і природокористування України  

2Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені. С. З. Ґжицького 

3 Інститут фізіології і генетики тварин Чеської АН, Прага, Чеська Республіка 
 

ОКИСНЕННЯ ЛАКТАТУ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЛДГ У СУБСТРУКТУРАХ 
КЛІТИНИ ЗА УМОВ ДІЇ ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ 

 
Наведено класичні методичні підходи до фундаментального вивчення 

особливостей окисно-відновних процесів у клітині печінки на стадії утворення й 
утилізації кінцевих продуктів гліколізу – лактату і пірувату за різних умов 
проведення експериментальних досліджень. 

Показано чіткі зміни активності лактатдегідрогенази (ЛДГ) у цитозоль-
мікросомальній і мітохондріальній фракціях гепатоцитів неонатальних телят за 
умов діареї (Д), традиційного лікування (ТЛ) та поєднання ТЛ із застосуванням 
біологічно активної добавки, що містить ессенціальні фосфоліпіди молока у 
ліпосомальній формі (БАД LP FLP-MD). Виявлено, що реакції, які каталізуються 
ензимом, головним чином, локалізовані у цитозоль-мікросомальній фракції клітини 
печінки. За умов Д активність ЛДГ в обох субструктурах клітини вірогідно 
зростає. ТЛ суттєво знижує її каталітичну дію. Поєднання ТЛ із застосуванням 
БАД LP FLP-MD дозволяє майже наблизити до норми активність 
лактатдегідрогенази у досліджуваних компартментах гепатоцитів. При цьому 
за умов діареї відмічається зниження в 2 рази рівня лактату і настільки ж 
підвищення концентрації пірувату в тканині печінки. ТЛ та особливо поєднання 
його із застосуванням БАД LP FLP-MD вірогідно нормалізують вміст цих 
важливих метаболітів у клітині. 

Загалом, стан процесів окиснення лактату в піруват та зворотна 
лактатдегідрогеназна реакція в субструктурах клітини печінки поражених 
діареєю неонатальних телят найшвидше наближаються до норми при поєднанні 
ТЛ із застосуванням БАД LP FLP-MD. 

Ключові слова: лактат, піруват, лактатдегідрогеназа, цитозоль-
мікросомальна і мітохондріальна фракції гепатоцитів, неонатальні телята, 
діарея, традиційне лікування, ліпосоми молока. 
 

Відомо, що лактатдегідрогеназа (ЛДГ; КФ 1.1.1.27) каталізує процес 
перенесення двох електронів і одного іона Н+ від лактату до НАД+ (рис. 1). 
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Рис. 1. Реакція, що каталізується ЛДГ. 

Виходячи з того, що лактат під впливом ЛДГ у присутності НАД+ 
окислюється у піруват, а в присутності НАДН, навпаки, піруват – у лактат, то 
підвищення активності ензиму в кліндіагностиці використовується як один із 
важливих маркерів, що характеризує стан значних порушень 
внутрішньоклітинного метаболізму в тканинах і передусім у печінці. У зв’язку з 
цим в основну мету нашої експериментальної роботи входило дослідження змін 
активності ЛДГ у субклітинних фракціях та рівня лактату і пірувату у гепатоцитах 
новонароджених телят за умов діареї та застосування сучасних лікарських засобів. 

Матеріали і методи. Для досліджень використовували 1 – 7 добових 
новонароджених телят, яких за принципом аналогів (тобто тварин рівнозначних за 
віком, породою, статтю, вагою і т.д.) розділяли на чотири групи (n=4 – 7) з масою 
тіла 28 – 36 кг. Телята першої (І; контрольної) групи були клінічно здоровими, 
другої (ІІ; дослідної) – хворими із важкими проявами діареї аліментарної природи, 
третьої (ІІІ) – піддавалися традиційному лікуванню (ТЛ) і четвертої (ІV) – 
поєднанню ТЛ із застосуванням нової фосфоліпідвмісної біологічно активної 
добавки (ТЛ + БАД LP FLP-MD. Про склад згаданої добавки, умови і методи 
досліджень було описано детальніше у попередніх роботах [1 – 4] та нижче.  

Результати і обговорення. При вимірюванні швидкості реакцій, які 
відбуваються за участю НАД+ чи НАДФ+ (зазвичай такі реакції каталізуються 
дегідрогеназами) нами було враховано ті обставини, що НАДН і НАДФН (але не 
НАД+ і НАДФ+) поглинають світло з довжиною хвилі 340 нм (це показано на рис. 2).  

 
Рис. 2. Спектри поглинання НАД+ і НАДН (концентрація розчинів 44 

мг/л, довжина оптичного шляху 1 см. Такі ж спектри мають НАДФ+ і НАДФН 
відповідно). 
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Окиснення НАДН у НАД+ (або зворотній процес) супроводжується зміною 
оптичної щільності D розчину при 340 нм. За певних умов швидкість зміни D 
виявляється пропорціональною активності ензиму (рис. 3). 

 
Рис. 3. Принцип вимірювання активності НАДН- або НАДФН-залежної 

дегідрогенази. Вимірювали швидкість і зміни оптичної щільності при 340 нм, 
зумовленої перетворенням відновленого коферменту в окиснену форму. У 
кювету додавали окиснений субстрат (S), відновлений коензим і буфер та 
регістрували поглинання при ∆ l 340 нм. Спочатку спостерігали високу оптичну 
щільність через сильне поглинання НАДН (чи НАДФН). При додаванні 0,025 
...0,2 мл стандартного розчину ензиму оптична щільність знижується. 

Для отримання калібрувальної кривої (рис. 4) було побудовано графік 
залежності швидкості зміни оптичної щільності (нахилу прямих, що показані на 
рис. 3) від об’єму доданого ензимного препарату. Кількість ензиму, що 
знаходиться в досліджуваному розчині легко вимірюється за спостереженням 
швидкості зміни D при ∆ l 340 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Калібрувальна крива для визначення кількості ензиму. По осі 

ординат відкладено тангенс (tg) кута нахилу прямих, що наведені на рис. 3, по 
осі абсцис – кількість ензиму. 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 83

Звідси на конкретному прикладі методично показано оцінку ензимної 
активності, яка ґрунтується на вимірі швидкості утворення продукту (НАДН). 
Швидкість утворення продукту (або ж, рідше, швидкість витрачання субстрату S) 
можна з успіхом використовувати для визначення активності не тільки 
дегідрогеназ але й інших ензимів. Конкретний метод кількісної оцінки диктується 
завжди фізико-хімічними властивостями продукту чи субстрату. Тому у багатьох 
випадках піддають утворений продукт реакції дії тієї дегідрогенази, для якої цей 
продукт є субстратом. 

Вищенаведений класичний методичний підхід дозволив визначити зміни 
активності ЛДГ у субклітинних фракціях гепатоцитів неонатальних телят за умов 
аліментарної диспепсії та застосування різних способів лікування. 

Як вже згадувалось вище, що лактат під впливом ЛДГ у присутності НАД+ 
окиснюється в піруват і тому при найвищій активності лактатдегідрогенази різко 
знижується рівень лактату та підвищується концентрація пірувату. На це вказують 
результати наших досліджень і зокрема зміни активності ензиму у компартментах 
гепатоцитів та рівня лактату й пірувату у тканині печінки, що наведені у таблицях 
1 – 3.  

Таблиця 1  
Активність ЛДГ у субструктурах гепатоцитів телят за умов норми (К), діареї 

(Д), традиційного лікування (ТЛ) та при застосуванні БАД LP FLP-MD (М±m; 
n=5) 

Одиниці 
активності та 

виміру різниць 

Стан здоров’я телят 
Норма; 

контроль (К) Діарея (Д) 
Способи лікування 

ТЛ ТЛ+LP FLP-MD 
Цитозоль-мікросомальна фракція 

Мікромоль 
НАДН/хв·мг білка 1,97±0,10 2,89±0,20 2,61±0,11 2,21±0,23 
Факт. Різниці до К – +0,92 +0,64 +0,24 

Різниці у % – +46,7 +32,5 +12,2 
р – <0,001 <0,05 <0,1 

Мітохондріальна фракція 
Мікромоль 

НАДН/хв·мг білка 0,84±0,09 1,58±0,11 1,34±0,13 1,01±0,10 
Факт. Різниці до К – +0,74 +0,50 +0,17 

Різниці у % – +88,1 +59,5 +20,2 
р – <0,001 <0,05 <0,1 

 Із наведених у табл.1 даних видно, що за умов діареї у цитозоль-
мікросомальній фракції гепатоцитів телят другої групи вірогідно зростає 
активність ЛДГ (на 46,7 %). При традиційному лікуванні (ІІІ група) вона 
знижується, при додатковому до ТЛ застосуванні БАД суттєво наближається до 
норми, тобто до рівня, що у відмічається у тварин контрольної (І) групи. 
Аналогічні зміни відбуваються і у мітохондріальних фракціях клітин печінки телят 
усіх порівнюваних груп. Цікавим є той факт, що у цитозоль-мікросомальній 
фракції гепатоцитів здорових телят активність ЛДГ ~ у 2 рази є вищою, ніж у 
фракції мітохондрій. Це вказує на основне місце локалізації ензиму в клітині. У 
мітохондріальній фракції активність його очевидно проявляється головним чином 
за рахунок залишків ензиму, що знаходяться на поверхнях зовнішніх мембран. 
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Важливо й те, що дані табл. 1 сповна узгоджуються з висновками стосовно 
закономірностей змін концентрацій лактату й пірувату у тканині печінки телят 
згаданих груп (табл. 2 і 3). Рівень молочної кислоти в тканині печінки за умов 
діареї вірогідно знижується (на 48 %). Значне зростання лактату спостерігається 
при ТЛ. Однак, досягти контрольного рівня цим способом лікування не вдається і 
тому міжгрупові різниці тут залишаються ще вірогідними. 

Таблиця 2 
Концентрація лактату в тканині печінки телят за умов діареї та різних 

способів лікування (М±m; n=5) 

Одиниці виміру та 
різниці 

Стан здоров’я телят 
Норма; 

контроль (К) Діарея (Д) 
Способи лікування 

ТЛ ТЛ+LP FLP-MD 
Мікромоль /г 
сирої тканини 12,84±0,92 6,68±1,01 9,08±0,83 11,28±1,11 

Факт. Різниці до К – –6,16 –3,76 –1,56 
Різниці у % – –48 –29,3 –12,15 

р – <0,001 <0,05 >0,5 
Таблиця 3 

Концентрація пірувату в тканині печінки телят за умов діареї та різних 
способів лікування 

Одиниці виміру та 
різниці 

Стан здоров’я телят 
Норма; 

контроль (К) Діарея (Д) 
Способи лікування 

ТЛ ТЛ+LP FLP-MD 
Мікромоль /г 
сирої тканини 0,28±0,01 0,63±0,09 0,42±0,03 0,34±0,09 

Факт. Різниці до К – +0,35 +0,14 +0,06 
Різниці у % – +125 +50 +21 

р – <0,001 <0,05 >0,5 
 Слід зазначити, що використання БАД LP FLP-MD у поєднанні з ТЛ 
наближає концентрацію лактату в тканині печінки телят, які перехворіли діареєю, 
до рівня контролю. При цьому привертає до себе увагу зовсім інша картина, що 
спостерігається при визначенні концентрації піровиноградної кислоти в 
аналогічних варіантах досліджень (табл. 3). Концентрація цього метаболіту в 
тканині печінки здорових (контрольних) телят є ~ у 45 разів нижчою, ніж молочної 
кислоти, що вказує на дуже високу інтенсивність його використання порівняно з 
лактатом. У телят з ентеропатологією, очевидно, процеси утилізації пірувату 
загальмовуються і його концентрація в тканині печінки зростає на 125 %. ТЛ 
сприяє зменшенню на 66 % його концентрації порівняно з «діарейними» телятами. 
Поєднання ТЛ із застосуванням БАД LP FLP-MD майже повертає концентрацію 
пірувату в тканині до рівня здорових телят. 
 Наведені результати узгоджуються з даними попередніх досліджень [1 – 5, 
7, 8], які свідчать, що пероральне введення упродовж 10 – 16 днів один раз на добу 
1%-ого розчину ліпосомальної форми біологічно активної добавки LP FLP-MD у 
дозі 10 – 20 мг/кг живої маси тварини дозволяє на 75 – 95 % нормалізувати 
активність багатьох маркерних ензимів і загальний стан обміну речовин в 
організмі неонатальних телят з аліментарною діареєю. До наведеного доречно 
додати, що для більшості організмів при відсутності оксигену деградація глюкози 
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до пірувату – це єдина можливість отримання енергії для синтезу АТФ. А для 
підтримки процесів гліколізу і синтезу АТФ утворений НАДН повинен постійно 
окиснюватися до НАД+. Ці процеси у клітинах еукаріотів завжди пов’язані з 
відновленням пірувату до лактату [6].  

Висновки: 
1. Виявлено чіткі зміни активності ЛДГ у субструктурах гепатоцитів 

неонатальних телят за умов діареї, традиційного лікування і поєднання останнього 
із застосуванням БАД LP FLP-MD. 

2. Реакції, які каталізуються ЛДГ головним чином локалізовані у цитозоль-
мікросомальній фракції клітин печінки. 

3. За умов діареї активність ЛДГ вірогідно зростає в обох субструктурах. 
Традиційне лікування суттєво знижує її каталітичну дію. Комплексне застосування 
ТЛ із БАД LP FLP-MD дозволяє майже наблизити активність ЛДГ до норми. 

4. За умов діареї в 2 рази знижується рівень лактату та на стільки ж 
підвищується концентрація пірувату в тканині. Традиційне лікування і особливо 
поєднання його із застосуванням БАД LP FLP-MD вірогідно нормалізують вміст 
вказаних метаболітів. 
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OXIDATION OF LACTATE AND LDH LOCALIZATION IN THE 
SUBSTRUCTURES OF CELL UNDER EFFECT OF EXOGENOUS FACTORS 

It has been presented classic methodical techniques of fundamental study of 
peculiarities of oxido-reduction processes in the hepatic cell at stage of formation and 
utilization of the glycolysis end-products – lactate and pyruvate under the different 
conditions of experimental investigations.   

It has been shown clear changes of lactate dehydrogenase (LDH) activity in 
cytosol-microsomal and mitochondrial fractions of hepatocytes of neonatal calves under 
conditions of diarrhea («Д»), reparative therapy of sick animals according 2 plans [(a) 
dyspepsia treatment plan (DTP) and (b) complex treatment plan: DTP +  biologically 
active supplement, which is contained essential phospholipids of milk in liposomal form 
(LP FLP-MD). It was discovered that reactions, which are catalyzed by enzyme, mainly 
are localized in the cytosol-microsomal fraction of hepatic cell. Under conditions «Д», 
LDH activity is significantly increased. DTP decreases substantially its catalytic action. 
Complex treatment plan (DTP + LP FLP-MD) permits almost move nearer LDH activity 
to norm in the studied compartments of hepatocytes. Under conditions of diarrhea, in the 
hepatic tissue, it was observed decrease of lactate level in 2 times and increase of 
pyruvate concentration in 2 times. DTP and complex treatment plan normalize 
significantly content of these important metabolites in the cell. 

Generally, state of processes of lactate oxidation into pyruvate and reversible 
reaction catalyzed by LDH in the substructures of hepatic cell in the neonatal calves 
with diarrhea are come to norm under conditions of complex treatment plan.  

Key words: lactate, pyruvate, lactate dehydrogenase, cytosol-microsomal and 
mitochondrial fractions of hepatocytes, neonatal calves, diarrhea, dyspepsia treatment 
plan, milk liposomes. 
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РОЗРОБКА СЕРЕДОВИЩА ПОЖИВНОГО ЩІЛЬНОГО ДЛЯ 

КУЛЬТИВУВАННЯ КАМПІЛОБАКТЕРІЙ 
 

В статті наведені і проаналізовані результати експериментальних 
досліджень щодо визначення і підбору компонентів поживного щільного 
середовища для культивування Camylobacterspp, яке в найбільш повній мірі 
відповідає поживним потребам кампілобактерій і дозволяє скоротити час 
виявлення перших ознак росту колоній і забезпечити ріст Campylobacterspp. в 
мінімальних посівних концентраціях. Отримані дані проаналізовані в 
порівняльному аспекті з контролем, результати досліджень оброблені 
статистично. 

 
Ключові слова:кампілобактерії, контамінація, культури 

мікроорганізмівкультивування, поживне середовище, посівна доза, штам. 
 
Вступ.Ефективність ветеринарно-санітарних досліджень тушок та м’яса 

птиці за умов мікробіологічного обсіменіння залежить як від методів 
бактеріологічних досліджень, так і від якості поживних середовищ, що 
застосовуються. Так, при проведенні якісного і кількісного аналізу ризиків 
мікробіологічного забрудненя продукції птахівництва важливу роль відіграють 
рістзабезпечуючі фактори поживних середовищ. Існує значна кількість прописів 
живильних середовищ для культивування кампілобактерій: залізо-еритрит 
кров’яний агар, кампілобакагар, середовища Буцлера, Скірроу, Дойля, Престона, 
бактоагар компанії «Difco». 

Недоліками всіх згаданих середовищ є повільний ріст на них збудників 
кампілобактерій (через 48 годин культивування), необхідність додавання 5-10% 
дефібринованої крові коня чи барана, сироватки крові чи еритроцитів, а також 
висока собівартість. В зв’язку з використанням при цьому вихідної сировини 
низької якості такі середовища не стандартні і часто не мають належних ріст 
забезпечуючи властивостей [3].  

Метою наших досліджень був підбір компонентів поживного щільного 
середовища для культивування Camylobacterspp, яке в найбільш повній мірі 
відповідає поживним потребам кампілобактерій. 

Матеріали і методи. Підбір та оптимізацію середовища проводили за 
критеріями забезпечення прискореного росту кампілобактерій, збереження 
біологічних властивостей ізолятів при культивуванні, а також максимальне 
накопичення виходу бактеріальної маси. 

                                                        
 Касяненко О.І., Фотіна Т.І., 2011 
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До основного складу дослідної композиції були підібрані компоненти: 
протеозопептон, печінковий екстракт, дріжджевий екстракт – в якості білкових 
основ, натрій янтарнокислий (сукцинат натрію) – стимулятор росту культур 
Campylobacterspp, натрія хлорид – з метою регулювання осмотичного тиску та 
агар-агар.Ростові властивості дослідних варіантів поживного середовища 
визначали з використанням тест-культур кампілобактерій, що рекомендовані 
Європейською фармакопеєю для бактеріологічного контролю якості поживних 
середовищ і мають стабільні властивості, отримані із колекцій ФГУ «ВГНКИ», м. 
Москва. В якості контролю використовували кампілобакагар компанії „HiMedia” з 
додаванням 5% стерильної дефібриноаної крові барана. 

Результати проведених досліджень оброблені статистично за допомогою 
комп’ютерної програми Microsoft Excel-2007 за методом Ст’юдента із 
урахуванням середньоарифметичних величин та їх статистичних помилок, а також 
визначенням достовірної різниці показників, що порівнювалися. 

Результати дослідження. Було виготовлено декілька варіантів дослідних 
поживних середовищ для культивування кампілобактерій при співвідношенні 
компонентів, що наведено у таблиці 1.  

Таблиця 1 
Склад та співвідношення компонентів дослідних варіантів поживного 

середовища для культивування кампілобактерій 

Склад компонентів 

Співвідношення компонентів у варіантах дослідного 
середовища (мас. %) 

варіант  
1 

варіант 
2 

варіант  
3 

варіант  
4 

варіант 5 

протеозопептон 5,0 5,0 5,0 15,0 5,0 
печінковий екстракт 10,0 5,0 15,0 5,0 5,0 
дріжджевий екстракт 10,0 15,0 5,0 5,0 5,0 
натрій янтарнокислий 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
натрія хлорид 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
агар-агар 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Вода дистильована до 1 л до 1 л до 1 л до 1 л до 1 л 

 
Результати вивчення рістзабезпечуючих властивостей дослідних варіантів 

поживного середовища для культивування кампілобактерій представлені в табл. 2. 
За результатами дослідження встановлено, що всі експериментальні варіанти 
досліджуваного поживного середовища забезпечували ріст штамів 
кампілобактерій, окрім варінту 5, на якому не виявлено ознак росту 
Campylobacterspp в посівних дозах 100 та 10 КУО / мл. Слід зазначити, що час 
реєстрації ознак росту культур залежав від посівної дози. З числа досліджених 
варіантів ознаки росту кампілобактерій через 24 години культивування вияляли на 
1-му, 3-му та 4-му варіантах досліджуваного поживного середовища. Вже через 24 
години виявлено на 1-му варіанті реєстрували ріст в чашках Петрі з посівною 
концентрацією штамів C. Jejuni 70.2Т, C. coli 43477 С.lari в концентраціях 109 – 107 
КУО / мл. 
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Таблиця 2 
Рістзабезпечуючі властивості дослідних варіантів поживного 

середовища для культивування кампілобактерій 

Варіант 
поживного 
середовища 

Штам 
Час реєстрації росту кампілобактерій в залежності від 

посівної дози, доба 

109 108 107 106 105 104 103 102 10 

1 

jejuni 70.2Т 1 1 1 2 2 2 3 4 5 
coli 43477 1 1 1 2 2 3 4 4 4 
lari 729 1 1 1 2 2 3 4 5 5 
fetus 5396 2 2 3 3 3 4 5 5 5 
bubulus 53103 2 2 3 3 3 3 4 5 5 

2 

jejuni 70.2Т 2 2 2 2 2 3 3 4 4 
coli 43477 2 2 2 2 3 3 3 3 4 
lari 729 2 2 2 2 2 3 4 4 4 
fetus 5396 2 3 4 4 5 5 5 6 6 
bubulus 53103 2 3 4 4 5 5 5 5 5 

3 

jejuni 70.2Т 1 1 1 1 2 2 3 3 4 
coli 43477 1 1 1 1 2 2 3 4 4 
lari 729 1 1 1 1 2 4 4 4 5 
fetus 5396 2 2 2 3 3 4 4 5 5 
bubulus 53103 2 2 2 2 3 3 4 5 5 

4 

jejuni 70.2Т 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
coli 43477 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
lari 729 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
fetus 5396 1 1 1 2 2 3 3 4 4 
bubulus 53103 1 1 1 1 2 2 3 4 4 

5 

jejuni 70.2Т 3 3 3 4 4 5 5 – – 
coli 43477 3 3 3 6 6 7 8 – – 
lari 729 3 4 5 5 6 7 8 – – 
fetus 5396 6 6 6 6 6 7 7 – – 
bubulus 53103 6 6 6 6 6 7 8 – – 

контроль jejuni 70.2Т 1 1 1 1 2 2 2 3 3 
coli 43477 1 1 1 1 2 3 2 3 3 
lari 729 1 1 1 1 2 3 3 3 3 
fetus 5396 1 1 1 2 3 3 4 4 5 
bubulus 53103 1 1 1 2 3 3 4 4 4 

Примітка: (1, 2)… – доба реєстрації росту культур мікроорганізмів; (–) – відсутність 
ознак росту культур мікроорганізмів. 

На 3-му варіанті поживного середовища через 24 години культивування 
виявлено ріст Campylobacterspp. в чашках Петрі з посівами C. Jejuni 70.2Т, C. coli 
43477 та С.lari 729 в концентраціях 109 – 106 КУО / мл. На 4-му варіанті поживного 
середовища через 24 години культивування зареєстровано ріст всіх штамів 
кампілобактерій в дозах 109 – 107 . Ріст C. jejuni 70.2Т в чашках Петрі з посівами 
109– 10 КУО / мл, C. coli та 43477 С.lari в концентраціях 109 – 105 КУО / мл, С. 
fetus 5396 в концентраціях 109 – 107 КУО / мл та С. bubulus 53103 – в чашках Петрі 
з посівною дозою 109 – 106 КУО / мл. 
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Згідно вимог Європейської фармакопеї щодо бактеріологічного контролю 
ростових властивостей поживних середовищ найкращі властивості  виявлено на 4 
варіанті досліджуваного поживного середовища, оскільки ознаки росту штамів 
кампілобактерій в чашках Петрі з посівами в дозах 10 – 100 КУО / мл  
реєстрували: для штамів C. jejuni 70.2Т – через 1 добу культивування, для штамів 
C. coli 43477 та С.lari 729 – через 3 доби культивування, С. fetus 5396 та С. bubulus 
53103 – через 4 доби культиування. 

На 4 варіанті ПС штами кампілобактерій проявили типовий ріст. 
Формувалися дрібні округлі колонії Campylobacterspp. матового кольору, які з 
часом культивування збільшувалися в розмірах до 2-4 мм. При мікроскопії мазків 
в полі зору мікроскопа під імерсією спостерігали дрібні поліморфні, хаотично 
розміщені тонкі палички. Рівні накопичення живих бактеріальних клітин на 1-му, 
3-му та 4-му варіантах поживного середовища визначали через 96 годин 
культивування в чашках Петрі з посівними концентраціями 106 КУО / мл. 
Інтенсивність росту бактерій та показник живих бактеріальних клітин  на 1-му та 
3-му варіантах поживного середовища було дещо нижче в порівнянні з 
контрольним середовищем. На 4-му варіанті поживного середовища виявляли 
більш інтенсивний ріст Campylobacterspp. та активне накопичення життєздатних 
бактеріальних клітин в порівнянні з контрольним (табл. 3).  

Таблиця 3 
Результати дослідження експериментальних варіантів поживного середовища 

щодо накопичення бактеріальної маси, М 

Варіант 
поживного 
середовища 

Рівні накопиченнямікробних клітин, ?106 КУО / см3 

jejuni 
70.2Т 

coli 
43477 

lari 
729 

fetus   
5396 

bubulus 
53103 

суміш 
штамів 

1 7,7±0,2 5,4±0,2 5,5±0,2 4,1±0,2 4,5±0,1 5,45±0,2 
3 8,1±0,1 7,3±0,1 7,6±0,1 5,5±0,2 6,4±0,2 6,98±0,1 
4 11,4±0,1 8,9±0,1 9,2±0,1 6,7±0,2 7,3±0,1 8,93±0,2 

контроль 7,9±0,2 7,3±0,2 7,5±0,2 5,7±0,2 4,9±0,1 6,71±0,1 
 
Отже, поживне середовище із співвідношенням компонентів “варіант 4” в 

найбільш повній мірі відповідає поживним потребам кампілобактерій, дозволяє 
підвищити ростові якості середовища, забезпечує інтенсивний ріст 
кампілобактерій, збереження біологічних властивостей ізолятів при культивуванні, 
а також демонструє активне накопичення значної кількості живих бактеріальних 
клітин Campylobacterspp. 8,93±0,21 106 КУО / см3, що в 1,3 рази перевищує 
аналогічний показник в контролі. Виробничу перевірку середовища поживного 
щільного для культивуаннякампілобактерій із співвідношенням компонентів 
“варіант 4” проведено в умовах науково-контрольної лабораторії ТзОВ 
«Бровафарма».  

За результатами проведеної роботи одержано Патент України на користу 
модель № 36641 «Поживне середовище для культивування кампілобактерій» від 
10.11.2008 р., розробники: Касяненко О.І., Фотіна Т.І. 
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Оформлена і зареєстрована первинна нормативна документація – Технічні 
умови ТУ У 24.4-14332579-056:2010 «Середовище поживне щільне для 
культивування кампілобактерій» (уперше).  

Висновки. 
1. Удосконалено бактеріологічний контроль контамінації тушок та м’яса 

птиці мікроорганізмами Campylobacterspp. на основі розробки поживного 
середовища за складом компонентів: протеозопептону 15,0; печінкового ексракту 
5,0; дріжджевого екстракту 5,0; натріяянтарнокислого 2,0; натрію хлориду 
3,0;агар-агару 8,0 та води дистильованої до 1 л. 

2. Розроблено поживне щільне середовище для культивування 
кампілобактерій на основі дозволяє забезпечити ріст Campylobacterspp. в посівних 
концентраціях 109 – 10 КУО / мл, а перші ознаки росту виявити через 24 години за 
мікроаерофільних умов культивування. 
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Summary 
Inthe article there sulted and analysed results of experimental 

researchesareinrelationtodeterminationandselectionofcomponentsofnourishingdenseenvi
ronmentforcultivationofCamylobacterofspp, whichin the mostcomplete measureans 
wersthenourishingnecessitiesofкампілобактерійandallowstoshortentimeofexposureofthe
firstsignsofgrowthofcoloniesandprovidegrowthofCampylobacterofspp. 
inminimumsowingconcentrations. Gotin for mationisanalysedin a 
comparativeaspectwithcontrol, there sultso fresear chesaretreatedstatistically. 
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ПРОФІЛАКТИКА І ДІАГНОСТИКА МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ ЦИНКУ, ЙОДУ 
У КУРЧАТ БРОЙЛЕРІВ 

 
Відомо, що окремі регіони України, особливо західний, відносяться до 

біогеохімічних зон з низьким вмістом у ґрунті, водних джерелах, а відповідно і 
кормах рухомих форм йоду, цинку, міді, кобальту та марганцю (11, 13, 6). 

Підвищення техногенного впливу на біосферу збільшило фонові 
концентрації токсичних речовин і різко зменшило ресурси природної системи 
саморегуляції організму птиці, що зумовлює виникнення вторинних порушень 
метаболічно-функціонального характеру, зниження неспецифічної та специфічної 
резистентності, що є однією з причин мікроелементозів (20, 19, 5). 

Небезпечним для живих організмів є тривалі надходження навіть 
незначних концентрацій окремих важких металів через їх кумуляцію у тканинах і 
органах, негативний вплив на гемопоетичну, ендокринну, імунологічну та 
ферментативну системи і виражену мутагенну дію (22, 3, 24). 

Низький рівень есенційних мікроелементів спричиняє виникнення 
відповідних мікроелементозів, які здебільшого, мають субклінічний перебіг і 
рідше проявляються типовими ознаками, що ускладнює ранню діагностику 
хвороби. При цьому в організмі птиці відбуваються значні порушення метаболізму 
на молекулярному рівні. 

Важливість природного геохімічного середовища для нормального росту і 
розвитку організму птиці визначається можливістю використання біогенних 
хімічних елементів та їх сумішей, за рахунок яких можливо досягти певної 
нормалізації основного і проміжного обміну речовин, поповнити раціон 
дефіцитними мікроелементами, профілактуючи виникнення мікроелементозів (12). 

Виходячи з викладеного вище, актуальним є розробка спрямованої, 
цільової профілактики, яка ґрунтувалася б на вивченні молекулярних механізмів 
патогенезу, оскільки порушення метаболізму та функціональні зміни виникають 
ще задовго до прояву симптомів хвороби (26, 15). 

В оптимальних дозах співвідношення мікроелементи відіграють важливу 
роль у метаболічних реакціях організму і займають центральне положення у 
ферментній ланці антиоксидантного захисту, посилюючи резистентність організму 
птиці до дії токсичних речовин, беруть участь в процесах детоксикації (10, 14, 29). 

Для визначення стану забезпеченості птиці есенціальними 
мікроелементами необхідно проводити контроль за вмістом цих елементів в 
кормах та воді, що дозволяє здійснювати моніторинг за їх біогенною міграцією в 
ланках харчового ланцюга з метою запобігання дефіциту в годівлі курчат-
бройлерів в зонах техногенного навантаження (4). 

У зв’язку з цим важливе місце займає проблема пошуку і застосування 
засобів, які зменшують негативний вплив комплексу шкідливих чинників 
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зовнішнього середовища шляхом неспецифічної дії, спрямованої на поліпшення 
обміну речовин, адаптативних та саморегуляційних реакцій різних систем 
організму птиці. 

В цих умовах зростає біологічне значення мікроелементів як 
профілактичної, так і імуностимулюючої дії (1). 

Матеріал і методи. Дослідження проводили у птахо господарстві фірми 
«Агролайф корми» західного регіону Львівської області, яке відноситься до 
біогеохімічної провінції. 

На території господарства було відібрано зразки ґрунту і води, а також 
комбікормів, виготовлених з господарського зерна, для визначення вмісту 
мікроелементів, які визначали атомно-абсорбційною спектрофотометрією на ААS-
30. 

Для з’ясування молекулярних механізмів патогенезу при дефіциті 
мікроелементів дослід проводили на курчатах-бройлерах кросу Кобб-500 з 14-
денного віку, оскільки чимало захворювань пов’язані саме з нестачею 
мікроелементів, їх дисбалансом та токсичністю. 

До цього призводять також невідповідність мікроелементних преміксів 
вимогам біогеохімічних зон і провінцій. 

Сформовано три групи — контрольну і 2 дослідні по 10 голів у кожній. 
Протягом усього досліду птицю годували повнораціонними комбікормами, в склад 
яких входили суміші мікроелементів. 

Курчатам контрольної групи згодовували комбікорм, який містив суміш 
мікроелементів за потребою у дозі, мг/кг комбікорму: Сu — 2,5, Zn — 30, Fe — 25, 
Co — 0,7, Mn — 40, I — 0,8. 

Курчатам 1-ої дослідної групи дозу вищевказаних мікроелементів 
зменшували у 2 рази. У комбікорм птиці 2-ої дослідної групи давали подвійну дозу 
мікроелементів. 

Умови утримання птиці і годівлі були ідентичні і здійснювались згідно з 
існуючими нормами. При цьому враховували стан продуктивності птиці. 

Найважливішою фізіологічною системою, яка приймає участь у всіх 
метаболічних процесах, є кров, а її біохімічні показники відображають 
інтенсивність обмінних процесів в організмі птиці та мають безпосередній зв’язок 
із резистентність та виникненням захворювань. 

Контролювали наступні показники в крові: вміст гемоглобіну — 
гемоглобінціанідним методом, кількість еритроцитів та лейкоцитів — за 
допомогою приладу «Пікоксель», загальний білок — біуретовою реакцією. 
Співвідношення окремих білкових фракцій методом електрофорезу в 
поліакриламідному гелі, активність аспартатамінотрансферази (АсАТ) і 
аланінамінотрансферази (АлАТ) у плазмі крові за методом К. Г. Капетанакі. 

Лізоцимну активність сироватки крові досліджували фото 
колориметричним методом із використанням мікробної тест-культури Micrococeus 
tysodekticus. 

Інтегральний показник бактерицидної активності визначали з 
використанням E. Coli. 

Статистичну обробку одержаних результатів проводили згідно з 
методичними вказівками щодо обчислення біометричних величин. 
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Результати та обговорення. При дослідженні зразків ґрунту і води на 
вміст мікроелементів встановлено, що ґрунти і водні джерела цієї зони збіднені на 
рухомі форми йоду, кобальту, цинку, меншою мірою — марганцю і міді. Низький 
вміст життєво необхідних мікроелементів у ґрунті та воді спричиняє їх дефіцит у 
рослинах та кормах, які використовують у годівлі птиці. 

Проведені нами дослідження комбікорму, виготовленого із господарського 
зерна, показали значний дефіцит усіх вищевказаних елементів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Вміст мікроелементів у комбікормі, мг/кг 

Мікроелементи З біогеохімічної зони Гарантовані добавки 
(методичні вказівки, 1998) 

Кобальт  0,13 0,8 
Мідь  0,65 2,5 
Цинк  9,0 50 
Марганець  16,2 80 
Залізо  19,5 40 
Йод 0,5 0,8 

Недостатність мікроелементів у кормах веде до зниження їх в організмі 
курчат-бройлерів і розвитку мікроелементозів.  

Крім того, у шлунково-кишковому тракті засвоюється із кормів лише 10 % 
міді, 35 % цинку і 1 % марганцю (28). Мікроелементну повноцінність годівлі птиці 
забезпечують за рахунок гарантованого введення солей ессенціальних 
мікроелементів у комбікорми (1). 

Оцінка стану гемопоезу здійснювалась на підставі визначення вмісту 
еритроцитів, гемоглобіну і лейкоцитів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Показники крові курчат-бройлерів при згодовуванні мікроелементів 

Група Гемоглобін, г/л Еритроцити, млн/мкл Лейкоцити, тис/мкл 
Контрольна 119,0±3,0 3,56±0,13 25,40±2,1 
1-а дослідна 99,63±1,60 2,80±0,11 21,35±2,5 
2-а дослідна 132±2,8 3,82±0,04 35,30±3,47 

 
Як видно із одержаних даних, гемо поетична система організму курчат-

бройлерів негативно реагує на дефіцит мікроелементів (1-а дослідна група), 
оскільки вони входять до складу органів і тканин організму та ферментів 
антиоксидантного захисту. 

Збільшення дози мікроелементів у два рази (2-а дослідна група) 
підвищувало концентрацію гемоглобіну в крові на 10,9 %, а кількість еритроцитів 
та лейкоцитів — на 7,3 і 39,9 % відповідно. 

В умовах тривалого надходження до організму курчат-бройлерів токсинів 
із навколишнього середовища, які зумовлюють істотні негативні зміни в 
метаболічній активності еритроцитів, важливе значення мають мікроелементи в 
механізмах антиоксидантного захисту еритроцитів птиці (24, 23, 25). 

Виявлена активність лейкоцитозу може слугувати пусковим механізмом 
підвищення неспецифічної резистентності організму, а висока лабільність клітин 
крові являє собою адаптаційно-компенсаторну реакцію. 
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При зменшенні дози мікроелементів у годівлі курчат-бройлерів 
концентрація гемоглобіну, кількість еритроцитів та лейкоцитів у крові були 
нижчими порівняно з курчатами контрольної групи, що свідчить про дефіцит цих 
елементів у раціоні (18). 

Разом з тим, за умови збільшення дози мікроелементів у два рази 
активність аспартатамінотрансферази підвищилась на 3,9 % порівняно з 
аналогічними показниками у птиці контрольної групи. Подібні зміни 
спостерігались в аланінамінотрансферазній активності плазми крові, але 
знаходились у межах фізіологічної норми.  

Дефіцит мікроелементів у годівлі курчат-бройлерів (1-а дослідна група) 
супроводжувався порушенням співвідношення активностей гепатоспецифічних 
ферментів і зниження їх активностей (табл. 3). 

Таблиця 3 
Ферментативна активність плазми крові курчат-бройлерів 

Ферменти Групи 
Контрольна 1-а дослідна 2-а дослідна 

АсАТ, нмоль/г/л 8,03±0,25 7,35±0,12 8,35±0,21 
АлАТ, нмоль/г/л 1,90±0,15 1,75±0,15 1,97±0,11 
 

Згідно з літературними даними, зниження активностей трансаміназ — 
специфічних індикаторів — вказує на гальмування потужної системи природної 
детоксикації (24). 

Важливе значення для забезпечення регуляції імунобіологічного стану, 
функціонування ферментативних систем та процесів життєдіяльності курчат-
бройлерів на територіях з антропогенним впливом мають білки сироватки крові. 
Вони виконують пластичну, транспортну і захисну функції, сприяють оптимізації 
обміну життєво важливих сполук (16). 

Вважаємо, що це є більш об’єктивним і менш трудомістким моніторингом 
метаболізму та виявлення дефіцити есенційних мікроелементів в організмі курчат-
бройлерів поряд з ААS. 

Таблиця 4 
Показники білкового обміну сироватки крові курчат-бройлерів 

Групи Загальний 
білок, г/л 

Альбуміни, 
% 

α1-
глобуліни, 

% 

α2-
глобуліни, 

% 

β-
глобуліни, 

% 

γ-
глобуліни, 

% 
Контрольна 56,5±1,5 32,10±0,21 18,1±3,0 16,1±2,3 15,9±1,3 18,4±1,9 
1-а дослідна 42,6±2,0 30,5±1,1 10,4±1,5 13,4±1,7 13,6±1,0 16,73±0,9 
2-а дослідна 59,0±1,8 34,73±0,20 21,0±2,2 17,2±3,1 17,0±1,0 28,0±1,3 

 
Вивчення гематологічних показників і білкового спектру сироватки крові 

(табл. 4) дозволяє до певної міри оцінювати функціональний стан органів і систем, 
допомагає контролювати характер та ступінь дії різних чинників на організм 
птахів (16). 

Позитивний вплив суміші мікроелементів виявлявся вірогідно вищим 
вмістом загального білка в сироватці крові птиці 2-ої дослідної групи. Характерні 
зміни встановлено щодо відносного вмісту окремих фракцій білків сироватки. 
Зокрема, відносний вміст альбумінової фракції у крові курчат-бройлерів 2-ої 
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дослідної групи був вищим від контролю, що може вказувати на активацію 
транспортної функції крові цих птахів. 

Нижчий відносний вміст гама-глобулінової фракції у крові курчат-
бройлерів 1-ої дослідної групи можна пояснювати підвищеною напруженістю 
захисних реакцій організму у відповідь на дію техногенних чинників. 

Підвищений відносний вміст γ-глобулінів під впливом мікроелементів 
свідчить про стимулюючий вплив мікроелементів на імунобіологічну реактивність 
організму та синтез гама-глобулінів. 

У курчат-бройлерів, яким згодовували з комбікормом суміш 
мікроелементів у дозі згідно з потребою (контрольна група) і з подвійною дозою 
(2-а дослідна група) негативна дія техногенних чинників зменшується впливом 
компонентів суміші, що підтверджують міжгрупові різниці показників крові. 

Підвищення показників гемопоезу і білкового обміну в крові курчат-
бройлерів 2-ої дослідної групи свідчить, що застосування мікроелементів (Co, Zn, 
Mn, Fe, Сu, I) в оптимальних співвідношеннях підвищує стійкість організму до 
негативного впливу окремих чинників довкілля, що забезпечує відповідний 
гомеостаз організму та запобігає виникненню мікроелементозів (2). 

Відомо (3), що однією з основних причин зниження життєздатності курчат-
бройлерів є низький рівень природної резистентності їх організму, який 
обумовлений може бути техногенним впливом на біосферу. 

З метою виявлення взаємозв’язку рівня природної резистентності з 
функціональним станом птиці і стійкістю до виникнення ендемічних захворювань 
визначали показники лізоцимної і бактерицидної активності сироватки крові (табл. 5). 

Таблиця 5 
Показники природної резистентності сироватки крові курчат-бройлерів 

Показники Групи 
Контрольна 1-а дослідна 2-а дослідна 

Лізоцимна активність, % 24,6±1,30 19,1±1,2 27,4±1,5 
Бактерицидна активність, % 45,3±1,2 40,21±1,3 48,5±1,21 

 
Отримані нами результати свідчать про те, що згодовування суміші 

мікроелементів курчатам-бройлерам у складі комбікорму з 15 по 35 день підвищує 
рівень природної резистентності, що обумовлює стимуляцію синтезу вальних 
процесів та еритропоезу (t) і профілактує мікроелементози. 

Протягом усього досліду середня жива маса курчат-бройлерів та 
середньодобові прирости були вищими у курчат, яким згодовували мікроелементи, 
це показує, що вони позитивно впливають на анаболічні процеси в організмі, 
попереджують різні мікроелементози у курчат-бройлерів і забезпечують високі 
середньодобові прирости (табл. 6). 

Таблиця 6 
Жива маса курчат-бройлерів 

Група Жива маса, г Середньодобові 
прирости, г Збереженість, % 

Контрольна 1753 48,7 97,8 
1-а дослідна 1210 41,0 96,8 
2-а дослідна 1880 52,57 98,2 
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Отже, в біогеохімічних зонах причинами виникнення мікроелементозів 
можуть бути незбалансовані раціони і техногенне навантаження, які знижують 
резистентність організму і його детоксикацій ну здатність. 

У такому випадку важливу роль для птиці відіграє щоденне коригування 
раціонів курчат-бройлерів сумішшю мікроелементів, які забезпечують їм 
надходження в тканини відповідних доз про антиоксидантної дії речовин, які 
профілактують виникнення мікроелементозів (27, 21). 

Висновки: 
1. Щоденне коригування раціонів курчат-бройлерів сумішшю 

мікроелементів підвищує показники гемопоезу і білкового обміну в крові курчат-
бройлерів, що забезпечує стійкість організму до виникнення патологій. 

2. Розроблений нами шестикомпонентний премікс з неорганічних солей 
мікроелементів для курчат-бройлерів відповідних господарств біогеохімічних зон 
регіону забезпечують належну профілактику різних мікроелементозів і підвищить 
продуктивність птиці. 
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ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ ПРОБІОТИКА НА ПРИРІСТ ЖИВОЇ МАСИ 
КУРЧАТ - БРОЙЛЕРІВ ТА  СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН 

ЗАЛОЗИСТОГО ШЛУНКА 
 

У роботі представлені показники середньої живої маси курчат – бройлерів 
за впливу різних доз пробіотиків, гістологічна та гістохімічна характеристика 
стінки залозистого шлунка досліджуваної птиці. Встановлено найвищі прирости 
і зниження конверсії корму у курчат – бройлерів, яким згодовували  комбікормом з  
пробіотиком «Probion»  в дозі  1 мг/кг корму. Застосування пробіотиків «Probion» 
та «Віо»  в різних  дозах не спричиняє порушення гістоструктури залозистого 
шлунка, а виявлений високий вміст РНК в ядерцях і цитоплазмі залозистого 
епітелію вказує на  активну білоксинтезувальну функцію органу усіх 
досліджуваних груп птиці. У курчат – бройлерів І та ІІ груп, яким згодовували   
пробіотик у дозі  1 мг/кг та 0,5 мг/ кг корму, встановлено помірне, а в  ІІІ  групі  
значне зниження активності ферменту лужної фосфатази у структурних 
елементах залозистого шлунка. 

Ключові слова: пробіотичні препарати, кури–бройлери, жива маса, 
залозистий шлунок, гістологічна структура, РНК, лужна фосфатаза. 

 
Вступ. Для потреб птахівництва іноземними і вітчизняними фірмами 

винайдено і розробляється велика кількість пробіотичних препаратів.  
Застосування пробіотиків при відгодівлі птиці, основу яких складають  живі 
молочнокислі та біфідобактерії, сприяють утворенню захисного шару у слизовій 
оболонці кішківника та затриманню проникнення токсинів, а це в свою чергу 
запобігає виникненню захворювань органів   шлунково – кишкового тракту та веде 
до підвищення загальної резистентності організму і продуктивності тварин. 
Пробіотики не викликають звикання та не мають побічної дії на організм, 
відіграють важливе значення у стимулюванні захисних сил організму і 
підвищенню імунітету. Разом з тим, важливим є визначення найоптимальнішої 
дози рекомендованого пробіотика, який сприяв би покращенню загального стану, 
обмінних процесів в організмі і зростанню вагових показників маси тіла [1,2,3]. 

                                                        
 Коцюмбас Г.І., Костинюк А.К., Щебентовська О.М., 2011 
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Метою і завданням досліджень було вивчити вплив сухого пробіотика 
«Probion» (виробник Корея) у дозі 0,5 мг/кг та 1 мг/кг корму і пробіотика «Віо» 
(виробник Німеччина) у дозі 0,4 мг/кг корму на приріст живої маси та конверсію 
корму курчат – бройлерів,  гістоструктуру та вміст РНК  і активність лужної 
фосфатази залозистого шлунка. 

Матеріал і методи дослідження. Дослід проводили на курчатах-бройлерах 
породи «Коbb-500» в умовах виробництва на фірмі „Его”. Було сформовано 
чотири групи курчат-бройлерів,  масою тіла 37−40 г, по 300 голів  у кожній. 
Курчатам І, ІІ і ІІІ груп згодовували збалансований за кормовими одиницями корм 
з пробіотиком. І група – комбікорм +«Probion» в дозі 1 мг/кг корму, ІІ група – 
комбікорм + «Probion» в дозі 0,5 мг/ кг корм і ІІІ група комбікорм + пробітик «Віо» 
в дозі 0,4 мг/ кг корму.  Птиці контрольної групи (ІV) згодовували комбікорм без  
пробіотика. Курчатам усіх дослідних груп випоювали воду. На 43 добу досліду  по 
10 курчат з кожної групи зважували, забивали, відбирали кров, проводили 
патологоанатомічний розтин і відбирали шматочки залозистого шлунка, які 
фіксували в 10 % нейтральному формаліні, розчині Карнуа та у 80˚ охолодженому 
спирті з наступною заливкою у парафін згідно методики. Зрізи виготовлялись на 
мікротомі МС-2, товщиною у  6 мікрон. Препарати фарбували гематоксиліном та 
еозином, за методом Браше і Гоморі [4]. Мікроскопію та фотографування 
проводили за допомогою мікроскопа OLIMPUS СХ-41 . 

Результати досліджень. У ході досліду було встановлено, що 
використання пробіотка сприяє кращому засвоєнню комбікорму та поступовому 
збільшенню живої маси, по відношенню до контролю, протягом всього періоду 
вирощування (42 доби). Так, в І групі, при середній живій масі 2426,92 г було 
згодовано  1276 кг, конверсія корму становила 1,78; у ІІ групі - середня жива маса 
була 2411,15 г, витрати корму – 1293 кг, конверсія – 1,82, у ІІІ групі – середня 
жива маса 2193,38 г, витрати корму – 1325 кг, конверсія – 2,05, тоді, як у 
контрольній групі при середній живій масі 2178,46 г, витрати корму становили 
1330 кг, конверсія 2,07. Різниця у конверсії корму становила : між І групою та 
контролем – 16,3 %, між ІІ групою та контролем 13,7 %, ІІІ групою та контролем 
0,97 %. Жива маса на кінець досліду (42 доба) вирощування курей-бройлерів  І 
групи була на 248,46 г вищою ніж у контролі, ІІ та ІІІ групах  відповідно, на 232,69 
г та 14,92 г (рис. 1). 
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Рис.1. Показники середньої живої маси 42 добових курчат-бройлерів 

дослідних   груп. 
 
    Гістологічне вивчення стінки залозистого шлунка 42-добих бройлерів  
контрольної, І, ІІ та ІІІ дослідних групах показало, що суттєвих відмінностей в 
структурній перебудові слизової оболонки і залозистих трубок не спостерігалось. 
Стінка залозистого шлунка представлена: власним шаром слизової оболонки, 
м’язовим і підслизовим. Поверхневі залози розміщені  у власній пластинці 
слизової оболонки, глибокі залози у підслизовій основі і мають вигляд часточок  з 
розгалуженою системою проток і центральною порожниною, в  яку відкриваються 
численні секреторні відділи. Альвеоли складних альвеолярних залоз вкриті 
кубічним епітеліем. При фарбуванні за Браше, цитоплазма одношарового епітелію 
альвеол трубчастих залоз і  епітелій слизової оболонки шлунка контрольної та 
дослідних груп мали виражену піронінофільность, що вказувало на високий вміст 
РНК в цих структурах та виражену білоксинтезувальну функцію клітин  (рис. 2, 
рис.3, рис.4). 

 
Рис.2. Виражена піронінофільність 
слизової оболонки і цитоплазми та 
ядерець клітин трубчастих залоз 
шлунка курчат-бройлерів контрольної 
групи. Браше. Ок. 10, об. 10. 

Рис.3. Виражена піронінофільність 
слизової оболонки і цитоплазми та 
ядерець клітин трубчастих залоз 
шлунка курчат-бройлерів І групи. 
Браше. Ок. 10, об. 10. 
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Рис. 4. Виражена піронінофільність слизової оболонки і цитоплазми та 

ядерець клітин трубчастих залоз шлунка курчат-бройлерів  ІІІ групи. Браше. 
Ок. 10, об.10. 

   
         Локалізацію лужної (ЛФ) фосфатази у гістологічних структурах виявляли за 
методом Гоморі та визначали по випадінню чорного осаду сульфіда кобальта в 
цитоплазмі і ядрах клітин в місцях активності даного ферменту. Встановлено, що 
структури залозистого шлунка у курчат – бройлерів контрольної групи  у 
порівнянні з І, ІІ, ІІІ дослідними групами, володіли  високою активністю ЛФ, що 
проявилось більш інтенсивним чорно – коричневим забарвленням апікальної 
поверхні одношарового  циліндричного епітелію слизової оболонки, сполучно-
тканних прошарків залозистих проток, мікро- і макрофагах  власної пластинки і 
підслизової основи та ендотелію стінок судин (рис.5.  рис. 6).  У ядерному апараті 
клітин залозистої частини  шлунку відзначали однотипне забарвлення ядерець у 
темно – коричневі тони без пилевидних включень. У глибоких залозах  відзначали  
інтенсивне забарвлення ділянок вивідних проток.  
 

 
Рис. 5. Висока активність ЛФ 

сполучно-тканинних прошарків 
залозистих проток залозистого 

шлунка курчат-бройлерів 
контрольної групи.  Гоморі 

Ок.10, об.40. 

 
Рис 6. Висока активність ЛФ 

ендотелію судин та клітин 
сполучної тканини курчат-

бройлерів контрольної групи. 
Гоморі . Ок.10, об.40. 
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        У курчат-бройлерів І і ІІ груп у порівнянні із контролем,  активність лужної 
фосфатази в досліджуваних структурах залозистого шлунка дещо знижена. 
Переважна локалізація ферменту ЛФ зосереджена в клітинах пухкої сполучної 
тканини власної пластинки слизової. Найбільша активність ферменту визначалась 
в ділянці вивідних проток та в ендотелії стінок судин, а  менша активність 
ферменту – на апікальній поверхні одношарового циліндричного епітелію (рис. 7. 
рис. 8). В структурі епітелію найбільшу активність виявили на поверхні ядерця, 
про  що свідчило темно коричневе забарвлення.     

 У структурних елементах залозистого шлунка курчат - бройлерів ІІІ групи ( 
комбікорм +  пробітик «Віо» в дозі 0,4 мг/ кг корму) встановлена найнижча 
активність ЛФ, що  відображено у менш інтенсивному відкладанні продукту 
реакції у сполучно-тканиних прошарках залозистих проток  у  порівнянні із 
контрольною, І та ІІ дослідними групами (рис. 9). Незначним є забарвлення 
сполучно – тканинних елементів. Ядерця епітеліальних клітин світло коричневого 
відтінку. При цьому слід відзначити, що найінтенсивніша активність лужної 
фосфатази в структурах залозистого шлунка в цій групі курчат-бройлерів 
відзначали в ендотелії судин (рис.10). 

 
Рис 7. Висока активність ЛФ 

сполучно- тканинних прошарків 
залозистих проток шлунка курчат-
бройлерів ІІ групи. Гоморі . Ок.10, 

об.40. 

 
Рис.8 Висока активність ЛФ 

судин та клітин сполучної 
тканини курчат-бройлерів 
контрольної групи.Гоморі . 

Ок.10, об.40. 
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Рис.9. Низька активність ЛФ сполучно- 

тканинних прошарків залозистих 
проток шлунка курчат-бройлерів ІІІ 

групи. Гоморі . Ок.10, об.40. 

 
Рис.10. Висока активність ЛФ в 

ендотелії судин залозистого 
шлунка курчат-бройлерів ІІІ 
групи. Гоморі . Ок.10, об.40. 

        Таким чином  при вивченні приростів живої маси курчат – бройлерів, 
встановлено найвищі прирости живої маси та зниження конверсії корму в курчат – 
бройлерів, яким згодовували пробіотик «Probion» в дозі 1мг/кг комбікорму. 
Застосування пробіотиків «Probion» та «Віо»  в різних  дозах, не спричиняє 
порушення гістоструктури залозистого шлунка, а виявлений високий вміст РНК в 
ядерцях і цитоплазмі залозистого епітелію вказує на  активну білоксинтезувальну 
функцію органу усіх досліджуваних груп птиці.    Що стосується активності 
ферменту лужної фосфатази, то у структурах залозистого шлунка курчат – 
бройлерів І та ІІ груп, яким згодовували пробіотик в дозі  1 мг/кг та 0,5 мг/ кг 
корму, відзначено її помірне, а у  ІІІ  групі  значне зниження активності даного 
ферменту. 
 
         Висновки: 

1. Найвищі прирости та зниження конверсії встановлено у І групі курчат 
бройлерів, яким згодовували з комбікормом пробіотика «Probion» у дозі 1мг/кг 
корму. 

2. Застосування пробіотиків «Probion» та «Віо»  в різних  дозах не спричиняє 
порушення гістоструктури залозистого шлунка, а виявлений високий вміст РНК в 
ядерцях і цитоплазмі залозистого епітелію вказує на  активну білоксинтезувальну 
функцію органу усіх досліджуваних груп птиці. 

3. У структурних елементах залозистого шлунка курчат – бройлерів І та ІІ 
груп, яким згодовували   пробіотик у дозі  1 мг/кг та 0,5 мг/ кг корму, встановлено 
помірне, а у  ІІІ  групі  значне зниження активності ферменту лужної фосфатази. 
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Summary 
Konsjuvbas G.I., Kostynjuk A.K., Shebentovskaja O.M. 

THE INFLUENCE OF DIFFERENT PROBIOTIC DOSE OF HEN-BROILERS 
LIVING MASS INCOME AND STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF 

GLANG STOMACH. 
This work deals with indices of average chicens-broilers living mass by the 

influence of different probiotic dose, histological and histochemical characteristica of 
grand stomach walls of experimental pountry. It was determinet the highest income and 
reduce of fodder conversion in chicens-broilers, which were fed with combined food with 
probiotic «Probion»  in dose 1 mg/kg of food. The using of probiotic «Probion» and 
«Віо» in different doses doesn’t cause the violation of gland stomach histostructure, and 
revealed high content of RNA in nucleus and cytoplasma of golden epithelium indicates 
on the organ of all eхperimental groups of pountry. 

Рецензент – д.вет.н., проф. Гуфрій Д.Ф. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВИНИХ ОРГАНІЗМІВ В 

РОСЛИННІЙ СИРОВИНІ ТА КОРМАХ ДЛЯ ТВАРИН  
 

У статті наведені результати досліджень по виявленню генетично 
модифікованих організмів в рослинного сировині та кормах для тварин методом 
полімеразно ланцюгової реакції з детекцією в реальному часі (ПЛР-РЧ) за період 
2009-2011 р. За даний період було досліджено282 проби, з них 35,1 % позитивних. 
Із досліджених зразків найбільша кількість позитивних проб складали корми для 
продуктивних тварин. 

Ключові слова: генетично модифіковані організми, полімеразно-
ланцюгова реакція, рослинна сировина, корми для продуктивних тварин. 

 
Вступ. Науково-технічний прогрес у житті сучасного суспільства 

ознаменувався появою нових наукових та інформаційних технологій. Зокрема, 
розвиток генно-інженерних технологій, які є однією з найбільших досягнень 
молекулярної біології і молекулярної генетики. Ці технології знайшли своє місце у 
фундаментальній науці, де трансгенні організми використовують в якості моделі, 
або інструменту для вирішення широкого спектру загальнобіологічних проблем. 
Технології з використанням рекомбінантних ДНК можуть в перспективі відіграти 
важливу роль у розвитку генотерапії спадкових захворювань, створенні лікарських 
препаратів нового покоління, виробництві фармакологічних і косметичних засобів 
і одержанні технічної сировини [1, 2].  

Останнім досягненням генетики є пізнання механізмів спадковості та 
можливісті в них втручатися, змінювати у бажаному напрямі та створювати нові 
ознаки, які неможливо одержати за допомогою традиційної селекції. В результаті 
чого створені генномодифіковані організми (ГМО). Так, завдяки застосуванню 
генної інженерії створено нові сорти сільськогосподарських рослин. Сучасна 
наука не дає однозначної відповіді на питання щодо безпеки чи шкідливості ГМО 
[3.]. 

У розвинених країнах світу, урядами окремих країн, передбачені 
положення, які стосуються безпосередньо проблем дослідження ГМО та їх 
практичного застосування. Це пов'язано із неоднозначним сприйняттям процессу 
поширенням сфер застосування продукції із генетично модифікованими 
складниками. Негативне ставлення частини суспільства до досягнень генної 
інженерії пов'язане, перш за все, із відсутністю переконливих, науково 
обґрунтованих гарантій щодо безпеки ГМО для здоров'я людини та 
навколишнього середовища.  
                                                        
© Коцюмбас І.Я., Кушнір Г.В., Левицький Т.Р., 2011 
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Одним із чинників, за допомогою яких можна попередити, або зменшити 
ймовірні негативні наслідки генетично-інженерної діяльності є належно 
організоване та здійснюване правове регулювання відносин у сфері поводження із 
ГМО. У багатьох країнах світу сформована нормативно-правова база, на основі 
якої можна регулювати процеси дослідження, виробництва та використання ГМО 
та продуктів з їх вмістом. Активно створюються норми міжнародного права, 
покликані врегульовувати досліджувану сферу суспільних відносин. 
Підтвердженням цього було прийняття у вересні 2003 року Картахенського 
протоколу про біобезпеку, основною метою якого є "сприяти забезпеченню 
надійного рівня захисту у галузі безпечної передачі, поводження і використання 
живих змінених організмів, які є результатом сучасної біотехнології, здатних 
справляти несприятливу дію на збереження і стійке використання біологічного 
різноманіття з урахуванням ризиків для здоров'я населення" [4]. 

Швидке поширення здобутків генної інженерії в світі не оминуло і Україну. 
Проте, за умови фактичної відсутності відповідної нормативно-правової бази, 
призначеної врегульовувати відносини щодо дослідження, виробництва та 
використання генетично-модифікованих організмів та продукції з їх вмістом, 
зростає небезпека неконтрольованого поширення ГМО на території нашої держави 
[5]. Тому метою нашої роботи було встановлення ГМО джерел у рослинній 
сировині та кормах для тварин. 

Матеріали і методи. Для проведення досліджень використовували тест-
системи "Растение / 35S / NOS скрининг" та "Растение / 35S / NOS скрининг" 
виробництва ЗАО "Синтол" (Росія). Метод виявлення ГМО, в рослинній сировині 
та кормах для тварин, за допомогою тест – систем грунтується на використанні 
ПЛР з детекцією результатів аналізу в режимі реального часу (ПЛР-РЧ). В основі 
методу ПЛР-РЧ лежать зміни сигналу флуоресценції в ході реакції. Ці зміни 
відбуваються завдяки використання специфічного для дослідної ДНК зонду, який 
подібно праймеру, в ході реакції зв'язується з одним із ланцюгів амплікону. Зміни 
сигналу флуоресценції дає можливість прослідкувати кінетику полімеразно 
ланцюгової реакції і використати дані для розрахунку порогових циклів – величин, 
які дають можливість говорити про вихідну кількість копій ДНК і порівняти 
зразки між собою. 
 Результати ти обговорення. У період з вересня 2009 по вересень 2011 рр. 
було проведено моніторингові дослідження, рослинної сировини та кормів для 
тварин на виявлення ГМ джерел, які поступили на вибірковий контроль. За даний 
період нами було досліджено 282 зразки, серед яких рослинна сировина 
(кукурудза, пшениця, овес, ячмінь, жито, ріпак, шишки хмелю) та корми для 
продуктивних тварин (комбікорми, шроти, макухи) і непродуктивних тварин (сухі 
корми). Результати досліджень подані у таблиці. 
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Таблиця 
Виявлення ГМО у рослинній сировині та кормах для тварин за період 

2009-2011 рр. 
Показники Досліджувані зразки 

Позитивні Негативні Всього 
Вересень 2009 р. 

Рослинна сировина - 26 26 
Корми для продуктивних тварин - - - 
Корми для непродуктивних тварин - - - 
Всього - - 26 

2010 р. 
Рослинна сировина - 53 53 
Корми для продуктивних тварин - - - 
Корми для непродуктивних тварин 2 - 2 
Всього 2 53 55 

Вересень 2011 р. 
Рослинна сировина 4 76 80 
Корми для продуктивних тварин 93 23 116 
Корми для непродуктивних тварин - - - 
Всього 97 99 196 

 
Як видно з даних, наведених у таблиці, у 2009 році було досліджено 26 

зразків і ГМ джерел в них не було виявлено. У 2010 році кількість визначень 
збільшилася до 55, причому у 2 зразках, для непродуктивних тварин, були 
виявлені ГМ джерела. За 9 місяців 2011 року було перевірено196 зразків, з них у 
97 пробах було виявлено ГМО, що становило 49,5 % від загальної кількості. Так, 
при дослідженні 80 зразків рослинної сировини у 5 % було виявлено ГМ джерел, 
при досліджені 116 зразків, кормів для продуктивних тварин, у ― 
80,2 %. 

Висновок. Використання ПЛР-РЧ дає можливість швидко провести 
дослідження по виявленню ГМО в досліджуваних зразках. Отримані позитивні 
результати вказують про те, що в Україні наявні ГМО джерела у готових кормах 
для тварин. 

Перспектива подальших досліджень. Дослідження впливу ГМО на 
організм лабораторних тварин. 
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Summary 

DEFENITION OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS IN PLANT 
MATERIAL AND ANIMAL FEED 

The article contains results of research to identify genetically modified 
organisms in plant material and animal feed by polymerase chain reaction with 
detection in real time (PLR-RT) during the period. During this period 282 samples were 
investigated, from them 35,1 % were positive. Of the investigated samples the largest 
number of positive samples were feeds for productive animals. 

Рецензент – д.вет.н., проф. Гуфрій Д.Ф. 
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імені С.З.Ґжицького 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОХІМІЧНОГО ТА ГІДРОБІОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ 

ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ 
 

У статті наведено відомості про вивчення гідрохімічного та 
гідробіологічного режимів вирощувальних ставів. З’ясовано, що гідрохімічні 
показники зазнавали  значних коливань упродовж вегетаційного сезону, проте  у 
переважній більшості знаходилися в межах норми. Дані розвитку природної 
кормової бази  були задовільними. 

Ключові слова: гідрохімічні показники, фітопланктон, зоопланктон, 
зообентос. 

 
Вступ. В умовах переходу до ринкових відносин велике значення мають 

питання економічного використання матеріальних ресурсів, тому в останні роки 
гостро постає потреба створення ресурсозберігаючих технологій  виробництва 
риби.  

Розробка загальної теорії продуктивності біологічних систем в умовах 
посиленого впливу господарської діяльності людини на навколишнє середовище 
потребує розв'язання багатьох наукових проблем. Зокрема для виявлення 
закономірностей продуктивності коропа у рибницьких господарствах і розробки 
рекомендацій з подальшого розвитку цієї галузі необхідні знання еколого-
фізіологічних особливостей індивідуального розвитку водних організмів в умовах 
зовнішнього середовища, яке постійно змінюється [1, 5]. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняного рибництва постає потреба 
пошуку нових економічно виправданих підходів у веденні рибного господарства, 
зниження собівартості продукції з одночасним підвищенням її якості. Ріст риби, а 
відповідно і рибопродуктивність, залежать від ряду чинників до найважливіших з 
яких належать потенційна здатність росту, якісний і кількісний склад природної 
кормової бази, температурний та гідрохімічний режим тощо. Рибопродуктивність 
ставів значною мірою визначається рівнем розвитку природної кормової бази [2, 4, 
6]. 

Опанування принципами раціонального використання природних кормів 
відкриває перед фахівцем можливості істотного зниження витрат кормів на 
одиницю рибопродукції. При цьому заощаджуватимуться значні кошти, які 
витрачаються на годівлю риб штучними кормами [4]. 

Матеріал і методи. Матеріалом для написання статті послужили 
дослідження угруповань фіто-, зоопланктону та бентосу дослідних ставів 
підприємства Рибгосподарства-Рудники ВАТ „Львівський обласний виробничий 
рибний комбінат” протягом квітня-жовтня 2010 року. Експериментальні 

                                                        
3 Науковий керівник – к.б.н., доц. Божик В.Й. 
Кравець С.І,, 2011 
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дослідження проведено на кафедрі водних біоресурсів Львівської національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 

Було опрацьовано 22 кількісних і якісних гідробіологічних і 8 
гідрохімічних проб, взятих на двох ставах рибдільниці. Відібрані гідрохімічні та 
гідробіологічні проби аналізувались за загальноприйнятими у рибництві 
методиками [2,3,7]. Гідробіологічні проби відбирались два рази у місяць. Проби 
фітопланктону отримували шляхом зачерпування води  3 л з горизонту 0,2-0,3 м на 
трьох станціях відбору, з цієї інтегральної проби відбирали 0,5 л  у скляну пляшку 
з подальшим відстоюванням; проби зоопланктону відбирали шляхом зачерпування 
води (50 л) батометром Рутнера і проціджування через планктонну сітку 
Апштейна (газ №72); проби зообентосу відбирали  днозачерпувачем системи 
Екмана-Берджа, площа захоплення 1/40 м2. Отримані проби фіксували 4-% 
розчином формаліну. Фіксовані організми зообентосу просушували на 
фільтрувальному папері, ділили на групи і зважували на торзійних терезах ВТ-500. 
Кількісний підрахунок планктонного матеріалу проводили у камері Богорова, 
проводячи трьохкратне прораховування 0,2-0,5 мл відібраної проби, взятих за 
допомогою штемпель-піпетки. 

Результати дослідження. Аналіз даних гідрохімічного режиму ставів 
протягом досліджуваного періоду свідчить, що вони коливалися у значних межах 
(табл. 1). 

Показники температури води ставів в цілому відповідали вимогам, 
необхідним для вирощування риб і коливалася в межах 13,5-28,9˚С.  

Кисневий режим в окремих випадках був, міркуючи за середніми 
значеннями розчиненого кисню у воді, трохи нижчим за нормативні вимоги до 
вирощування коропа. Зокрема, у дослідному ставі він становив 4,2 – 7,3 мг/л. 
Заморних явищ протягом досліджуваного періоду не встановлено, але періодичне 
зниження концентрації кисню могло негативно впливати на інтенсивність 
обмінних процесів в організмі риб. 

За інтенсивного вирощування риби у воді швидко нагромаджуються 
токсичні продукти обміну.  

Вміст біогенних речовин був в межах норми, отже він міг забезпечити 
розвиток автотрофних продуцентів. Із азотовмісних сполук у дослідних ставах був 
наявний амонійний азот, можна відмітити значне його підвищення до 2,2 – 4,7 мг 
N/л. Нітрити знаходились також у незначних концентраціях – 0,1 – 0,4 мг N/л. 
Концентрація нітратів становила відповідно – 5,4–10,6 мг N/л. Підвищення вмісту 
амонійного азоту, нітритів і нітратів свідчить про нагромадження у воді ставів 
продуктів життєдіяльності риб та гальмування процесів нітрифікації. 

Водневий показник води (pH) у ставах господарства складав 5,1–7,4. При 
зменшенні pH до 6,5 знижується ефективність процесів нітрифікації та 
денітрифікації. При підвищенні pH розчину рівновага зсувається в бік утворення 
вільного аміаку – дуже сильної отрути для гідробіонтів, у тому числі риб. 

Кількість органічної речовини у ставах визначали за показниками біологічного 
споживання кисню (БСК5) та перманганатною окислюваністю (ПО). БСК5 – 
показник забруднення води органічними речовинами як природного, так і 
антропогенного походження. У досліджуваних водоймах  знаходився в межах 
норми, що свідчило про задовільний стан ставів щодо органічного забруднення. 
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Перманганатна окислюваність води теж вказує на ступінь її органічного 
навантаження – за високого значення даного показника можливе повне 
зв’язування кисню, що викликає задуху риби. Отримані дані по ПО показують її 
невисокі значення навесні і підвищення у літньо-осінній період (6,6-18,2 мг О/л), 
що не могло створювати загрозливої ситуації щодо гідробіонтів ставу.  

 Зазначимо, що найбільшу участь у формуванні якісного та кількісного складу 
органічної речовини беруть водорості. Органічні речовини залежно від хімічної 
природи можуть служити безпосереднім джерелом неорганічних сполук азоту і 
фосфору, а також потенційним резервом поживних речовин, які є необхідні для 
життєдіяльності мікрофлори та інших гідробіонтів, що є особливо важливим у 
рибницьких ставах.  

Лужність води дослідних ставів коливалась у незначних межах – 3,2-1,8 мг-
екв./л. 

Вміст загального заліза знаходився в межах норми і складав 0,02-0,08 мг/л. 
Показники фосфору були підвищеними влітку та навесні і становили відповідно 
0,3 і 0,12 мг P/л. Концентрації магнію, калію, хлоридів та сульфатів були 
невисокими. 

Таблиця 1 
Ліміти коливань гідрофізичних і гідрохімічних показників вирощувальних  

ставів господарства ”Рудники” 
Показники Травень-жовтень ГПК 

pH 5,1-7,4 6,0-9,0 
ПО мг O/л 6,6-18,2 10,0-15,0 

БСК5 5,7-10,1 3,0-9,0 
О2 мг/л 4,2-7,3 1,0-8,0 

Лужність мг/екв/л 1,8-3,1 1,5-3,0 
NO2 мг N/л 0,1-0,4 0,08-0,3 
NH4 мг N/л 2,2-4,7 0,5-1,0 
NO3 мг N/л 5,4-10,6 3,0-40,0 
РО4 мг Р/л 0,3 2,0-3,5 
Fe заг. мг/л 0,02 0,05-0,3 

Заг.тверд. мг-екв/л 2,4-4,1 2,0-12,0 
Са мг/л 24,0-44,0 180,0 
Cl мг/л 24,0-30,4 35,0-300,0 
Mg мг/л 6,6-16,0 30,0-50,0 
SO4 мг/л 28,4-48,0 100,0-500,0 

При дослідженні природної кормової бази ставів найбільш багато були 
представлені зелені водорості (Chlorophyta), які складали 68-74% від загальної 
кількості видів, в основному, серед зелених водоростей переважали хлорококові. 
Меншу частку становили діатомові (Bacillariophyta) – 13-17 %, представники 
евгленових (Euglenophyta), синьозелених (Cyanophyta) і динофітових (Dinophyta) 
водоростей становили менше 10%.  

Чисельність за період дослідження коливалась у ставах від 9,13 млн. до 
60,22 млн. кл/дм3. Найбільшою середньою величиною чисельності, що складала 
71,5% від сумарної, були представлені зелені водорості, значно меншою – синьо-
зелені – 16,4 % (табл.2.). Показники чисельності інших систематичних груп 
фітопланктону коливалися в межах 0,02-4,79 %, що істотно не відображалося на 
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загальній чисельності фітопланктону ставу. Біомаса фітопланктону за період 
досліджень знаходилась в межах від 2,36 до 10,84 мг/дм3, основна роль у 
формуванні котрої належала зеленим 52,2 % та діатомовим водоростям 37,9 %, що 
пояснюється домінуванням у фітопланктоні їх великих клітинних форм (табл.3).  

Таблиця 2 
Середні значення чисельності (тис. кл./дм3) і частка (%) груп фітопланктону у 

ставах господарства ”Рудники”протягом вегетаційного сезону 2010 року 
Групи водоростей Середні значення % 

Cyanophyta 10616,00 27,2 
Euglenophyta 196,60 0,5 

Dinophyta 13,76 0,04 
Bacillariophyta 4010,64 10,3 

Chlorophyta 24180,84 62,0 
Всього 39017,84 100 

 
Таблиця 3  

Середні значення біомаси (мг/дм3) і частка (%) груп фітопланктону у ставах 
господарства ”Рудники”протягом вегетаційного сезону 2010 року 

Групи водоростей Середні значення % 
Cyanophyta 0,53 5,8 

Euglenophyta 0,31 3,4 
Dinophyta 0,07 0,8 

Bacillariophyta 3,48 37,9 
Chlorophyta 4,79 52,2 

Всього 9,18 100 
Протягом сезону спостерігались коливання кількісних показників розвитку 

організмів фітопланктону, але в цілому, його розвиток виявився невисоким, що 
пояснюється не тільки впливом абіотичних чинників, а й виїданням його гібридом 
товстолобика. Згідно середньосезонних показників розвиток фітопланктону був 
задовільним. 

Зоопланктонні угруповання складають основу кормової бази для риб. Від 
інтенсивності розвитку зоопланктону залежить рибопродуктивність ставів, 
оскільки більшість культивованих видів риб є споживачами зоопланктону. 
Особливо  великим є значення зоопланктону у живленні молоді.  

У зоопланктоні вирощувальних ставів протягом вегетаційного періоду 2010 
р. виявлено 36 видів, що відносяться до трьох систематичних груп: нижчих червів 
класу Rotatoria виявлено 20 видів, вони склали 55,6 % від загальної кількості, 
ракоподібних підряду Сladocera виявлено 13 видів (36,1 %) та ряду Copepoda - 3 
види (8,3 %). 

Представники коловерток (Rotatoria) належали до 14 родів, гіллястовусих 
раків (Сladocera) – 10 родів, веслоногих раків (Copepoda) – 3 родів.класу Rotatoria і 
ракоподібні підряду Сladocera та ряду Copepoda.   

Кількісні показники розвитку зоопланктону у вирощувальних ставах істотно 
відмінними не були. Середня чисельність зоопланктону за вегетаційний період 
знаходилась в межах – 304,29 тис.екз./м3, середньосезонні значення біомаси були 
невисокими – 4,68 г/м3 (табл. 4).  
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Таблиця 4 
Динаміка біомаси окремих груп зоопланктону (г/м3) у ставах господарства 

”Рудники”протягом 2010 року 
Дата Rotatoria Cladocera Copepoda Всього 
21.05 1,21 0,27 1,45 2,93 
27.05 0,003 0,92 0,62 1,54 
6.06 0 5,75 0,73 6,48 
21.06 0,11 3,84 2,01 5,96 
8.07 0,001 1,82 1,08 2,90 
23.07 0,17 0,79 0,62 1,58 
5.08 0,93 2,08 1,05 4,06 
16.08 0,96 7,31 4,98 13,25 
17.09 0,43 1,11 1,84 3,38 
Середнє за 
вегетац. період 0,42 2,65 1,60 4,67 

% відношення 9,0 56,7 3,3 100 
Протягом вегетаційного сезону спостерігалася зміна розмірної структури  

зоопланктону. Наприкінці досліджуваного періоду (вересень) стали переважати 
дрібні форми зоопланктерів: коловертки, незрілі форми веслоногих ракоподібних, 
дрібнорозмірні гіллястовусі ракоподібні.  

Видовий склад зообентосу дослідних ставів представлений переважно 
личинками хірономід (до 97 %), решта припадає на круглі черви, личинки бабок, 
олігохет та водяні клопи. Кількісний розвиток зообентосу також залежав від 
розвитку личинок хірономід. У травні по всіх ставах зообентос бідний чи 
відсутній, що пов’язано з низькими температурами повітря та води, що вплинуло 
на пізнє роїння комарів та відкладення кладок, а також пізнє внесення добрив, які 
могли б бути субстратом для личинок комах. Для сезонної динаміки бентосу був 
характерний максимум розвитку в червні з біомасою 6,73 г/м2 та з чисельністю 
924,1 екз/м2 (табл. 5). 

Таблиця 5 
Динаміка розвитку зообентосу у нагульних ставах господарства 

”Рудники”2010 р. 
Місяці Травень Червень Липень Серпень Вересень 

Личинки хірономід 0,0 
0,0 

924,1 
6,73 

50,0 
0,98 

116,5 
2,48 

66,6 
0,74 

Круглі черви 0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

16,7 
0,33 

16,6 
0,03 

Всього 0,0 
0,0 

924,1 
6,73 

50,0 
0,98 

133,2 
2,81 

83,2 
0,77 

Висновки. Вивчення динаміки газового режиму, біогенних елементів та 
органічної речовини води ставів встановлено, що їх концентрації коливалися у 
значних межах, а в деяких випадках перевищували нормативні значення. 

У результаті дослідження фітопланктону було виявлено, що основу 
видового різноманіття від 68% до 74% загальної кількості видів складають зелені, 
в основному хлорококові водорості, діатомові становлять 13-17%, і значно менша 
частка по кількості видів припадає на евгленові, синьозелені і динофітові 
водорості. Рівень розвитку фітопланктону класифікувався як низький і середній. 
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У зоопланктоні вирощувальних ставів виявлено 36 видів, що відносяться до 
трьох систематичних груп: нижчі черви класу Rotatoria (55,6 % від загальної кількості 
видів) і ракоподібні підряду Сladocera (36,1 %) та ряду Copepoda  (8,3 %). Найбільш 
багаточисельними були великорозмірні представники гіллястовусих раків – роду 
Daphnia, що позитивно впливало на забезпечення молоді риб кормовими ресурсами. 
Веслоногі раки істотного значення у природній кормовій базу риб не мали. 
Чисельність зообентосу по всіх ставах протягом вегетаційного сезону коливалася від 
нульових значень до 924,1 екз/м2, а біомаса – від 0,0 до 6,9 г/м2. 
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 ПОКАЗНИКИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВЕТЕРИНАРНИХ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
 

У статті висвітлено питання щодо встановлення показників біологічної 
безпечності ветеринарних лікарських засобів. У залежності від форми препаратів 
та способу їх застосування подано обов'язковий перелік показників 
мікробіологічної чистоти. 

Ключові слова: ветеринарні лікарські засоби, мікроорганізми, пірогенність, 
мікробіологічна чистота, стерильність. 

 
Вступ. Незважаючи на високотехнологічні схеми виробництва нестерильних 

лікарських засобів (НЛЗ), основними джерелами їх контамінації залишаються 
технологічне обладнання, сировина, допоміжні речовини, вода, повітря та 
персонал [1]. При цьому особливо великий ризик забруднення є при виробництві 
НЛЗ, таких як мазі, креми, емульсії [2]. 

Всі джерела мікробного забруднення НЛЗ можна розділити на екзогенні та 
ендогенні. При екзогенному забрудненні мікроорганізми проникають в препарат у 
результаті забруднення виробничих приміщень, повітря, устаткування, інвентарю 
та технологічного одягу, а також у випадку недотримання особистої гігієни 
персоналу. Основними джерелами ендогенної контамінації є сировина, вода і 
первинна упаковка [3].  

Тому одним із основних параметрів у стандартах належної виробничої та 
лабораторної практики є мікробіологічна чистота лікарських засобів [4].  

У попередніх дослідженнях було проведено аналіз різних форм хіміо-
терапевтичних препаратів згідно з класифікатором лікарських засобів [5]. Однак 
на сьогоднішній день для ветеринарних лікарських засобів (ВЛЗ) відсутній  
класифікатор, а також нормативні документи, що регламентують перелік 
показників біологічної безпечності препаратів, зокрема, мікробіологічної чистоти, 
стерильності та пірогенності.  

Тому метою роботи було визначити, згідно з вимогами ДФУ [6, 7], 
показники біологічної безпеки ВЛЗ. 

Матеріали і методи. В якості об'єкту досліджень були лікарські форми 
ветеринарних препаратів, а в якості методів досліджень застосовували моніторинг 
даних літератури, експертну оцінку, групування та систематизацію даних, 
логічний аналіз. 
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Результати досліджень. При аналізі різних форм препаратів та виходячи з 
груп ВЛЗ, нами для гарантування випуску якісної продукції, запропоновано 
проводити обов'язковий контроль за наступними показниками (табл. 1) 

Таблиця 1  
Показники біологічної безпеки різних лікарських форм ветеринарних 

препаратів 
Ветеринарні лікарські засоби Показники  
 
Форми для ін'єкцій  

Стерильність 
Пірогенність  
Бактерійні ендотоксини 

Краплі очні, вушні  Стерильність 
Краплі інсектицидні Мікробіологічна чистота 
Інтрацистернальні Стерильність 
Оральні розчини Мікробіологічна чистота 
Порошки  Мікробіологічна чистота 
Таблетки, болюси, капсули Мікробіологічна чистота 
Супозиторії Мікробіологічна чистота 
Мазі, креми, гелі, лініменти, пасти, суспензії Мікробіологічна чистота 
Аерозолі Мікробіологічна чистота 
Настоянки Мікробіологічна чистота 
Лікарська рослинна сировина Мікробіологічна чистота 

 
Аналіз даних таблиці 1  показує, що в м'яких та твердих формах необхідно 

проводити визначення мікробіологічної чистоти, в рідких формах — стерильності, 
а в окремих випадках — мікробіологічної чистоти. 

Усі перелічені вище лікарські форми ВЛЗ, підлягають обов'язковому 
контролю за біологічними показниками (стерильність, пірогенність, 
мікробіологічна чистота). Значне місце серед усіх ВЛЗ займають нестерильні 
ветеринарні лікарські засоби (НВЛЗ). Однак, при розробленні нормативної 
документації є певні труднощі пов'язані, у першу чергу, з вибором показників за 
якими необхідно проводити дослідження НВЛЗ, тому нами запропоновано 
обов'язковий перелік визначення показників мікробіологічної чистоти 
(табл. 2). 

У таблиці 2, в залежності від лікарських форм та способу застосування, 
приведено обов'язковий перелік показників мікробіологічної чистоти. Отримані 
дані необхідно враховувати при розробленні методів контролювання нестерильних 
ветеринарних лікарських засобів при проведенні досліджень на окремі види 
мікроорганізмів. 
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 Таблиця 2 
Показники мікробіологічної чистоти НВЛЗ 

Спосіб застосування  Лікарська форма  Показники 
В око, вухо Краплі, мазі Стерильність 
 
 
 
Зовнішньо на шкіру 

 
 
 
Мазі, аерозолі, емульсії, 
гелі, лініменти, пасти 
 

Визначення загального числа 
життєздатних аеробних 
мікроорганізмів 
Визначення ентеробактерій і 
деяких грам негативних бактерій 
Наявність S. aureus 
Відсутність P. aeruginosa 

Внутрішньо 
  

Порошки, таблетки, 
болюси 

Визначення загального числа 
життєздатних аеробних 
мікроорганізмів 
Відсутність E. coli 

Внутрішньо (засоби, до 
складу яких входить 
сировина рослинного чи 
тваринного походження) 

Розчини, настойки, 
мікстури 

Визначення загального числа 
життєздатних аеробних 
мікроорганізмів 
Визначення ентеробактерій і 
деяких грам негативних бактерій 
Відсутність E. coli 
Відсутність S. aureus 
Відсутніcть Salmonella 

 
 
Інтравагінально 

 
 
Супозиторії, спреї, 
емульсії 

Визначення загального числа 
життєздатних аеробних 
мікроорганізмів 
Наявність S. aureus 
Відсутність P. aeruginosa 
Відсутність ентеробактерій 

Інтрацистернально Суспензії, емульсії Стерильність 
 

Висновки. 1. Показники біологічного контролю є ключовими у забезпеченні 
безпеки та якості ВЛЗ. 

2. Перелік показників мікробіологічної чистоти залежить від форм ВЛЗ та 
способу їх застосування  
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ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕННЫХ ФОРМ МИКОБАКТЕРИЙ ИЗ КРОВИ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ТУБЕРКУЛИНА 
 

У даній статті розглядається  одна із причин реагування на туберкулін 
великої  рогатої худоби в благополучних стадах та шляхи прискореного виявлення 
латентної туберкульозної  інфекції у тварин з використанням середовища ВКГ і 
моноспецифічного набіру антисироваток.  

Ключові слова: туберкульоз, середовище ВКГ, моноспецифічні 
антисироватки,  алергія. 

 
 
В течение продолжительного периода изучения возбудителей туберкулеза 

млекопитающих накопились сведения о значительном полиморфизме 
микобактерий. Однако из-за трудностей культивирования, и обнаружения 
измененных форм возбудителя туберкулеза эти  данные не находили достойного 
практического применения. Благодаря исследованиям В.В.Власенко (1998) и 
разработке питательной среды ВКГ появилась возможность культивирования и 
обнаружения возбудителя туберкулеза со сниженной жизнеспособностью и 
ферментативной активностью [1]. Установлено, что на питательной среде ВКГ 
микобактерии туберкулеза проходят несколько морфологически отличающихся 
стадий развития – фильтрующиеся формы, шароподобные, амебоподобные 
образования, кокки и полиморфные палочки, не окрашивающиеся по Циль-
Нильсену. При неблагоприятных условиях эти структуры могут образовывать 
протопласты или гигантские клетки, а при благоприятных - синтезировать подобие 
воско-липидной оболочки, что делает их заметными при микроскопии  в виде 
диплококков.   

Особый интерес представляет получение роста на среде ВКГ препаратов, 
инактивированных автоклавированием и содержащих до 0,5% фенола. 
Установлено, что автоклавированная культуральная жидкость M.bovis 8 давала на 
среде ВКГ рост мелких восковидных колоний. В мазках обнаруживали единичные, 
удлиненные и «надорванные» рубиново-красные палочки на фоне синих 
полиморфных палочек и кокков [2]. Подобный рост давали все исследованные 
препараты туберкулинов для млекопитающих отечественных и зарубежных 
производителей. Таким образом, действие высоких температур в режиме 
автоклавирования не оказывает полного стерилизующего воздействия на 
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микобактерии, содержащиеся в культуральной жидкости M.bovis 8. Целью наших 
исследований было изучение вероятности инфицирования животных 
жизнеспособными структурами, находящимися в туберкулине при его 
диагностическом введении животным, с использованием питательной среды ВКГ 
и диагностического набора антисывороток в пластинчатой реакции агглютинации.  

Материалы и методы. 
Объектом исследования послужилППД туберкулин для млекопитающих 

производстваКурской биофабрики серии 29, который после инкубирования в 
смеси со стимулятором роста в термостате при 370С в течении 48 часов, высевали 
в чашки Петри со средой ВКГ. Рост на среде ВКГ наблюдали на 2 – 7 сутки во всех 
пробах в виде сплошного восковидного налета. При окраске по Циль-Нильсену 
преобладали синие палочки и кокки, встречались также красные палочки с синей 
зернистостью, синие палочки с красной зернистостью и другие морфологические 
формы. В мазках приготовленных из 25 дневной культуры, выявлялись 
классические по морфологии палочки. При пересеве полученных культур со среды 
ВКГ на среду Гельберга через 45 суток был получен характерный рост для 
микобактерий M.bovis. В мазках окрашенных по Циль-Нильсену, обнаружены 
тонкие, нежные палочки ярко-розового цвета на фоне синих палочек и кокков. 

Не менее важный интерес представили результаты биопробы на пяти 
морских свинках. Морским свинкам ввели суспензию микроорганизмов снятых со 
среды ВКГ после посева туберкулина, приготовленную на минеральном масле в 
дозе по 1 мл подкожно. На протяжении двух месяцев вели ежедневное наблюдение 
за состоянием здоровья морских свинок. К концу второго месяца провели 
туберкулиновую пробу. С этой целью им вводили 0,1 мл стандартного раствора 
ППД туберкулина для млекопитающих Курской биофабрики серии 29 с 
активностью 100 МЕ. Учет реакции проводили через 24 часа. 

 Для выяснения возможного влияния элементов содержащихся в 
туберкулине, способных к репродукции на организм животных провели опыт на 10 
коровах различного возраста и физиологического состояния. Для этого от этих 
коров отобрали кровь до и после туберкулинизации (через 72 часа), и провели 
посев крови на питательную среду ВКГ с исследованием в реакции агглютинации. 

В результате проведенного испытания был получен следующий результат 
Таблица 1.  

Результат испытания на морских свинках. 
№п.

п 
Вес свинок до 
заражения, г. 

Вес свинок после 
заражения, г. 

Результат туберкулиновой пробы, 
размер эритемы в мм. 

1 720 700 22 
2 310 285 27 
3 350 330 0 
4 370 345 0 
5 380 354 0 
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Таблица 2.  
Результат испытания на коровах 

№ 
п.п. 

Инвентарный №. До 
туберкулинизации 

После 
туберкулинизации 

Рост на 
среде ВКГ 

РА с а.с.* 
M.bovis 

Рост на 
среде ВКГ 

РА с а.с 
M.bovis 

Дойные  
1 6293 - - + +++ 
2 6274 - - - - 

Сухостойные  
3 6201 - - - - 
4 6680 - - - - 
5 7957 - - + ++++ 
6 6574 - - - - 

Нетели  
7 6153 - - + +++ 
8 6189 - - + +++ 
9 6114 - - - - 
10 6248 - - - - 

Итого - - 4 (40%) 4 (40%) 
Примечание: 
А.с.* - антисыворотка 
 
Из таблицы №1 видно, что две морские свинки, зараженные суспензией 

микроорганизмов снятых со среды ВКГ после посева туберкулина, 
приготовленной на минеральном масле в дозе по 1 мл подкожно были 
сенсибилизированы, и при введении им диагностической дозы туберкулина на 
месте введения образовалась четко выраженная эритема. 

Из таблицы №2 видно, что при посеве крови крупного рогатого скота, 
взятой до туберкулинизации, роста на среде ВКГ и положительных реакций 
агглютинации не наблюдалось. В то же время при исследовании проб крови от 
этих же коров через 72 часа после введения диагностической дозы туберкулина, на 
среде ВКГ наблюдался характерный рост в виде сплошного серо-белого 
восковидного налета и в виде отдельных колоний S-формы, блестящих, серо-
белого цвета. В пластинчатой реакции агглютинации, с применением 
моноспецифической сыворотки к микобактериям M.bovis 8, с выросшими 
культурами был получен четкий крупнозернистый агглютинат, с полным 
просветлением жидкости, с оценкой:(++++).  

 После туберкулинизации, у 40% из числа исследованных короов был 
обнаружен рост на среде ВКГ, что свидетельствует о том, что, возможно, плановое 
поголовное аллергическое исследование животных с применением ППД 
туберкулина является одной из причин персистирования возбудителя туберкулеза 
у животных и постоянного выделения реагирующего скота в благополучных 
стадах.  

Кроме того, такие результаты показывают вероятность существования 
адаптивных форм возбудителя туберкулеза, устойчивых к действию высокой 
температуры и свидетельствуют о возможности применения среды ВКГ для 
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получения культур этих форм из различных биологических объектов, в том числе 
и из крови животных. 

Выводы: 
1. Адаптивные формы туберкулеза устойчивы к воздействию высоких 

температур, сохраняя свою жизнеспособность. 
2. Плановое поголовное аллергическое исследование животных с 

применением ППД туберкулина, возможно, является одной из причин 
персистирования возбудителя туберкулеза у животных. 

3. Среда ВКГ и диагностический набор антисывороток с высокой степенью 
достоверности определяет наличие адаптивных форм возбудителя туберкулеза в 
различных биологических объектах.  

Литература 
1. Власенко В.В. Микробиология туберкулеза в фокусе проблем 

современности. – Винница: «Гипанис». – 1999 – 224 с. 
2. А.П. Лысенко, В.М. Безгин, В.Е. Козлов, А.Н. Притыченко. Получение 

высокоактивного и специфичного аллергена для массовой диагностики 
туберкулеза у крупного рогатого скота с помощью ультрафильтрации // 
Ветеринарная медицина Беларуси. – 2001-2002. – №4-1. - С. 12-14. 

 
Summary 

In given article rates one of the sides of the reasons of occurrence of reacting 
cattle in safe herds, and as ways of the accelerated revealing of the latent tubercular 
infection at animals with application of VKG environment and a monospecific set of 
antiwheys is considered. 

Key words: tuberculosis, medium VKG, monospecificantiwheys,  allergy. 
Рецензент – д.б.н., проф. Маслянко Р.П. 
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ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СПЕКТР ЛІПІДІВ ПІДШКІРНОГО 

ЖИРУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ У РАЦІОНАХ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 
ХУДОБИ «ЗАХИЩЕНИХ» ЖИРНИХ КИСЛОТ 

 
Дослідження впливу заміни зернової частини раціону відгодівельних бичів 

омиленою гідроксидом кальцію ріпаковою олією, яка містила  кальцієві солі 
поліненасичених жирних кислот, показало краще засвоєння їх та незначне 
збільшення вмісту олеїнової, лінолевої та ліноленової жирних кислот у 
підшкірній жировій тканині.  

Ключові слова: велика рогата худоба, живлення, ріпакова олія, жирні 
кислоти, жирова тканина, молочний жир. 

 
Вступ. Відомо, що використання рослинних жирових добавок до раціонів 

різних вікових і продуктивних груп великої рогатої худоби виявляє стимулюючий, 
позитивний вплив на молочну продуктивність та інтенсивність росту тварин, 
оплату корму і забійний вихід, харчову й біологічну цінність молока та яловичини 
[4]. Це пояснюється насамперед високою енергетичною цінністю рослинних 
жирів, а також їх азотзберігаючою дією в органах і тканинах тварин і позитивним 
впливом на регуляцію й перебіг синтетичних та енергетичних процесів в 
організмі. Водночас наукові праці вказують на те, що надмірне згодовування 
жуйним рослинних олій негативно впливає на метаболічну активність мікрофлори 
і це погіршує перетравність клітковини в передшлунках [4]. Встановлено також, 
що внаслідок підвищеного гідролізу ліпідів і гідрогенізації полієнових жирних 
кислот, наявних у рослинних жирах, у передшлунках великої рогатої худоби під 
дією симбіотичної мікрофлори деградується значна частина цінних незамінних 
полієнових жирних кислот, внаслідок цього знижується їх надходження в органи і 
тканини і таким чином знижується харчова і біологічна цінність яловичини та 
молока [3].  

З метою зменшення негативного впливу аліментарних рослинних жирів на 
метаболічну активність мікрофлори передшлунків, а також захисту наявних у їх 
складі незамінних жирних кислот від гідрогенізації мікроорганізмами рубця 
використовують їх хімічну обробку перед згодовуванням великій рогатій худобі 
[3]. 

Метою нашої роботи було порівняльне дослідження впливу використання 
у раціонах бичків на завершальному етапі відгодівлі нативної та «захищеної», у 
                                                        
 Мартин М.Т., Вовк С.О., Захарів О.Я., Павлів О.В., 2011 
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формі кальцієвих солей жирних кислот, ріпакової олії на зміни жирнокислотного 
складу ліпідів підшкірної жирової тканини.  

Матеріал і методи. Дослідження проводили у двох окремих 
експериментах. У першому експерименті дослідження проводили в осінньо-
зимовий період на некастрованих бичках чорно-рябої породи 16–18-місячного 
віку, розділених на три групи по 10 голів у кожній за принципом аналогів. 
Тварини першої (контрольної) групи впродовж вказаного 30-денного періоду 
отримували типовий основний раціон. Який складався із сіна, кормового буряку, 
кукурудзяного силосу і зернової суміші за складом: пшенична дерть – 50%, 
ячмінна дерть – 30%, вівсяна дерть – 20%. Бичкам другої групи згодовували 
аналогічний раціон, в якому 5% зернової суміші за масою замінювали 
низькоеруковою і низькоглюкозинолатною ріпаковою олією з насіння 
вітчизняного сорту Тисменицький, тваринам третьої групи згодовували таку ж 
кількість кальцієвих солей жирних кислот, виготовлених шляхом омилення 
ріпакової олії гідрооксидом кальцію. Поживність раціонів контрольної і дослідних 
груп корів була однаковою. Після забою тварин у 18-місячному віці, із туш 
відбирали зразки підшкірного жиру для визначення жирнокислотного складу 
ліпідів вказаної тканини [1, 2].  

 Жирнокислотний склад молочного жиру визначали за методом Курко з 
використанням газорідинного хроматографа «Хром-4» [2]. Отримані цифрові дані 
опрацьовували статистично [5]. 

Результати і обговорення. Нами встановлено, що згодовування 
відгодівельним бичкам у складі концентрованих кормів 5% від маси комбікорму 
нативної ріпакової олії незначно підвищує рівень олеїнової кислоти й дещо 
зменшує у складі ліпідів підшкірної жирової тканини вміст міристинової, 
пентадеканової, пальмітинової, стеаринової, лінолевої, ліноленової жирних кислот 
порівняно з їх рівнем у ліпідах вказаної тканини тварин контрольної групи, тоді як 
введення до складу комбікорму відгодівельним бичків кальцієвих солей жирних 
кислот, виготовлених на основі ріпакової олії, дещо знижує вміст міристинової, 
пентадеканової, пальмітинової, стеаринової поряд з тим збільшує вміст олеїнової, 
лінолевої та ліноленової жирних кислот у підшкірній жировій тканині (табл.1). 

Таблиця 1.  
Жирнокислотний спектр підшкірного жиру бичків (М ± m, n= 10) 

Жирна кислота 
Групи тварин 

1 (контрольна) 2 (дослідна) 3 (дослідна) 
Міристинова (С14:0)   4,5  ± 0,29   4,3 ± 0,31   4,3 ± 0,32 
Пентадеканова (С15:0)   2,6  ± 0,27   2,6 ± 0,15   1,9 ± 0,14 
Пальмітинова (С16:0) 35,5 ± 1,82 35,3 ± 1,68 34,8 ± 1,76 
Пальмітоолеїнова (С16:1) 14,4 ± 0,51 14,0 ± 0,55 13,9 ± 0,58 
Стеаринова (С18:0) 39,1 ± 1,42 40,1 ± 1,29 40,2 ± 1,47 
Олеїнова (С18:1)   1,6 ± 0,09   1,5 ± 0,08   1,8 ± 0,14 
Лінолева (С18:2)   0,7 ± 0,06   0,7 ± 0,04   0,9 ± 0,05 
Ліноленова (С18:3)  1,6 ± 0,20   1,5 ± 0,10   2,2 ± 0,11 
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При цьому необхідно зауважити, що між групові різниці у відсотковому 
жирнокислотному складі підшкірного жиру у тварин у разі згодовування добавок 
нативної олії, так і кальцієвих солей жирних кислот, виготовлених на її основі, є 
статистично невірогідними. 

Висновки. Підвищення вмісту лінолевої та ліноленової жирних кислот у 
складі загальних ліпідів підшкірної жирової тканини бичків, при згодовуванні 
тваринам добавок кальцієвих солей жирних кислот, виготовлених на основі 
ріпакової олії, насамперед пояснюється низьким ступенем їх гідролізу й невисоким 
рівнем гідрогенізації вказаних полієнових жирних кислот ферментативними 
системами мікроорганізмів передшлунків, внаслідок чого збільшується 
надходження олеїнової, лінолевої та ліноленової кислот із тонкого кишківника у 
кров’яне русло, а звідси у підшкірну жирову клітковину. 
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Summary 
FATTY ACIDS SPECTRUM OF LIPIDS OF HYPODERMIC FAT 

AT THE USE IN RATIONS OF CATTLE OF THE  
«PROTECTED» FATTY ACIDS 

Research of fatty acids composition of hypodermic fat of fattenings bull-calves, 
which part of corn part of ration was replaced of calcium rotined a rapeoil, containing 
calcium salts of polienoic fatty acids, that as a result of the best suction them in an 
intestine, is increased maintenances by an oleic, linolic and linolenic fatty acids in 
hypodermic fatty tissue.  

Рецензент – д.с.-г.н., проф. Параняк Р.П. 
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КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОГІВКИ І 
КОН’ЮНКТИВИ ЗДОРОВИХ КОТІВ РІЗНОГО ВІКУ 

 
У статті представлені результати гістологічних та морфометричних 

досліджень рогівки і кон’юнктиви здорових котів різного віку. У котів в ранньому 
постнатальному онтогенезі характерним є відсутність чіткої мікроструктурної 
організації рогівки і кон’юнктиви. У добових кошенят відсутня чітка 
диференціація між плоским епітелієм та Боуменовою оболонкою, а також 
десцеметовою мембраною та ендотелієм. Товщина рогівки збільшується з віком, 
переважно за рахунок стромального шару; особливо швидко розвиток і 
диференціація тканин рогівки відбувається у перші 3 місяці життя. 

Ключові слова: кіт, кон’юнктива, рогівка, морфологія, морфометрія 
 
Вступ. Тривалий час вітчизняна ветеринарна наука булла переважно  

орієнтована на продуктивних тварин, виключенням були тільки собаки, бо вони за 
традицією також інтенсивно експлуатувалися людиною. Що ж до котів, то тільки в 
останні роки в Україні почалося детальне вивчення особливостей їх морфології, 
фізіології та патології, особливо це стосується органу зору. Треба зазначити, що у 
вітчизняній літературі бракує інформації не тільки про особливості розвитку і 
перебігу хвороб очей у котів, а й конкретних даних стосовно гістологічної будови 
їх органу зору навіть в нормі. 

Хвороби очей у котів зустрічаються відносно часто (7,7 % загальної та    19 % 
хірургічної патології). Найбільше поширення мають кон’юнктивіти -     35,4 % і 
кератокон’юнктивіти - 29,2 %. Відомо, що більшість уражень очей спостерігається 
у котів віком 1-3 місяців, що ймовірно пов’язано з особливостями будови та 
розвитку їх органу зору як в натальному, так і в постнатальному періодах. 

У доступній нам вітчизняній літературі відсутні дані щодо гістоморфології 
органа зору та його окремих частин у котів, проте наявні поодинокі публікації 
дослідників з ближнього (Росія) та дальнього зарубіжжя (США, Німеччина, 
Велика Британія) [1, 3, 4, 8, 9].  

Беручи до уваги зазначене вище, в своїй роботі ми намагалися дослідити 
морфологічну будову та морфометричні характеристики рогівки і кон’юнктиви 
здорових котів різного віку. 

Матеріали і методи. Дослідження виконували на базі кафедри хірургії і 
акушерства сільськогосподарських тварин ДДАУ, науково-дослідного центру 

                                                        
 Масліков С.М., Спіцина Т.Л., Вакулик В.В., 2011 
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безпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного 
аграрного університету. 

Для виготовлення гістопрепаратів використовували матеріал відібраний від 
котів різних вікових груп (1 доба, 3 місяці, 3 роки). Ключові етапи гістотехнічного 
циклу проводили згідно рекомендацій Козія М.С. [5, 6, 7]. 

Світлооптичне дослідження клітин і тканин проводили у проходящому світлі 
і темному полі за допомогою оптичного устаткування високого класу   «K. Zeiss» 
(Німеччина), «E. Leitz «diaplan» Wetzlar» (Німеччина), галогенного освітлювача 
«Linvatec-2 » (США) номінальною потужністю 10-240 Вт. Контрастування 
мікропрепаратів виконували за допомогою мультиформнго фільтра «ФГПМ-2, 5х» 
(Росія).  

Глибинні дослідження ділянок тканин здійснювали за допомогою об’єктива 
100х, I-Рlan, з вбудованою ірисовою діафрагмою зі значенням 5,5 од; 
компенсаційного окуляра 20х, «K. Zeiss » (Німеччина). 

Морфометричні дослідження проводили з використанням окуляра 
мікрометра МОВ-1-15 х. 

Отримані цифрові дані піддавали обробці методом варіаційної статистики з 
використанням програми Microsoft Office Exel «Statistica 7». 

Результати дослідження. Рогівка, окрім виконання захисної функції, є 
складовою частиною світлопреломляючего апарату ока. У котів вона відрізняється 
дуже високою оптичною гомогенністю (рис. 1). 

 

 
A     Б 

Рис. 1. Загальний план будови рогівки центральної частини ока 
трирічного кота (норма). А - передній фрагмент; Б - задній фрагмент/ 
Гематоксилін Бемера, фукселін Харта. 600х 

 
Згідно з даними мікрознімка «А», в рогівці можна виділити передній 

багатошаровий незроговілий епітелій, передню прикордонну мембрану 
(боуменову оболонку), власне речовину (строму) рогівки. На мікрознімку «Б» 
показані строма, задня прикордонна еластична мембрана (десцеметова оболонка), 
задній епітелій (ендотелій). Дані представлених мікрознімків також свідчать, що 
поверхневі епітеліоцити переднього шару рогівки, розташовуючись в кілька шарів, 
щільно прилягають один до одного. Клітини, що безпосередньо контактують із 
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базальною мембраною, за формою наближаються до високого призматичного 
епітелію з чітко вираженою вертикальною анізоморфністю. 

Власне речовина рогівки складається з тонких гомогенних 
сполучнотканинних пластинок, що перетинаються під кутом, але правильно 
чергуються і розташовані паралельно поверхні рогівки. Пластинки складаються з 
паралельно розташованих пучків колагенових фібрил, що оточені аморфною 
речовиною, яка забезпечує прозорість власно речовини рогівки. Строма рогівки 
цілком позбавлена кровоносних судин. 

Задня прикордонна пластинка або десцеметова оболонка є похідною клітин 
заднього епітелію (ендотелію) і представлена тонкими колагеновими волокнами, 
що занурені в аморфну речовину. Встановлено, що у котів вона досить сильно 
заломлює світло. 

Ендотелій рогівки або задній епітелій, складається з одного шару плоских 
полігональних клітин з округлими або еліптичними ядрами, їх вісь є паралельною 
поверхні рогівки. Вказані якості підтверджують наявність горизонтальної 
анізоморфності клітинного пласта. 

Також встановлено, що у котів товщина переднього епітеліоморфного шару в 
різних ділянках рогівки незначно варіює, проте, гістологічна структура рогівки в 
напрямку лімба залишається ідентичною. 

Епітеліоморфний шар і поверхневі шари строми рогівки генетично 
відносяться до кон’юктиви, яка в нормі візуалізується як гладенька блідо-рожева і 
блискуча оболонка. У крайовій ділянці, що вкриває гіаліновий хрящ, 
перпендикулярно війковому краю повіки розташовані численні мейбомієві залози. 

Під багатошаровим високим епітелієм кон’юнктиви повік, між ним і 
гіаліновим хрящем лежить прошарок пухкої сполучної (аденоїдної) тканини, 
основною функцією якої є типова реакція на різного роду впливу у вигляді 
активації проліферативних процесів. 

Згідно даних мікрознімку, в її петлях спостерігаються як поодинокі лімфоїдні 
клітини, так і їх ізогенні фолікулоподібні скупчення. У нормі їх кількість в 
кон’юнктиві повік є незначною. Локалізація фолікулів найчастіше відзначається в 
ділянці перехідної складки, особливо з внутрішньої сторони третьої повіки. 
Кон’юнктива перехідних складок пухко пов’язана з підлягаючими тканинами і в 
ділянці склепіння дещо гіпертрофована, що треба враховувати під час дослідження 
кон’юнктиви на предмет запальних та пухлинних процесів (рис. 2). 

З представленого мікрознімку видно, що на перехідних складках 
епітеліоморфний шар зазнає морфологічних змін, а саме, переходить з 
багатошарового високого в багатошаровий плоский, який майже не містить 
келихоподібних гландулоцитів. Субепітеліальна тканина містить нечисленні 
аденоїдні елементи і лімфоїдні клітини, кількість яких у міру віддалення вглиб від 
даху склепіння збільшується.  
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Рис. 2. Гістологічна будова кон’юнктиви склепіння у трирічного кота 

(норма). 1 – кон’юнктива повіки; 2, 3, 4 – кон’юнктива склепіння; 5 – 
кон’юнктива склери; 6 – лімб/ Гематоксилін Бемера, фукселін Харта в 
модифікації. 250х 

Гістоморфологія кон’юнктиви очного яблука має свої характерні 
особливості, а саме епітелій в цій ділянці очного яблука стає сплощеним, а 
поблизу лімба ― багатошаровим плоским і без чіткої межі переходить в епітелій 
рогівки. В епітелії кон’юнктиви органу міститься незначна кількість 
келихоподібних клітин; субепітеліальний сполучнотканинний прошарок в 
порівнянні зі склепінням виражений не так чітко. Вказана властивість 
епітеліоморфного пласта пояснює однотипність уражень і можливість поширення 
різноманітних патологічних процесів з кон’юктиви до рогівки. 
 При розгляді гістоморфології ока котів в ранньому постнатальному 
онтогенезі звертає на себе увагу деяка «стертість» характерних ознак 
мікроструктурної організації рогівки і кон’юнктиви, властивих дорослим тваринам 
(рис. 3).Також можна стверджувати, що в ранньому постнатальному онтогенезі 
відбувається інтенсивне формування структур ока, тому з огляду на 
незавершеність морфогенетичних процесів в органі, гістологічна діагностика 
патологічних процесів в даному випадку пов’язана з деякими труднощами.  

 
     А    Б   В 

Рис. 3. Гістологічна будова рогівки і кон’юнктиви ока одноденного 
кошеня (норма). А - рогівка; Б – кон’юнктива склепіння, склери і лімб; В – 
кон’юнктива повіки/ Гематоксилін Бемера, фукселін Харта в модифікації. 
Дофарбовування за Цінзерлінгом. 250х 
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Проведення морфометричних досліджень гістозрізів рогівки котів різних 
вікових груп дало наступні результати (таблиця). 

Таблиця  
Морфометричні показники рогівки котів різних вікових груп 

№ 
 з/п 

Назва шару, товща, мкм Вік тварин 
1 доба 

n=5 
3 місяці 

n=9 
3 роки 

n=9 
1 Багатошаровий епітелій 

21,06±1,25 
52,2±3,96 50,1±1,77 

2 Боуменова оболонка 4,0±0,4 3,7±0,64 
3 Строма 127,12±7,69 505,6±12,8 675,6±21,99 
4 Десцеметова мембрана 12,02±1,18 8,7±0,88 12,3±2,04 
5 Ендотелій 2,67±0,18 2,1±0,11 
6 Загальна товща 160,2±8,7 586,6±11,4 743,18±22,47 

 
За даними таблиці можна зробити висновки, що у добових кошенят відсутня 

чітка диференціація між пласким епітелієм та Боуменовою оболонкою, а також 
десцеметовою мембраною та ендотелієм. Товщина рогівки добового кошеня у 3,7 
рази тонша за 3-х місячного. У котів 3-х місячного та 3-річного віку також є 
суттєва різниця в товщині строми. 

Висновки. Поверхневі епітеліоцити переднього шару рогівки щільно 
прилягають один до одного і розташовані в кілька шарів. Клітини, що 
безпосередньо контактують із базальною мембраною за формою наближаються до 
високого призматичного епітелію з чітко вираженою вертикальною 
анізоморфністю. Товщина переднього епітеліоморфного шару в різних ділянках 
рогівки незначно варіює, проте, гістологічна структура рогівки залишається 
ідентичною. 

При розгляді гістоморфології ока котів в ранньому постнатальному 
онтогенезі характерною є відсутність ознак чіткої мікроструктурної організації 
рогівки і кон’юнктиви. Щодо загальної товщини рогівки, то з віком вона 
збільшується, переважно за рахунок стромального шару; особливо швидко 
розвиток і диференціація тканин рогівки відбувається у перші 3 місяці життя. 

В епітелії сполучної оболонки ока котів міститься незначна кількість 
келихоподібних клітин; субепітеліальний сполучнотканинний прошарок 
виражений не так чітко в порівнянні з верхнім склепінням. Гландулоцити в момент 
виділення ними секрету зберігають свою цілісність. Це дає підставу стверджувати, 
що секреція в кон’юнктиві повік йде за мерокриновим типом. 

В ранньому постнатальному онтогенезі у котів відбувається інтенсивне 
формування структур ока. З огляду на незавершеність морфогенетичних процесів 
в органі, гістологічна діагностика патологічних процесів в даному випадку 
пов’язана з деякими труднощами.  
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Summary 
Maslikov S.N., Spitcina T.L., Vakulik V.V. 

Dnipropetrovsk state fgrarian university 
CLINICAL AND MORFOLOGYCAL CHARACTERISTICS CORNEA AND 

CONJUNCTIVA HEALTHY CATS DIFFERENT AGES 
The article presents the results of histological and morphometric studies of 

cornea and conjunctiva of healthy cats of different ages. In early postnatal ontogenesis 
of the cornea and conjunctiva have not a clear microstructural organization. In daily 
kittens no clear differentiation between the flat epithelium and in front limiting 
membrane and the back limiting membrane and endothelium. The thickness of the 
cornea daily kitten is 5 times thinner for 3 months. In cats 3 months and 6 years of age 
is also a significant difference in the thickness of the stroma. 
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МІКРОБІОЗ КИШЕЧНИКА ТА ІМУНІТЕТ У ТВАРИН 
 

Динамічний баланс мікрофлори шлунково-кишкового тракту (ШКТ) 
тварин підтримується як імунним, так і не імунним механізмами. Головну роль 
при цьому відіграє лімфоїдна тканина кишечника. Нормальна мікрофлора 
залучаючись в імунні механізми: сприяє становленню імунної системи ШКТ, 
виконує імуномоделюючі функції, проявляє активність ад΄юванта. Становлення 
власного імунітету починаючи з імунодефіциту новонароджених і до розвитку 
імунологічної компетенції, відбувається на тлі мікробної колонізації кишечника. 
Індигентна мікрофлора є важливим регулятором імунного дозрівання. 
Дослідження останніх років показали, що нормальний розвиток лімфоїдної 
тканини кишечника, а також індукції оральної толерантності в значній мірі 
залежать від індигенної молочнокислої мікрофлори (Lactobacillus sp., 
Bifidobacterium sp.). В свою чергу дисбіотичні відхилення можуть змінити 
фенотип лімфоїдної тканини кишечника в бік переважання Th-2 лімфоцитів, а 
також сприяти розвитку алергічних реакцій, атонії, запальних процесів. 
Соматичні гіпермутації та переключення антитіл на імуноглобуліни 
секреторного типу (SIgA) індукується колонізацією кишечника бактероїд ними та 
іншими облігатно-анаеробними бактеріями і в цілому відіграють критичну роль в 
регуляції кишкової мікрофлори. 

В огляді розглядаються можливі механізми розпізнання різних 
таксономічних груп і формування відповіді на місцевому та системному рівнях. 
Цілком ймовірно, що центральну роль тут відіграють Toll-рецептори, лектини 
та інші молекулярні структури. Останнім часом було запропоновано новий 
механізм протизапальної дії коменсальної мікрофлори, включаючи дію NF-KB 
транскрипційного фактору. Подальше вивчення взаємодії мікрофлори з 
інтестинальним трактом макроорганізму дозволить краще зрозуміти патогенез 
багатьох захворювань як ШКТ, так і тих, що мають системний характер, а 
також вдосконалити шляхи їх лікування. 

Ключові слова: імунорегуляція, шлунково-кишковий тракт, мікрофлора, 
лімфоїдна тканина кишечника 

 
Шлунково-кишковий тракт (ШКТ) макроорганізму – це відкрита біологічна 

система, що знаходиться в постійному контакті з мікросвітом. Головний принцип 
дії проективних механізмів, які здійснюють контроль за колонізацією ШКТ, 
полягає в здатності відрізнити непатогенні елементи (бактерії, віруси, бактерії 
коменсали, пожива) від ентеропатогенів. В нормі існує регуляція та селективність 
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механізмів захисту, які в підсумку визначають імунологічну толерантність 
відносно індигенної мікрофлори чи імунна відповідь на патоген. Втрата 
«оральної» толерантності до нормальної (коменсальної) мікрофлори може 
спровокувати алергію, розвиток аутоімунних розладів і запальних захворювань 
кишечника [6, 10, 12]. 

Велика кількість досліджень, проведених в останні роки показали, що ШКТ 
– це важлива частинна імунної системи людини і тварини. В реалізації імунних 
механізмів на рівні кишкового тракту беруть участь три ключових і одночасно 
взаємозв’язаних компонентів: 1 – нормальна мікрофлора, 2 – лімфоїдна тканина, 
асоційована зі слизовою оболонкою кишечника, 3 – цитокіни, як фактори 
міжклітинної взаємодії, продукти секреції імунокомпетентних і фагоцитуючих 
клітин. 

Нормальна мікрофлора кишечника поділяється на облігатну та 
факультативну. До облігатної відносяться мікроорганізми, що постійно входять до 
складу нормальної мікрофлори досить часто зустрічаються у здорових господарів, 
але вони не постійні і час від часу змінюються. 

Нормальна мікрофлора на 90% складається суворо анаеробних видів, а всі 
факультативні анаероби та аероби складають до 10%. Якісні (видові) та кількісні 
співвідношення між різними групами мікроорганізмів характеризуються певною 
стабільністю, що важливо для реалізації різновид них функцій нормальної 
мікрофлори, таких як підтримання колонізаційної резистентності, участь у 
процесах травлення, синтезі до імунних механізмів, сприяючи оновленню імунної 
системи ШКТ, виконує імуномоделюючі функції, проявляє активність ад’ювантів. 
В цьому плані привертає увагу період ранньої мікрофлори колонізації кишечника. 

Відомо, що імунний статус неонатальних тварини розглядається як 
функціональний імунодефіцит. Становлення власного імунітету, починаючи з 
імунодефіциту новонароджених і до розвитку імунокомпетенції, відбувається на 
тлі мікробної колонізації кишечнику. Тому, нормальній мікрофлорі належить 
важлива роль в цьому процесі. 

Для мікрофлори кишечника тварин раннього віку характерний високий 
популяційний рівень біфідобактерій, які можуть сягати до 95% всього біоценозу 
товстого відділу кишечника. Поряд з підтримкою балансу мікробної екології та 
запобіганням бактеріальної транслокації  бактерій цього роду проявляють 
ад’ювантну активність. Зокрема, було показано, що при додаванні штаму 
Bifidobacterium breve в культуру клітин пейерових бляшок  разом з різними 
антигенами (rotavirus, poliovirus, influenzavirus)  продукція антиген специфічних 
імуноглобулінів IgA була більшою ніж при введенні тільки одного антигена: у 
неонатальних дітей, яким вводили цей препарат, були достовірно вищими титри 
антиротавірусних IgA – антитіл і знижена частота виділення вірусу, поряд з цим 
відмічено зростання продукції анти-influenza IgA-антитіл [23]. 

Що стосується лактобактерій, то частота їх виявлення у кишечнику дітей 
раннього віку значно поступається біфідобактеріям, крім цього, кількісний рівень 
цієї групи бактерій, менш стабільний ніж біфідобактерій і зазнає суттєвих 
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коливань. Так, за даними [9, 16] встановлено, що у здорових дітей до 8-місячного 
віку частота виявлення в кишечнику лактобактерій складала 100%. Крім цього 
показано, що кількісний і якісний склад рівня інтистинальних лактобактерій в 
значній мірі залежить від контролю з боку імунної системи організму порівняно з 
рівнями, характерними для менш імуногенних біфідобактерій [13, 14]. Є дані про 
те, що бактерії роду Lactobacillus мають властивість активувати клітинний імунітет 
і пригнічувати продукцію IgE. Так, штам Lactobacillus casei shirola (LeS) in vitro тф 
in vivo активує антигенпрезентуючі клітини, підвищує секрецію ІЛ-12 та ІФН-γ та 
пригнічує секрецію ІЛ-4, ІЛ-5, ІЛ-6 та IgE [3, 5, 7, 8]. Автори роблять висновок, що 
такі модулюючі властивості неонатально недорозвинених Th 2, які беруть участь в 
реакціях гуморального імунітету на Th 1, що контролюють клітинну ланку 
імунітету [17, 24]. 

Імунні ефекти індигенної молочної мікрофлори тісно пов’язані зі складом і 
біоактивністю молозива і молока. Цій проблемі присвячена значна кількість 
публікацій [15, 24]. До факторів молока, що активно впливають на реалізацію 
різновид них функцій ШКТ, відносять також біоактивні агенти: різні гормони, 
фактори росту для біфідобактерій, нейропептиди, речовини з протизапальними та 
імуномоделюючими властивостями. Серед факторів, які володіють властивістю 
моделювати імунну систему, виділяють нуклеотиди, гормон пролактин, який діє 
також на кишковий епітелій і IgA-антитіла. Дозріванню та росту епітелію 
потенційно можуть сприяти цитокіни, інсулін-подібний фактор росту, які також 
містяться в молоці. 

Рядом авторів виявлено тісний зв’язок між інтестинальною колонізацією 
бактероїдами та дозріванням місцевої імунної системи ШКТ. Було показано, що 
бактероїди виду B. fragelis індукують розвиток гуморальної гуморальної імунної 
відповіді [16]. Зокрема встановлено, що колонізація бактероїдами 
супроводжується підвищенням рівня IgA i IgM секретуючих клітин у крові дітей 
раннього віку. 

Крім вказаних груп бактерій, які складають значну частину кишкової 
мікрофлори в ранні періоди розвитку організму і його адаптації в кишечнику 
виявляють велику кількість бактерій, що відносяться до умовно-патогенних груп. 
Такими групами бактерій є коагулазопозитивні стафілококи, ешеріхії з низькою 
біологічною активністю та здатністю продукувати гемолізини. 

Імунологічно в лімфоїдній тканині кишечника виділяють індуктивну і 
ефекторну зони. В індуктивній зоні кишечника знаходяться пейерові бляшки, 
солітарні фолікули та фолікулярні утворення черв’якоподібного відростку. В 
різних зонах фолікула знаходяться зрілі форми лімфоцитів, на різних стадіях 
диференціації, а також макрофаги, фолікулярні дендритні клітини. Наявні там Т-
лімфоцити мають в основному CД4+ фенотип з функцією посилення синтезу IgA, 
та в меншій мірі – СД8+ фенотип опосередковуючий цитотоксичність [11, 12, 13]. 
В-клітинних зонах фолікулів знаходяться клітини з маркерами СД19, СД20, мIgM, 
мIgD та попередники продуцентів IgA. Функція печерових бляшок направлена на 
підготовку наївних (неактивних) Т- і В-лімфоцитів під час їх активації, 
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проліферації та визначення напрямку диференціації, наприклад в бік синтезу IgA 
чи IgM у випадку В-клітин. Необхідний контакт з антигеном в процесі такої 
підготовки здійснюється епітелієм, який оточує фолікули FAE (folicule-associated 
epithelium). Характерною ознакою такого епітелію є наявність М-клітин, які 
здійснюють постачання чужорідного матеріалу шляхом транс епітеліального 
транспорту із просвіту кишечника до лімфоїдної тканини [11, 12, 20, 21]. 

Ефекторна зона представлена двома відділами: lamina propria (LP) та 
епітелієм слизової оболонки кишечника. На LA виявляють клітини СД3+ Т-клітин, 
які несуть α іβ ТКР, СД4+, СД8+, NK-кілери клітини, В1-лімфоцити, що синтезують 
низько афінні антитіла, а також В-клітинні субпопуляції СД11b+, СД5+, sIgM, 
макрофаги та дендритні клітини. Синтез IgA є основною функцією цього відділу. 
На LP знаходяться в основному IgA-продукуючі  клітини, хоча можуть бути IgG-
синтезуючі лімфоцити [32, 40]. 

Епітеліальний шар слизової оболонки розглядають ще один відділ 
ефекторної зони. В імунні механізми залучаються два основних компоненти цієї 
ділянки: внутрішньо епітеліальні лімфоцини (ВЕЛ) та епітеліальні клітини 
кишечника (ентероцити, ВЕЛ) [6, 10, 17]. 

ВЕЛ розглядають як природній компонент захисту ШКТ і як 
антигенпрезентуючі клітини [11, 14]. При стимуляції ВЕЛ можуть продукуватися 
різні хемокіни та цитокіни. Вважають, що роль ВЕЛ полягає в регуляції 
клітинного мікрооточення як у внутрішньо епітеліальних ділянках, так і на LP, в 
адаптації реактивності тканини господаря до варіабельного вмістимого ШКТ. 

Клітини, які залучаються до імунної відповіді господаря на мікробні 
антигени, декретують розчинні механізми відповіді в ШКТ. До цих механізмів 
природного та набутого імунітетів відносяться: інтерлейкіни (ІЛ), інтерферон 
(ІФН), фактори некрозу пухлин (ФНП), хемокіни, колоніє стимулюючі фактори 
(КСФ) та фактори росту (ФР). Порушення регуляції цитокінів, наприклад, їх 
надлишок, може привести до неконтрольованої активації імунної відповіді [2-5]. 

Важливими є дані про регулюючу роль цитокінів в імунній відповіді 
організму на патогенні фактори. Відомо, що контакт господаря з хвороботворним 
антигеном різної етіології супроводжується сигналом «імунологічна тривога», при 
якому біохімічні структури патогенів (патогенасоціативні молекулярні патерни 
(РФМР)) служать стимуляторами цитокінів; до них відносяться: ліпополісахариди 
(ЛПС), капсульні полісахариди (зимозан), тейхоєві кислоти, пептидоглікани, 
ліпіди, поверхневі білки (флагеліни), одно ланцюгові молекули ДНК і ін. [10]. 
Рецептори, що розпізнають ці структури об’єднуються у велику групу, яка 
отримала назву PRR (патерн-розпізнавальні рецептори). Представники цієї групи 
були виявлені на мембранах великої кількості різних клітин. Крім групи молекул 
PRR, на поверхні антиген-презентуючих клітин (АПК) і фагоцитів експресуються 
рецептори для імуноглобулінів класу IgG (FeJR) і комплементу [16]. 

Визначення рівня про і протизапальних цитокінів у відповідь на відповідні 
імунні стимули інтенстинальної мікрофлори було використано для оцінки 
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імунного статусу, зокрема дітей різного віку із запальними процесами товстої 
кишки [1].  

При вивченні постнатальної адаптації імунної системи новонароджених 
тварин і людини було виявлено переважання протизапальних цитокінів на тлі 
зниження потенціалу протизапальних факторів. Автори вважають, що розвиток 
системної запальної реакції в організмі на ранніх стадіях розвитку при інтенсивній 
стимуляції антигенами мікробного походження перешкоджає синтезу 
лімфоцитами протизапальних цитокінів ІЛ-4 і ТфР (трансформуючого фактору 
росту та запущених ними механізми зворотного зв’язку) [2,3]. 

Лімфоїдна тканина, асоційована з ШКТ спрямована в основному на 
продукцію IgA. Активовані Т-гелперні клітини (СД4+), локалізуються в 
зародковому центрі фолікулів, де відбувається процес Т-В-міжклітинної 
кооперації. Надалі специфічні Т- і В-лімфоцити переносяться в ефекторну зону 
через кровоток і лімфоток. Процес підготовки лімфоцитів слизової оболонки 
кишечника здійснюється за допомогою експресії ними молекул інтегріну α4β7, які 
в свою чергу, беруть участь у розпізнанні апресинів ендотелію кровоносних судин 
слизових оболонок кишечнику [14]. 

При розгляді механізмів продукції IgA імунної відповіді на бактерії-
коменсали ШКТ [32, 33]. Так, було відмічено, що антигени клітинної стінки та 
білки кишкової палички володіють здатністю у мишей індукувати Т-незалежний 
синтез IgA, В-клітинами (переважно В1), що дифузно локалізовані на LP. 

Згідно сучасних даних, в механізмах імунорегуляції на рівні ШКТ беруть 
участь Т-гелперні лімфоцити двох фенотипів – Th1 i Th2 [17, 20]. Клітини Th1 
беруть участь в регуляції клітинного імунітету, а Th2 – гуморального. При цьому 
переважання активності однієї субпопуляції лімфоцитів веде до супресії іншої. 
Автори вважають слизову оболонку кишечника імунологічним і анатомічним 
бар’єром, клітини якого експресують на поверхні молекули родин TLR i MHC І і ІІ 
класів, що дозволяє їм брати участь в процесах розпізнання та презентації агентів 
мікробного походження [23]. 

На завершення слід підкреслити, що  механізми імунорегуляції відіграють 
важливу роль у формуванні імунної системи ШКТ та підтриманні оптимального 
балансу при взаємодії мікрофлори з полі функціональною життєво важливою 
системою організму. 
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Summary 

Immunological regulation in the microflora – intestinal tract 
The dynamic balance in intestinal microflora composition is maintained by 

various immunological and non – immunological mechanisms. Among them are host 
microbial and intermicrobial interactions. However gut – associated lymphoid tissue 
(GALT) in still considered to play the major role. An immune dependent selection of 
intestinal microbial species starts in the early adaptation  period and continues 
throughout the whole life. On the other hand the indigenous gut flora is considered to be 
major regular for local immunity maturation. Recent studies have shown that normal 
development of GALT as well as induction of oral tolerance to non – pathogenic 
elements (i.e.food, commensal bacteria) are dependent on indigenous lactic, acid flora 
(Lactobacillus sp, Bifidobacretoum sp.). Conversely, dysbiotic changes may lead to Th 2 
phenotype prevalence in GALT, systemic allergic reactions, atopic disease or 
inflammatory bowel disease. Somatic hypermutations and Ig A switch were shown to be 
stimulated by the presence of Bacteroides genus. Further results have led to the 
establishment of model according to witch different taxonomic groups are recognized 
and launch differential responses at the intestinal and or systemic level. Although the 
past few years a novel mechanism for anti – inflammatory action of commensal 
microflora involving NFKB transcription factor was proposed. Further deciphering of 
host – commensal molecular interface will probably light into pathogenic of various 
bowel disorders or even systemic disease and provide dues for therapentic preparations 
design. 

Рецензент – д.б.н., проф. Куртяк Б.М. 
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ІМУННИЙ ЗАХИСТ ТВАРИН В НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ 

 
Розглядаються основні фактори, які впливають на нормальний рівень 

імунного захисту в організмі тварин і людини, а також чинники, що обмежують 
його активність. Порівняльний аналіз витрат організму на захисні функції в 
період здоров’я та при патології, в тому числі інфекційної природи, дозволяє 
оцінити функціональний стан імунної системи. Обґрунтовується та 
пропонується умова нормальної роботи імунної системи – мінімізація витрат 
енергії як в періоди здоров’я, так і під час хвороби. Реабілітація імунної системи 
визначається як зміни її функції, при яких сумарні витрати енергії на його захист 
визначаються як нормальний стан імунного захисту. 

Ключові слова: імунна система, імунітет, норма, патологія. 
  
Метою цієї статті було обговорення механізмів, які визначають нормальний 

стан імунної системи у всіх хребетних тварин. Існуючий метод оцінки 
нормального стану імунної системи базується на очевидному припущенні, що у 
клінічно здорових тварин імунна система нормальна, а у хворих гострими чи 
хронічними інфекціями – ненормальна. При цьому не завжди явно припускається, 
що чим більш активний імунний захист, чим повніше та ефективніше організм 
захищається від інфекцій, тим краще та точніше він відповідає нормі. 

За даними сучасних досліджень, це визначення не позбавлене недоліків, для 
їх усунення пропонується враховувати витрати організму на підтримку стану 
здоров’я. За цією умовою нормальний стан імунної системи можна визначити як 
стан, який характеризується кращим співвідношенням ціна – якість для функції 
імунного захисту. Вирішення цього завдання можливе на підставі даних фізіології, 
біохімії з застосуванням математичних моделей інфекційних хвороб; спочатку 
важливо розглянути існуючий метод визначення норми імунної системи. 

Традиційне визначення норми імунного захисту базується на понятті 
«імунний статус» [1]. Цей підхід базується на виборі деяких характеристик стану 
імунної системи (наприклад, кількості в крові лімфоцитів різних субпопуляцій, 
імуноглобулінів різних класів тощо). Оцінка таких характеристик у певної 
однорідної групи клінічно здорових тварин дозволяє визначити середні величини 
та можливі відхилення. Ці величини можна вважати параметрами нормального 
стану імунітету, нормального в тому розумінні, що вони спостерігаються у 
клінічно здорових тварин. Такий стан імунної системи можна вважати 
нормальним, оскільки він близький до середніх значень у виборці, а саме 
визначення норми імунітету – назвати статистичним. Однак слід враховувати, що 
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часто спостерігаються випадки, коли тварина з пригніченим (за клінічними 
ознаками) імунним захистом має нормальний імунний статус. Крім цього, залежно 
від віку, статі, умов годівлі, утримання тварин та інших факторів існує багато 
різних форм імунного статусу і виникає запитання: чи є в них щось спільне? 

Подібний опис форм ускладнюється тим, що різноманітні компоненти 
імунної системи можуть компенсувати один одного. В цьому випадку 
еквівалентний захист може характеризуватися різними комбінаціями значень 
показників імунної системи, в тому числі такими, які не вписуються у статистичні 
норми. На цю особливість імунітету звернув увагу Р.В.Петров, який сформував 
уявлення про імунобіологічний мобіль [9]. 

Результати досліджень показали, що статистичний спосіб визначення норми 
імунітету дозволяє вирішувати завдання діагностики значних порушень в імунній 
системі [11]. Однак мінливість значень показників імунного статусу та рівня 
здоров’я тварин залежно від впливу навколишнього середовища та індивідуальних 
особливостей організму ставить питання про те, в якій мірі ця мінливість 
відображує патологічні зрушення в імунній системі, а також в якій – нормальні 
адаптаційні реакції [19]. 

Для відповіді на це запитання слід уточнити критерії оцінки якості роботи 
імунної системи. Згідно сучасних уявлень оцінку роботи імунної системи можна 
провести за рівнем клінічного здоров’я тварини (чим більш надійно захищений 
організм, тим вища якість роботи імунної системи) не враховуючи затрат 
організму на імунний захист. Облік таких затрат дозволяє припустити критерій 
якості роботи імунної системи на основі оцінки співвідношення ціна – якість 
протиінфекційного захисту [4, 8, 27]. 

Для побудови критерію ціна – якість імунної системи потрібен метод 
кількісної оцінки цих двох характеристик. Відомо, що якість протиінфекційного 
захисту оцінюється за частотою та важкістю перебігу інфекційної хвороби: чим 
рідший та легший перебіг інфекційної хвороби, тим краще працює імунна система. 
Інфекційні хвороби можуть бути прямою або опосередкованою причиною 
летальності тварин, особливо у ранньому віці. Таким чином, якість роботи 
імунітету суттєво впливає на тривалість життя, репродуктивну функцію та 
пристосованість тварин і їх генотипів. Негативний вплив інфекційних захворювань 
на смертність, репродуктивність і здатність організму адаптуватися до 
конкретного середовища яскраво виражений в природі та спостерігається серед 
тварин різних видів. Отже, можна стверджувати, що інфекційні хвороби суттєво 
впливали на пристосованість тварин протягом еволюції і природний відбір 
повинен був би привести до посилення імунного захисту та виключення цього 
негативного фактора. Однак цього не відбулося, і інфекції продовжують 
відігравати важливу роль в житті тварин і людини [16, 22]. 

В якості можливого пояснення цього феномену можна послатися на високу 
адаптаційну здатність патогенів, яка зумовлена їх мінливістю та швидким 
розмноженням. Однак ці властивості мікроорганізмів безсильні проти простого 
підвищення потужності протиінфекційного захисту, наприклад, збільшення 
кількості лімфоцитів, макрофагів, специфічних антитіл і посилення природних 
механізмів імунітету. Так, збільшення кількості альвеолярних макрофагів, як 
репрезентативних клітин, підвищило б резистентність організму господаря проти 
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більшості патогенних збудників і знизило б частоту інфекційних захворювань 
легень, а збільшення числа лімфоцитів забезпечувало б ранній і ефективний 
специфічний імунітет. Чому цього не відбувається? Що обмежує посилення 
імунного захисту? 

Це питання в загальній формі висвітлене в теорії еволюційної фізіології [18, 
28, 29]. Дослідження показали, що зміни вираженості ознак і властивостей тварин 
погоджені між собою: при посиленні однієї ознаки вираженність іншої 
знижується. В цьому плані річ йде про суттєві ознаки організму: виживання, 
тривалість життя,репродукція, здатність адаптуватись до мінливих умов 
середовища [19, 24]. Це явище позначається терміном trade-off (компромісний 
вибір при протилежних інтересах). Прикладом trade-off може служити зв'язок  між 
тривалістю життя і плодовитістю самок [14]. При збільшенні числа потомків 
тривалість життя самки скорочується і навпаки. Це явище спостерігається серед 
багатьох видів тварин, птахів, риб і комах. В якості пояснень trade-off 
застосовується ідея розподілу обмеженої кількості енергії, пластичних речовин 
між функціями та системами організму. Тоді негативна корекція між числом 
нащадків і тривалістю життя пояснюється тим, що ресурси організму діляться між 
репродуктивною системою та системами підтримки, репарації та захисту 
організму. Тому посилення імунітету може привести до зниження активності 
систем відповідальних за життєзабезпечення та репродукцію. Прикладом 
взаємозв’язку між затратами на імунітет і репродукцією є співвідношення між 
масою лімфоїдної тканини та кількості яєць у кладці в одного із видів птахів [24]. 
Чайка, що гніздиться в колонії, відкладає в середньому менше яєць та має більш 
потужну імунну систему порівняно з такими ж чайками, які гніздяться ізольовано. 
Дослідники проаналізували, що в колонії чайки краще захищають яйця від 
хижаків, але внаслідок більшої скупченості більш схильні до інфекцій. Залежно від 
умов, окремі особини змінюють затрати на імунний захист, знижуючи його при 
низькому інфекційному навантаженні та збільшуючи при його підвищенні [19]. 

Отже, кількість ресурсів, яка виділяється на імунний захист, в певній мірі 
визначається компромісом між потребами різних систем організму та залежить від 
умов середовища. Цей компроміс досягається в результаті роботи двох механізмів: 
еволюційної адаптації, що діє протягом поколінь, та фізіологічної адаптації, що діє 
протягом життя тварин [18]. Встановлено, що більшість особин в популяції мають 
близьку пристосованість, оскільки слабо пристосовані залишають менше 
нащадків, а число більш пристосованих переважає. Тому тварини з виділенням 
ресурсів на імунну систему, близьким до оптимального, складають більшість 
популяції і такий стан імунітету є нормою. З біологічної точки зору нормальним є 
такий стан імунного захисту, при якому пристосування тварин до конкретних умов 
середовища максимальна.  

Таке визначення норми важко застосовувати для аналізу стану тварини, тому 
що потрібно оцінити зв'язок стану імунітету з очікуваним або вже реалізованим 
репродуктивним внеском кожної особини. Разом з тим, даний біологічний 
критерій визначав еволюцію імунної системи мільйони років і сформував 
механізми її онтогенезу, регуляції та адаптації. Тому, очевидно, в сучасній тварині 
чи людині повинні працювати фізіологічні механізми регуляції імунної системи, 
котрі забезпечують нормальний з біологічної точки зору стан імунітету. Ця 
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регуляція вимагає погодженої роботи імунітету з роботою репродуктивної та 
інших систем організму. 

Як вже відмічалося, важливим механізмом адаптації тварини і людини є 
перерозподіл ресурсів між системами та функціями організму. Залежно від умов у 
якості перерозподільчого ресурсу розглядаються амінокислоти, вуглеводи, ліпіди 
та інші біологічно важливі компоненти: вітаміни, мікроелементи тощо [16]. При 
забезпеченні повноцінним за складом і необмеженим за об'ємом живлення в якості 
універсального ресурсу можна розглядати енергію та багаті на енергію субстрати, 
засвоєнні клітинами організму, кількість яких обмежена потужністю системи 
енергозабезпечення організму. Таким чином, енергія є універсальним ресурсом, 
рівень якого може застосовуватися при оцінці та погодження станів і активностей 
систем організму. 

Для прикладу виділимо два види затрат енергії, зумовлених присутністю 
мікроорганізмів у середовищі та функцією імунітету: затрати в період здоров'я – 
З1, затрати в період хвороби – З2.. Затрати З1 включають витрати енергії на 
підтримку активності існуючих і утворення нових клітин імунної системи; З2  – 
включають затрати енергії на імунну відповідь (лихоманку, запальну реакцію, 
регенерацію пошкоджених тканин тощо). Джерелом енергії для обох видів затрат є 
система енергетичного забезпечення організму. Тому відносну перевагу отримує 
організм в якому сума затрат З0 = З1

 + З2 мінімальна, оскільки зекономлена енергія 
може бути використана для репродукції, регенерації тканин і інших функцій [11]. 
Величина З0 повинна оцінюватися для достатньо тривалого інтервалу часу, 
наприклад декількох років, тому що інфекційні хвороби є скоріше рідкими і 
випадковими подіями і потрібен тривалий період спостережень для виключення 
випадкових відхилень. Знаходження режиму роботи імунітету, при якому сумарні 
витрати на протиінфекційний захист З1 досягає мінімуму, полегшується тим, що в 
результаті відбору між величинами затрат в періоди хвороби З2 та відповідними 
витратами на імунний захист З1 встановлюється залежність, яка може бути різною. 

Особливого значення набуває оцінка змін фізіологічних норм імунної 
системи залежно від частоти інфікування та патогенності збудників. Збільшення 
частоти інфекції та тяжкості хвороби збільшує витрати на лікування та 
профілактику З2, збільшене інфекційне навантаження викликає зростання 
активності захисту і, відповідно, затрат З1. Збільшення З1 в свою чергу, приводить 
до зниження витрат на хвороби З2 (за умови нормального функціонування 
захисних систем в організмі). 

Є ряд підстав вважати, що стан фізіологічної норми, при якій підтримується 
хронічна інфекція, небажаний. Тому метою терапії може бути переведення хворої 
тварини в більш благополучний стан. Проблемою є те, що стан фізіологічної 
норми досить стійкий і погано піддається хвороботворним чинникам (агентам). 
Стійкість зумовлена тим, що й підвищення й зниження активності імунної системи 
призводить до зростання енергетичних витрат організму, а регуляторний механізм 
економії енергії намагається відновити вихідний стан. Для цього щоб перейти на 
більш здоровий варіант фізіологічної норми, потрібно радикально та на тривалий 
період часу знизити інфекційне навантаження, і лише після цього можлива 
корекція стану імунної системи [25]. За умови тривалого зниження затрат на 
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хвороби З2, система регуляції енергетичного метаболізму може знизити витрати на 
захист З1. 

Що стосується ціни здоров'я та хвороби, то найпростіше величину 
енергетичної ціни підтримання здорового стану З1 можна визначити за масою 
клітин імунної системи (більше 1,5 кг у повновікової корови), середньої швидкості 
дихання та періоду життя. Відповідні розрахунки дають величину 2−3 Вт, що 
відповідає 2,5−3,5% від потужності основного обміну (приблизно 90 Вт) на рік на 
підтримку протиінфекційного захисту в стані здоров'я дорослою твариною чи 
людиною витрачається приблизно 30 кДж [27]. Аналіз процесів типового 
інфекційного захворювання, гострої респіраторної інфекції середньої важкості, дає 
суму витрат приблизно 10 кДж (більше 90% затрат пов’язані з запальною реакцією 
та зростанням температури тіла). 

Таким чином, енергетична ціна гострої інфекції тривалістю 7 днів приблизно 
у 3 рази нижча ціни підтримання протиінфекційного захисту протягом одного 
року. 

Енергія в біотопі є обмеженим ресурсом. Пропонуючий  енергетичний 
критерій адаптації імунної системи базується на припущенні, що кількість 
доступної клітинам організму енергії обмежена і, чим менше її витрачається на 
протиінфекційний захист, тим краще, оскільки зекономлена енергія може 
використовуватися на інші біологічні функції. Особливо такий стан 
взаємовідносин найбільш характерний для тварин в природних умовах існування. 
Вважається, що недостатність поживи є важливим фактором відбору. Проте для 
високоорганізованих тварин і особливо людей необхідність мінімізувати затрати 
енергії на протиінфекційний захист викликає сумнів. Значна кількість тварин і 
людей з вторинними імунодефіцитами можуть збільшити калорійність поживи або 
вже мають надлишкову масу тіла. Чому ж не можна збільшити витрати З1 на 
імунітет, стати більш здоровим з нормальними ваговими кондиціями? Справа в 
тому, що цей спосіб важко реалізувати через фізіологічні обмеження. Коли мова 
йде про енергію, що витрачається на імунну чи іншу систему організму, це 
стосується енергії спожитої клітинами у формі АТФ-універсального енергетичного 
субстрату, який використовується в процесах синтезу, репарації, підтримки 
гомеостазу внутрішнього середовища. Для цього, щоб мітохондрії лімфоцитів 
могли виробити АТФ, вони повинні отримати кисень та глюкозу. Для їх 
постачання повинні нормально функціонувати легені, серцево-судинна система, 
кишківник, печінка. Отже, при збільшенні потужності імунітету цими органами 
витрачається додаткова енергія на зовнішню роботу, власну регенерацію та 
підтримку гомеостазу, зв'язані із забезпеченням надійного імунного захисту. 
Оскільки імунна система працює постійно, відповідна потужність потрібна для 
забезпечення її роботи, додається до потужності основного метаболізму. 
Відповідні розрахунки показують, що для того, щоб збільшити потужність імунної 
системи на 1 Вт, потрібно збільшити потужність основного метаболізму на 10−20 
Вт [11]. 

Таким чином, значна мінливість показників імунної системи у багатьох видів 
тварин ставить питання в біологічному сенсі, доцільності цього явища, його 
механізмах [30]. Було виявлено тісний зв'язок між функціями репродуктивної та 
імунної систем – підвищення активності однієї із цих систем пригнічувало 
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активність другої [9]. Одним із найважливіших результатів цих досліджень є 
констатація високої вартості імунної системи та резистентності до патогенних 
чинників. Відмічається, що мова йде про вартість в термінах пристосовуваності до 
змін активності систем в процесі еволюційної адаптації. За останні роки проведено 
дослідження енергетичних процесів при гострих інфекційних хворобах, які 
супроводжуються лихоманкою та імунними механізмами захисту. Встановлено, 
що витрати на імунну відповідь організму досить великі та адекватно впливають 
на активність інших фізіологічних процесів. Регуляція енергетичних процесів є 
функцією ендокринної системи  [15]. В ролі координаторів енергетичного 
забезпечення різних систем організму та активності імунітету відіграють гормони 
– лептин [20, 21], інсулін [31], статеві гормони [23] та ін. Отже енергетичний 
баланс організму та процеси перерозподілу енергії є основою, через яку 
взаємодіють імунна та ендокринна системи, утворюючи разом з нервовою 
системою єдину "суперсистему" підтримки гомеостазу [27]. 

Одним із варіантів наслідку інфекційної хвороби  є загибель тварини або 
людини. Чи можна оцінити такий наслідок в термінах втрат енергії З2? 

Пряма оцінка утруднена, опосередковано ціну загибелі можна оцінити таким 
чином. З точки зору генетичної пристосованості передчасна загибель особин, які 
не залишили потомства, і тривале життя без потомків є однаково невдалими 
наслідками. Негативний ефект смерті тварин може бути скомпенсований 
наявністю хоча б одного потомка. Отже, на перший погляд,  ціна загибелі повинна 
бути не меншою ціни народження одного потомка. В реальності завдання 
створення ефективного захисту проти інфекцій та репродукція вирішуються 
послідовно: спочатку створюється та навчається імунна система, а потім ресурси 
спрямовуються на створення та функціонування репродуктивної системи. Тому 
критерії та якість роботи імунної системи залежать від біологічного віку 
організму, фази його життєвого циклу. Необхідність розгляду функції імунної 
системи протягом всього життя приводить до необхідності введення нового 
поняття «імунна історія життя» та аналізу процесів зв'язаних з цим поняттям [9]. 

За рамками цього розгляду залишається функція імунної системи по 
підтримці генетичної стабільності соматичних клітин в організмі тварин і людини, 
що заслуговує окремої теми.  
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Summary 
Mechanism limiting the capacity of the immune system and their role in the 

maintenance of high-efficiency immune protection are discussed. Comparised of the cost 
of immune defense in health and disease makes possible cost-effectiveness analysis of the 
immune System during an infections disease and in its absence. We suggest that the 
necessary condition for the optimal functioning of the immune system is minimization of 
the total energy cost of immune defense. Adaptation of the immune system is defined as 
such undulation of the function that diminishes the total energy cost of protection from 
infection paid by the effected individual. The condition in which the immune system with 
the minimal total energy cost for protection from infections is considered to be the 
normal state. 

Рецензент – д.б.н., проф. Куртяк Б.М. 
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КЛІТИНИ БІЛОЇ ТА ЧЕРВОНОЇ ПУЛЬПИ СЕЛЕЗІНКИ ГУСЕЙ ТА КАЧОК 
 

Встановлено, що до складу білої і червоної пульпи селезінки гусей та качок 
входять ретикулоцити, лімфоцити, лімфобласти, плазмоцити, макрофаги, а до 
червоної ще й – еритроцити, гранулоцити та їх попередники. Вміст клітин у 
складових білої і червоної пульпи неоднаковий. У лімфоїдних вузликах і 
периартеріальних лімфоїдних піхвах найбільше лімфоцитів, в периеліпсоїдних 
лімфоїдних піхвах – макрофагів, а в червоній пульпі – еритроцитів. 

Наявність у пульпі селезінки гусей та качок попередників гранулоцитів 
вказує на можливість їх розвитку в цьому органі. 

Ключові слова: гуси, качки, селезінка, сполучнотканинна строма, 
паренхіма, лімфоїдні вузлики, лімфоцити, моноцити, макрофаги, плазматичні 
клітини, лімфобласти, гранулоцити, еритроцити. 

 
Вступ. Однією з фундаментальних і прикладних проблем сучасної біології 

є вивчення закономірностей розвитку, будови та функціонування органів 
імуногенезу, які забезпечують захист організму від усього чужорідного [4, 7, 9]. 
До складу цих органів входить селезінка. Відомо, що селезінка ссавців і птахів є 
поліфункціональним органом [12, 13, 14, 15]. У ній під впливом антигенної 
стимуляції відбувається диференціація лімфоцитів в ефекторні клітини, котрі 
зумовлюють клітинний і гуморальний специфічний імунітет [3, 12, 13, 15]. Крім 
того, в цьому органі фагоцитуються еритроцити і тромбоцити, які закінчують свій 
життєвий цикл. Селезінка це також депо крові, універсальний орган кровотворення 
у гризунів і великий макрофагічний орган [1, 2, 3, 4]. 

Розвиток, будова і клітинний склад селезінки порівняно добре вивчено в 
ссавців 1, 2, 3, 10]. Дані про будову селезінки свійських птахів та клітинний склад 
її паренхіми поодинокі та не повні [13, 14, 15]. У зв’язку з цим метою нашої 
роботи було дослідити склад, будову і вміст клітин у паренхімі селезінки гусей та 
качок. 

Мета та завдання. Метою роботи було встановити клітинний склад білої 
та червоної пульпи селезінки статевозрілих гусей та качок. 

Матеріал і методи дослідження. Матеріал для досліджень відібрали від 13 
гусей горьківської породи віком 11 місяців та 13 качок білої української породи 
віком 6 місяців, які вирощувались у господарствах Черкаської області. При 
виконанні роботи використовували класичні методи макроскопічних, 
мікроскопічних і субмікроскопічних морфологічних досліджень [5, 6, 8, 11]. Склад 
клітин паренхіми, їх будову та вміст визначали на гістопрепаратах, зафарбованих 
азур ІІ і еозином, на препаратах-відбитках, зафарбованих за Папенгеймом та 
електронномікроскопічними дослідженнями [5, 6, 8, 11].  

                                                        
 Мельник В.В., 2011 
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Результати досліджень та їх аналіз. Проведеними дослідженнями 
підтверджено, що паренхіма селезінки гусей та качок, як і ссавців, представлена 
білою і червоною пульпою. 

Біла пульпа утворена лімфоїдними вузликами, периартеріальними і 
периеліпсоїдними лімфоїдними піхвами (муфтами). Встановлено, що до їх складу 
входять ретикулоцити, лімфобласти (імунобласти), лімфоцити, плазмоцити і 
макрофаги. Їх наявність і вміст у складових білої пульпи не однаковий. Зокрема, у 
периеліпсоїдних лімфоїдних піхвах виявляються тільки ретикулоцити, лімфоцити і 
макрофаги. 

Як відомо ретикулоцити з своїми похідними (волокна, основна речовина) 
утворюють основу білої та червоної пульпи. Це крупні відросчаті клітини. Вони 
мають велике ядро, овальної форми з нерівними контурами, яке розміщене в їх 
центрі. На поверхні ядра є бухтоподібні впинання і виступи. В ядрі міститься одне 
ядерце і невелика кількість гетерохроматину, який вільно розташований у вигляді 
електроннощільних грудочок у нуклеоплазмі та місцями з’єднаний з внутрішньою 
мембраною оболонки ядра. У цитоплазмі виявляються ендоплазматична сітка, 
нечисленні мітохондрії, рибосоми і компоненти комплексу Гольджі. Встановити 
вміст ретикулоцитів у білій та червоній пульпі ми не змогли, так як вони на 
препаратах-відбитках майже не реєструються, а в гістопрепаратах – «маскуються» 
іншими клітинами паренхіми цього органа. 

Лімфобластам властива округла форма. Їхній розмір більший за розміри 
малих і середніх лімфоцитів. Ядро цих клітин велике округлої форми, рідше 
овальної. В ньому виявляється до трьох ядерець. Гетерохроматин ядра добре 
виражений. Він пов’язаний з внутрішньою мембраною оболонки ядра і також 
знаходиться вільно в нуклеоплазмі. Також реєструється і приядерцевий хроматин. 
Контури ядра місцями не рівні. Цитоплазма лімфобластів займає значну площу. У 
ній знаходяться рибосоми та їх скупчення, мітохондрії і елементи (канальці і 
цистерни) гранулярної ендоплазматичної сітки. Мітохондрії переважно овальні, 
невисокої електронної щільності, їх кристи виражені слабо. Вміст лімфобластів у 
лімфоїдних вузликах гусей (8,751±0,23%) більший за вміст цих клітин у 
периартеріальних лімфоїдних муфтах (0,59±0,11%). Дещо різняться ці показники у 
качок - 8,610,39% та0,70,07% відповідно. 

Для лімфоцитів характерне велике ядро, яке займає майже весь об’єм 
клітини. Цитоплазма слабко виражена і має вигляд вузької смужки, яка може 
повністю або частково оточувати ядро. Вміст лімфоцитів у лімфоїдних вузликах 
гусей та качок дещо менший за їх вміст у периартеріальних лімфоїдних муфтах. 
Найменше цих клітин у периеліпсоїдних піхвах. Серед лімфоцитів виявляються 
великі, середні та малі. 

Ядра всіх лімфоцитів можуть мати округлу або овальну форми. У ядрі 
знаходиться одне ядерце. У різних форм лімфоцитів неоднакова кількість 
гетерохроматину. Його більше в ядрі малих лімфоцитів. Гетерохроматин в 
основному зосереджений біля внутрішньої мембрани оболонки ядра. Рідше, він у 
вигляді гранул різної форми та величини розташований вільно у нуклеоплазмі. 
Контури ядер нерівні. У цитоплазмі лімфоцитів є багато рибосом та їх скупчень 
(полірибосом). Мітохондрій в цитоплазмі мало. Вони видовжено-овальні з слабо 
вираженими кристами і мають помірну електронну щільність.  
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У лімфоїдних вузликах гусей вміст великих лімфоцитів становить – 
18,760,67%, середніх – 23,741,003 і малих – 57,50,62%, а у качок – 
19,391,14%, 23,191,42% і 57,421,61% відповідно. У периартеріальних 
лімфоїдних муфтах гусей великі лімфоцити не виявлялись, а переважали малі 
(67,171,65%) та середні (32,831,65%), у качок ці показники майже не 
відрізняються (67,790,29% та 32,210,29% відповідно). Лімфоцити 
периеліпсоїдних лімфоїдних піхв – малі. 

Плазмоцити (плазматичні клітини), як відомо, є ефекторними клітинами В-
лімфоцитів. Ці клітини мають переважно округлу або овальну форму. Ядро в 
плазмоцитах розташоване ексцентрично. Поблизу нього видно світлу 
перенуклеарну зону, яка у вигляді смужки охоплює частину ядра. Ядро не велике і 
має не завжди рівні контури. Його форма переважно округла. Гетерохроматин 
добре виражений. Він представлений грудочками, які утворюють характерний для 
ядер цих клітин рисунок – колеса зі спицями або циферблата годинника. Навколо 
ядра у цитоплазмі концентрично розташована надзвичайно добре розвинена 
гранулярна ендоплазматична сітка. Вона представлена оточеними мембранами і 
з’єднаними між собою канальцями і цистернами. Серед складових гранулярної 
ендоплазматичної сітки помітні нечисленні великі мітохондрії округлої та 
овальної форм і багато рибосом та їх скупчень. Вміст плазмоцитів у 
периартеріальних лімфоїдних муфтах (2,120,19%) значно більший, ніж у 
лімфоїдних вузликах (0,8440,12%), а у качок вміст цих клітин дещо більший та 
становить 2,600,14% і 0,870,13% відповідно. 

Серед макрофагів ми диференціювали тільки кочові. Це великі клітини 
округлої або овальної форми з нерівними краями. Вони мають велике ядро, яке 
теж має нерівні контури. На ньому помітні значні впинання. У ядрі може бути два 
ядерця і невелика кількість гетерохроматину. Останній фіксований до внутрішньої 
мембрани оболонки ядра і розпилений в нуклеоплазмі. У цитоплазмі цих клітин 
виявляються електроннощільні включення різної форми та величини. У них також 
є багато лізосом, невелика кількість мітохондрій, рибосом і елементів гранулярної 
ендоплазматичної сітки. Вміст макрофагів у периартеріальних лімфоїдних муфтах 
(0,490,08%) дещо менший такого у лімфоїдних вузликах (0,6220,09%). У качок 
міст макрофагів у периартеріальних лімфоїдних муфтах (0,570,08%) та 
лімфоїдних вузликах (0,680,13%) дещо більший цього показника у гусей. 

До складу клітин червоної пульпи селезінки гусей входять еритроцити, 
гранулоцити і клітини, які властиві білій пульпі. 

Еритроцити мають овальну форму. Для них властиве паличкоподібне ядро, 
яке містить значну кількість гетерохроматину. Останній фіксований до 
внутрішньої мембрани оболонки ядра і розташований вільно у вигляді ізольованих 
грудочок у нуклеоплазмі. Цитоплазма еритроцитів має значну електронну 
щільність, органели в ній не виявляються. Серед клітин червоної пульпи 
найбільше еритроцитів. Їх вміст в червоній пульпі селезінки гусей становить 
63,05±0,99%, а у качок 62,37±1,076%. 

Гранулоцити червоної пульпи представлені нейтрофілами 
(псевдоеозинофілами), еозинофілами та їх попередниками – мієлоцитами. 

Серед нейтрофілів реєструються юні, паличкоподібні і сегментоядерні. На 
препаратах вони виявляються поодинці і групами. Юні нейтрофіли мають 
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бобоподібне ядро і гранули, які за формою нагадують зерна рису. Вони мають 
неоднакові розміри і значну електронну щільність. Для паличкоядерних 
нейтрофілів властиве S-подібної форми ядро. Гранули їх цитоплазми такі як і 
гранули юних нейтрофілів. Сегментоядерні клітини мають ядро яке представлено 
двома рідше трьома сегментами. Для їх цитоплазми характерні такі ж самі 
гранули, як і для юних і паличкоядерних. Вміст всіх форм нейтрофілів у червоній 
пульпі селезінки гусей дещо менший (6,05±0,15%) від вмісту цих клітин у качок 
(6,990,15%). 

Серед еозинофілів ми виявили паличко- і сегментоядерні. Паличкоядерні, 
як і відповідні нейтрофіли, мають S-подібне ядро. Їх гранули за формою і 
розмірами різко відрізняються від таких нейтрофілів. Вони мають переважно 
округлі, рідше паличкоподібні і менші розміром гранули. Вміст усіх груп 
еозинофілів становив 5,110,31%, що переважає цей вміст у качок (4,840,28%). 

Вміст мієлоцитів у червоній пульпі селезінки гусей та качок  незначний – 
0,420,02% 0,470,06% відповідно. 

Вміст лімфоцитів у червоній пульпі гусей (21,45±0,88%) та качок 
(20,82±1,15%) значно менший їх вмісту в білій пульпі. 

Вміст імунобластів в червоній пульпі селезінки гусей становить 
2,13±0,29%, плазмоцитів – 1,46±0,11% і макрофагів – 0,33±0,031%, що дещо 
менше ніж у качок - 2,42±0,27%, 1,92±0,21% і 0,64±0,08% відповідно. 

Висновки 
1. До складу клітин білої і червоної пульпи селезінки гусей та качок входять 

ретикулоцити, лімфоцити, лімфобласти (імунобласти), плазмоцити і макрофаги, а 
до червоної – ще й еритроцити, гранулоцити та їх попередники – мієлоцити. 

2. Вміст клітин у складових білої пульпи і червоної пульпи неоднаковий. У 
лімфоїдних вузликах і периартеріальних лімфоїдних піхвах найбільше лімфоцитів, 
в периеліпсоїдних лімфоїдних піхвах – макрофагів, а в червоній пульпі – 
еритроцитів. 

3. Наявність у червоній пульпі попередників гранулоцитопоезу вказує на 
можливість цього процесу в селезінці. 

Література 
1. Li-Tsun Chen, Weiss L. Electron Microscopy of the Red Pulp of Human Spleen / 

Li-Tsun Chen, L. Weiss // Amer. J. of Anatomy, 1972, v. 134, №4, pp. 425 – 457. 
2. Olah I., R?hlich P., T?r? I. Ultrastructure of Lymphoid organs. An Elektron 

Microscopic Atlas / I. Olah, P. R?hlich, I. T?r? //Academiai Kiado, Budapest, 1975, 317 
p. 

3. Бернет Ф. Клеточная иммунология / Ф. Бернет. Пер. с анг. – М.: Мир, 
1971. – 542 с. 

4. Вершигора А.Е. Общая иммунология / А.Е. Вершигора. – К.: Вища 
школа, 1990. – 736с. 

5. Горальський Л.П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні 
методи досліджень у нормі та при патології / Л.П. Горальський, В.Т. Хомич, О.І. 
Кононський. – Житомир: “Полісся”, 2005. – 288 с. 

6. Карпуть И.М. Гематологический атлас сельскохозяйственных 
животных / И.М. Карпуть. – Мн.: Ураджай, 1986. – 183 с. 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 153

7. Маслянко Р.П. Основи імунобіології / Р.П. Маслянко. – Львів: 
Вертикаль, 1999.- 472 с. 

8. Меркулов Г.А. Курс патологогистологической техники / Г.А. 
Меркулов. Л.: Медицина, 1969. - 423 с. 

9. Петров Р.В. Иммунология / Р.В. Петров. - М.: Медицина, 1987. - 416 с. 
10. Поликар А. Физиология и патология лимфоидной системы / А. 

Поликар. Пер. с франц. – М.: Медицина, 1965. – 356 с. 
11. Уикли В. Электронная микроскопия для начинающих / В. Уикли. Пер.с 

англ.  М.: Мир, 1975.  324с. 
12. Хем А. Гистология / А. Хем, Д. Кормак . т. 2, М., «Мир», 1983. – 272 с. 
13. Хомич В.Т. Характеристика клітинного складу паренхіми селезінки та 

грудо-шийних лімфатичних вузлів качок / В.Т. Хомич, В.В. Мельник // Науковий 
вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Ґжицького 
– Львів, 2006. − Т. 8, №3. (30) – Ч.2. – С. 161−164. 

14. Мельник В.В. Клітини білої та червоної пульпи селезінки качок / В.В. 
Мельник // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного 
університету. Ветеринарні науки. − Луганськ, Вид-во ЛНАУ, 2007. − №78/101. – С. 
418−421. 

15. Мельник В.В. Клітинний склад паренхіми селезінки та грудо-шийних 
лімфатичних вузлів гусей / В.В. Мельник // Науковий вісник Національного 
аграрного університету. – 2007. – Вип. 108. − С. 252−254. 

Summary 
Melnyk V.V., candidate of veterinary science, associate professor 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev 
CELLS OF WHITE AND RED PULP OF THE SPLEEN OF GEESE AND DUCKS 

It is established, that white and red pulp of the spleen of geese and ducks consists 
of reticulocytes, lymphocytes, lymphoblasts (immunoblasts), plasma cells, macrophages, 
red pulp includes also erythrocytes, granulocytes and their's precursors. The ratio of 
different cells in component of white and red pulp is unequal. The majority of cells in 
lymphoid follicle and periarterial lymphoid departments are lymphocytes, in perielipsoid 
departments are macrophages, and there are erythrocytes in red pulp. 

The presence of precursors of granulocytes in pulp of the spleen of geese and 
ducks indicate their possible development in this organ. 

Key words: geese, ducks, spleen, connective tissue stroma, parenchyma, 
lymphoid nodules, lymphocytes, monocytes, macrophages, plasma cells, lymphoblasts, 
granulocytes, erythrocytes. 
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ВИГОТОВЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СПЕЦИФІЧНОГО 

АНТИГЕНУ Р. MULTOCIDA ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО 
АНАЛІЗУ 

 
У статті наведені результати дослідження щодо методів виготовлення 

специфічного антигену Р. multocida, а також встановлені оптимальні титри 
отриманого антигену для експериментальної постановки імуноферментного 
аналізу. Доведено, що більш активним виявився антиген, отриманий методом 
спиртового осадження, оптимальне розведення якого для постановки ІФА 
становило 1:400.  

Ключові слова: Рasteurella multocida, пастерельоз, антиген, 
імуноферментний аналіз. 

 
Вступ. Незважаючи на значну кількість лікувальних та профілактичних 

засобів, епізоотична ситуація в світі з пастерельозу тварин була і залишається 
досить складною. Серед збудників пастерельозу основними є два види бактерій: 
P.multocida і P .haemolytica. При цьому роль P.multocida у виникненні 
пастерельозу тварин вивчена досить добре хоча не розроблено методів швидкої 
діагностики останньої. Саме тому, розвиток промислового тваринництва вимагає 
оцінки епізоотичної ситуації шляхом проведення моніторингу інфекційних хвороб 
тварин і, зокрема, пастерельозу [1, 2].  

Безумовно, розвиток сучасної біотехнології закономірно супроводжується 
появою нових методів ідентифікації чужорідних біологічних агентів у 
макроорганізмі. Так, пошуки простих чутливих методів виявлення і кількісного 
визначення антигенів і антитіл без застосування аглютинації і радіоактивних 
позначок призвели до розробки твердофазного імуноферментного аналізу ELISA 
(enzyme-linked immunosorbent assay), який нині є одним із найбільш 
розповсюджених методів дослідження [3, 4].  

В основі ІФА лежить специфічна взаємодія антитіла і антигену з наступним 
приєднанням до отриманого комплексу кон’югату (антивидового імуноглобуліну, 
позначеного ферментом). Фермент викликає розкладання хромогенного субстрату 
з утворенням забарвленого продукту [4, 5]. Зважаючи на це, важливим етапом 
створення ІФА-діагностикуму є виготовлення якісного специфічного антигену, що 
й стало метою проведених досліджень. 

Мета та завдання. Провести дослідження за розробки експериментального 
зразку антигену для проведення імуноферментного аналізу при пастерельозі 
викликаного P. multocida. 

                                                        
 Мельник В.В., Ткаченко В.В., 2011 
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Матеріали і методи дослідження. У проведених дослідженнях при розробці 
експериментального зразку антигену для проведення імуноферментного аналізу 
нами був використаний антиген ліпополісахаридної природи. Виділення антигену 
проводили двома методами – шляхом осадження ПЕГ (поліетиленгліколем) та 
спиртовим осадженням.  

Метод отримання антигену шляхом осадження ПЕГ включав дворазове 
центрифугування бактерійної суспензії в фізіологічному розчині з наступним 
ресуспендуванням осаду в карбонатно-бікарбонатному буферному розчині. Потім, 
на льодовій бані, проводили ультразвукову обробку бактерійної суспензії за 
допомогою апарату УЗДН-2Т при 22000 Hz впродовж 10 хвилин. Суспензію 
центрифугували 30 хв. при 8000 об/хв. В надосадову рідину додавали ПЕГ до 
концентрації 14 % і поміщали на дві доби при постійному помішуванні в 
холодильник (t+4 С). Отриману суспензію центрифугували, повторно 
ресуспендували в розчині ПЕГ і повторювали центрифугування. Осад розчиняли в 
10 мл карбонатно-бікарбонатного буферного розчину.  

Метод отримання антигену спиртовим осадженням. Для отримання 
антигену інактивовану в автоклаві суспензію бактеріальних клітин P. multocida 
осаджували центрифугуванням, ресуспендували осад у фізіологічному розчині і 
обробляли ультразвуком на льодовій бані при 22000 Hz упродовж 10 хвилин.    В 
матеріал вносили водонасичений фенол 1:1 і повторно центрифугували (30 
хвилин) при 3000 об/хв. Відбирали верхню водну фазу, додавали до неї 2 об’єми 
етанолу та витримували впродовж 12 годин для формування осаду. 
Центрифугуванням відділяли осад і розчиняли у невеликому об’ємі карбонатно-
бікарбонатного буферного розчину.  

Матеріал, отриманий обома методами, застосовували в якості антигену при 
проведенні ІФА. Для постановки ІФА з даними серіями антигену використовували 
кон’югат на основі рекомбінантного білка G Streptococcus spp. у розведенні 
1:50000, а також позитивні та негативні на пастерельоз, викликаний P. multocida, 
сироватки крові. 

Результати досліджень та їх аналіз. Для створення якісного 
експериментального антигену з метою проведення імуноферментного аналізу нами 
був обраний антиген, який володіє високою активністю та специфічністю. При 
проведенні досліджень із бактерійної суспензії двома методами нами було 
виділено антиген ліпополісахаридної природи. 

З метою оцінки якості антигену, отриманого осадженням ПЕГ, сорбували 
послідовні розведення цього антигену на полістиролові планшети та ставили ІФА 
із позитивними та негативними на пастерельоз, викликаний P. multocida, 
сироватками крові. Як показали результати проведених досліджень, оптимальним 
розведення антигену цієї серії є розведення 1:250, оскільки при подальшому 
зниженні концентрації антигену різко знижується оптична густина позитивної 
сироватки. При розведенні цього виду антигену до 1:400 окремі позитивні 
сироватки крові дають сумнівні результати (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Результати титрування антигену, отриманого шляхом осадження ПЕГ, 

для визначення оптимального розведення у тест-системі 
 Оптична густина (ОГ) при 450/620 нм у розведенні 
Істинно 
позитивні 
сироватки 

№ 1:100 1:150 1:200 1:250 1:300 1:350 1:400 
1 2,127 1,951 1,637 1,533 1,211 0,845 0,415 
2 1,954 1,745 1,562 1,465 1,099 0,624 0,322 
3 2,011 1,811 1,475 1,192 0,612 0,317 0,187 

Істинно 
негативні 
сироватки 

1 0,541 0,373 0,164 0,056 0,38 0,030 0,027 
2 0,321 0,286 0,109 0,052 0,044 0,021 0,020 
3 0,456 0,269 0,125 0,048 0,41 0,030 0,030 

Разом з тим, результати титрування антигену, отриманого спиртовим 
осадженням, вказують на те, що оптимальне розведення для антигену цієї серії 
становить 1:400 (рис.1).  

 
 
 

–♦– Позитивна сироватка   –▪–  Негативна сироватка 
 
Рис.1. Результати титрування антигену, отриманого спиртовим 

осадженням, для визначення оптимального розведення при постановці ІФА 
Саме при такому розведенні найвищий коефіцієнт співвідношення між 

значеннями оптичної густини позитивної та негативної до Pasteurella multocida 
сироваток крові. При подальшому розведенні антигену різко знижується значення 
оптичної густини позитивної сироватки. 

Висновки 
Отже, проведеними дослідженнями було встановлено, що більш активним, 

в порівнянні з осадженням ПЕГ, виявився антиген, отриманий методом спиртового 
осадження. Оптимальне розведення такого антигену для постановки ІФА 
становило 1:400. 

1 : 300 1 : 400 1 : 500 1 : 600 1 : 100 1 : 200 
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Перспективою подальших досліджень є використання отриманих 
антигенів для дослідження сироваток крові в ІФА з метою виявлення антитіл до P. 
multocida, а також створення імуноферментної тест-системи, яка може бути 
використана в якості основного серологічного тесту при моніторингу пастерельозу 
різних видів тварин. 
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Summary 
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PRODUCTION OF EXPERIMENTAL SPECIFIC ANTIGEN FOR STAGING R. 
MULTOCIDA ELISA ANALYSIS 

In the articles resulted research results are in relation to the methods of making 
specific the antigen of Р. multocida, and also the optimum titles of the got antigens are 
set for creation of ELISA. It is rotined that an antigen, got the method of the alcoholic 
besieging the optimum breeding of which for raising of ELISA was 1:400, appeared 
more active.  
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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ СВИНОК 

ПАРУВАЛЬНОГО ВІКУ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ 
 
Наведено результати гематологічних досліджень крові ремонтних свинок 

різних генотипів. Встановлено відмінності показників крові в піддослідних групах 
тварин. Гематологічні дослідження дають можливість глибше вивчати інтер’єр 
тварин, на підставі чого можна прогнозувати їх племінну цінність та рівень 
продуктивності. 

Ключові слова: кров, ремонтні свинки, еритроцити, гемоглобін, альбуміни, 
глобуліни, лейкограма, лейкоцити. 
 

Вступ. Кров як тканина внутрішнього середовища організму виконує 
різноманітні функції, основні з яких полягають у підтриманні гомеостазу, 
транспорті поживних речовин, гормонів, продуктів обміну, забезпеченні імунітету. 
Тому всі процеси, які проходять в організмі в період росту, розвитку та статевого 
дозрівання впливають на морфологічний склад крові і її біохімічні властивості, за 
якими можна характеризувати рівень обміну речовин, інтенсивність окисно-
відновних процесів, що обумовлює рівень продуктивності та відтворювальні 
якості тварин [1,4]. 

Покращення селекційного прогресу в свинарстві по підвищенню 
відтворювальної якості, скоростиглості, стресостійкості та м’ясних якостей 
потребує комплексного підходу до ранньої оцінки, відбору та контролю за 
здоров’ям ремонтного молодняка з використанням інтер’єрних показників [2,3]. 

Гематологічні дослідження дають можливість глибше вивчати фізіологію 
свиней, на підставі чого можлива достовірна оцінка рівня їх продуктивності, 
резистентності та довголіття [5]. 

Тому, за мету роботи було поставлено завдання вивчити 
морфофункціональні та біохімічні показники крові ремонтних свинок різних 
порід, дослідити зв’язок інтер’єрних показників з їх фізіологічним станом, а також 
основними господарсько-корисними ознаками для відбору племінних ремонтних 
свинок парувального віку. 

Матеріал і методи. Науково-господарський дослід проводили в умовах 
племзаводу СГПП «Техмет-Юг», Жовтневого району та племзаводу СВК 
«Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро», Новоодеського району Миколаївської області. 
Проби крові відбирали від ремонтних свинок у віці 8-9 місяців живою масою 120-
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125 кг до парування. Умови годівлі та утримання ремонтних свинок були 
оптимальними і однаковими. 

Було відібрано і створено 4 групи свинок-аналогів по 8-10 голів в групі, в 
залежності від породи – велика біла (ВБ)-9 голів (контрольна) і дослідні: червона 
білопояса (ЧБП)-10 голів, ландрас (Л)-8 голів та дюрок (Д)-9 голів. Гематологічні 
дослідження проводили у централізованій медичній клініко-діагностичній 
лабораторії м. Миколаєва. 

Дослідження крові проводили на гематологічному аналізаторі ВС-3000 
(Mindrey) по 19 параметрам та на приладі для електрофорезу білків і ліпідів – 
УЕФ-01 «Астра». В даній статті наведено лише основні гематологічні показники 
ремонтних свинок. 

Результати дослідження. Аналізуючи дані гематологічних досліджень 
ремонтних свинок парувального віку, слід відмітити, що всі показники 
знаходились в межах фізіологічних норм, але є певні відмінності. 

Аналізами крові піддослідних свинок не встановлено достовірної 
міжпородної різниці у кількості еритроцитів та гемоглобіну. Слід відмітити більшу 
кількість еритроцитів у крові свинок породи ЧБП (6,8·1012 л) у порівнянні з 
іншими породами (табл. 1). 

Таблиця 1 
Гематологічні та біохімічні показники крові ремонтних свинок парувального 

віку, X
SX   

Показники Фізіологічна 
норма 

Порода 
ВБ ЧБП Л Д 

Еритроцити, 1012 
л 6,0-7,5 6,2±0,18 6,8±0,32 6,4±0,51 6,3±0,27 

Гемоглобін, г/л 90-125 117,3± 
13,04 

128,4± 
11,24 

113,0± 
7,19 

119,5± 
8,31 

Загальний білок, 
г/л 65-85 68,2± 

0,93 
72,4± 
2,13 

64,5± 
1,94 

67,8± 
1,34 

Альбуміни, % 35-45 35,9± 
1,18 

38,9± 
1,32 

43,5± 
0,89*** 

44,8± 
1,05*** 

Глобуліни, % 55-65 64,1± 
1,98 

61,1± 
2,05 

56,5± 
2,13* 

55,2± 
1,57** 

α-глобуліни, % 14-20 17,4± 
0,62 

16,2± 
0,93 

20,7± 
0,75** 

15,4± 
0,83 

β- глобуліни, % 15-21 19,1± 
0,54 

19,1± 
0,76 

16,5± 
0,61** 

17,5± 
0,58 

γ- глобуліни, % 17-26 27,6± 
1,18 

25,0± 
2,16 

19,3± 
0,98*** 

20,3± 
1,35*** 

Коефіцієнт А/Г 0,54-0,82 0,56 0,64 0,77 0,81 
Холестерин, 

ммоль/л 1,56-2,86 3,3± 
0,19 

2,6± 
0,37 

2,6± 
0,21* 

2,5± 
0,18** 

β-ліпопротеїди, 
у.о.  15,2± 

1,33 
19,7± 
1,02* 

17,4± 
1,35 

18,2± 
1,24 

Примітка: рівень вірогідності порівняно з контрольною групою ВБ –     * - Р>0,95; ** - 
Р>0,99; *** - Р>0,999. 
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Для оцінки стану білкового обміну, а також функцій окремих органів й 
систем в організмі свинок провели визначення в сироватці крові загального білку 
та його фракцій. 

Альбуміни крові утворюються у клітинах печінки, глобуліни – в клітинах 
РЕС кісткового мозку і печінці. 

Концентрація загального білка в сироватці крові ремонтних свинок усіх 
досліджуваних порід була в межах фізіологічної норми і коливалась від 64,5±1,94 
г/л у свинок породи ландрас до 72,4±2,13 г/л у свинок ЧБП. Кількість загального 
білка в сироватці крові здорових тварин постійна, а відхилення від норми може 
вказувати на порушення обміну речовин. Перевага білкового обміну свинок ЧБП у 
порівнянні з свинками породи ландрас не суттєва. 

Альбуміни сироватки крові регулюють осмотичний тиск внутрішнього 
середовища організму, транспортують необхідні речовини. На частку альбумінів 
найменше припадає 35,9 % всіх білків сироватки крові у ремонтних свинок породи 
ВБ, а найбільше 44,8 % у свинок породи дюрок та ландрас (43,5%), що достовірно 
(Р>0,999) перевищувало показники контрольної групи, фракція альбумінів у 
свинок ЧБП (38,9 %) не мала достовірної різниці. 

Аналізуючи складові фракції глобулінів, слід відмітити, що за вмістом α-
глобулінів перевагу мали свинки породи ландрас – 20,7 %, що достовірно (Р>0,99) 
відрізняється від контрольної групи, а найменший показник у свинок породи 
дюрок – 15,4 %. Щодо вмісту β-глобулінів, то найвища їх концентрація містилась у 
сироватці крові свинок породи ВБ та ЧБП – 19,1 %, найменший показник був у 
свинок породи ландрас – 16,5 %, що достовірно (Р>0,99) відрізняється від свинок 
контрольної групи. 

Досить важливий складовий компонент глобулінів – це фракція γ-
глобулінів, яка тісно пов’язана та відповідає за імунобіологічну стійкість 
організму. За нашими даними всі ремонтні свинки досліджуваних порід за цим 
показником мали фізіологічну норму, але найвищий показник встановлено у 
контрольній групі свинок породи ВБ – 27,6 %, ЧБП – 25,0 %, що характеризує 
підвищену резистентність тварин цих порід. Найменша концентрація γ-глобулінів 
була у групі свинок породи ландрас – 19,3 % і дюрок – 20,3 %, що достовірно 
(Р>0,999) нижче за показники контрольної групи. 

Альбуміно-глобуліновий коефіцієнт свідчить, що більша кількість 
альбумінів у сироватці крові притаманна свинкам породи дюрок (0,81) та ландрас 
(0,77), які мають підвищенні обмін речовин та скоростиглість у порівнянні з 
свинками породи ВБ (0,56) та ЧБП (0,64). 

Холестерин приймає участь в утворенні статевих гормонів, гормонів 
надниркових залоз, жовчних кислот, а також використовуються для синтезу 
біологічно-активних сполук організму. За вмістом холестерину в сироватці крові 
встановлено, дещо вищу його концентрацію у ремонтних свинок породи ВБ – 
3,3±0,19 ммоль/л, найменша концентрація холестерину встановлена у свинок 
породи дюрок – 2,5±0,18 ммоль/л, що достовірно (Р>0,99) свинкам контрольної 
групи ВБ. 
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Ліпопротеїди сироватки крові виконують переважно транспортну функцію. 
Нами встановлено, що найвища концентрація β-ліпопротеїдів була у свинок 
породи ЧБП – 19,7±1,02 у.о. (Р>0,95), а найменша у контрольній групі свинок ВБ – 
15,2±1,33 у.о. Цей показник у свинок порід ландрас - 17,4 у.о. та дюрок - 18,2 у.о. 
займає проміжне значення. 

Таким чином гематологічні та біохімічні показники крові ремонтних 
свинок вказують на породну відмінність фракційного складу загального білку, 
холестерину та β-ліпопротеїдів. 

Дані за наслідками дослідження лейкоцитів та лейкоцитарною формулою 
крові ремонтних свинок наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Лейкограма крові ремонтних свинок парувального віку, X

SX   
Показники Фізіологічна 

норма 
Порода 

ВБ ЧБП Л Д 

Лейкоцити, 109 л 10-15 11,8± 
0,37 

14,8± 
0,54*** 

15,1± 
0,72*** 

11,7± 
0,93 

Еозинофіли, % 1-4 2,1±0,45 4,4±0,97* 2,1±1,02 3,8±6,90 
Нейтрофіли, %      

паличкоядерні 2-6 3,6±0,71 4,1±0,38 3,3±0,82 3,9±0,64 
сегментоядерні 35-48 40,3±3,84 36,1±4,23 40,8±3,14 38,5±5,01 
юні 0-1 0,2±0,04 0 0 0 

Лімфоцити, % 40-50 49,7±5,07 53,1±3,64 50,9±4,12 50,6±2,31 
Моноцити, % 2-6 3,2±0,15 2,3±0,31* 3,3±0,43 3,2±0,52 
Базофіли, % 0-1 0,9±0,02 0 0 0 
Співвівдношення 
лімфоцити/нейтрофіли 1,16-1,43 1,13 1,32 1,15 1,19 

Примітка: рівень вірогідності порівняно з контрольною групою ВБ –     * - Р>0,95; ** - 
Р>0,99; *** - Р>0,999. 

Лейкоцити відіграють важливу роль у захисних, відновлюваних процесах у 
організмі тварин. Головна функція – фагоцитоз, продукування антитіл, руйнування 
і знешкодження токсинів.  

Нами встановлено деякі породні відмінності за кількістю лейкоцитів в 
крові ремонтних свинок. Отримані нами дані за вмістом лейкоцитів в крові тварин 
дослідних груп показали на наявність достовірної різниці (Р>0,999) по цьому 
показнику у свинок породи ЧБП та Л, що вірогідно пов’язано з підвищенням 
резистентності організму. Так найбільший показник був у групі свинок породи 
ландрас (15,1·109 л), а найменший у контрольній групі свинок породи ВБ (11,8·109 
л) та Д (11,7·109 л) відповідно. 

За кількістю еозинофілів та моноцитів у тварин ЧБП спостерігалася 
достовірна різниця (Р>0,95) в порівнянні з контрольною групою свинок ВБ. 

Оцінку адаптаційних здібностей ремонтних свинок в залежності від породи 
було вивчено згідно лейкоцитарній формулі їх крові. В якості тесту для виявлення 
стресових реакцій був використаний спосіб по співвідношенню в лейкоцитарній 
формулі лімфоцитів і нейтрофілів (методика В. А. Маринина, Т.Т. Ворошилова и 
В. В. Масонской, 1976). 
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Встановлено, що співвідношення лімфоцитів і нейтрофілів у крові свинок 
контрольної групи породи ВБ менше на 0,02-0,19, чим у свинок інших порід. 
Самий високий показник – 1,32 був у свинок породи ЧБП. Це вказує на те, що 
ремонтні свинки породи ВБ, Л та Д більш стресостійкі, ніж свинки породи ЧБП. 

Висновки. Аналіз морфологічного складу крові свинок парувального віку 
різних генотипів показав, що за вмістом еритроцитів та гемоглобіну вірогідних 
різниць між групами не виявлено. Біохімічний склад крові піддослідних груп 
свинок свідчить, що свинки породи ЧБП мали найвищий вміст загального білку в 
сироватці крові.  

За кількістю альбумінів виявлений високий ступінь вірогідності по групам 
свинок породи ландрас та дюрок, в порівнянні з контрольною групою. Свинки 
породи ВБ характеризувалися більшим вмістом холестерину в сироватці крові. 

За кількістю лейкоцитів виявлена достовірна різниця (Р>0,999) дослідних 
груп свинок породи ЧБП та Л, в порівнянні з свинками контрольної групи ВБ. 
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Summary 
The results of hematologic studies of blood repair pigs of different genotypes. 

Found differences in blood parameters in experimental groups of animals. Hematologic 
studies give a deeper study the interior of animals, on what basis we can predict their 
breeding value and the level of performance. 
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ВІКОВА ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ Т- І В-СИСТЕМ КЛІТИННОГО 
ІМУНІТЕТУ ОРГАНІЗМУ МУСКУСНИХ КАЧОК 

 
У статті наведено динаміку формування Т- і В-систем клітинного 

імунітету організму мускусних качок у 20-, 60-, 120- та 360-ти добовому віці. 
Встановлено вірогідне зростання теофілін-резистентних Т-лімфоцитів у крові 
мускусних качок у 360-ти добовому віці та зниження кількості загальних Т-
лімфоцитів у 60- та 120-ти добовому віці у порівнянні з даними показниками у 20-
ти добових каченят. Кількість низькоавідних форм В-лімфоцитів у крові качок 
60- і 360-ти добового віку вірогідно вища, а кількість недиференційованих форм у 
360-ти добовому нижча, ніж у каченят 20-ти добового віку. 

Ключові слова: мускусні качки, кров, імунітет, лімфоцити. 
 
Вступ. Серед свійських качок м’ясного напрямку продуктивності особливої 

уваги заслуговують мускусні качки, які набули поширення через кращі м'ясні 
якості порівняно з іншими породами качок [1–4]. 

Поглиблене вивчення біологічних особливостей організму мускусних 
качок, вивчення вікової динаміки факторів резистентності [5–7] має важливе 
значення при впровадженні інтенсивних технологій вирощування на великих 
спеціалізованих підприємствах та об'єднаннях. 

Вагома роль у забезпеченні імунної відповіді організму належить 
лімфоцитам, як провідним імунокомпетентним клітинам. Вони є носіями 
імунологічної пам’яті та попередниками антитілоутворюючих клітин. Ці клітини 
займають особливе місце в системі крові. Їх розглядають, як центральну ланку в 
специфічних імунологічних реакціях. Вони відповідають за антитілоутворення, а 
тому мають важливе значення у забезпеченні резистентності організму [8–11]. У 
літературі відсутні дані кількісного і функціонального стану Т- і В-лімфоцитів у 
крові мускусних качок. Тест розеткоутворення дозволяє ідентифікувати різні 
популяції і субпопуляції лімфоцитів та визначити функціональний стан цих 
клітин. 

Тому метою наших досліджень було вивчення вікових особливостей 
формування імунобіологічної реактивності організму мускусних качок, зокрема, 
Т- і В-клітинної ланки імунітету. 

Матеріали і методи. Для досліджень було сформовано групу мускусних 
качок (20 голів). Птиця отримувала стандартний раціон, збалансований за 
основними елементами живлення [12]. Утримання каченят було вигульним із 
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вільним доступом до корму і води. Матеріалом для досліджень слугувала кров, яку 
брали шляхом декапітації птиці у 20-, 60-, 120- та 360-ти добовому віці. У зразках 
крові качок визначили відносну кількість Т- і В-лімфоцитів (Е-РУЛ і ЕАС-РУЛ) та 
їх субпопуляцій в реакції спонтанного розеткоутворення з еритроцитами барана 
(M. Jondal et al., 1972). 

Результати дослідження. Результати наших досліджень показали (табл.), 
що відносна кількість Т-загальних лімфоцитів (Е-РУЛ) у качок у 60- та 120-ти 
добовому віці була вірогідно меншою ніж у 20-ти добовому. Вказані зміни 
відбувались за рахунок вірогідного зростання кількості недиференційованих форм 
Е-РУЛ і зменшення кількості лімфоцитів із середньою щільністю рецепторів у 
крові мускусних качок у 120-ти добовому віці. При дослідженні субпопуляційного 
складу Т-лімфоцитів нами встановлено, що у 360-добовому віці у крові качок 
спостерігається вірогідне зростання кількості теофілін-резистентних Т-лімфоцитів 
по відношенню до 20-ти добової птиці (р<0,001). Що стосується Т-супресорів 
нами виявлено їх зменшення з віком у качок, а у 360-добовому віці їх кількість у 
мускусних качок була вірогідно нижчою (р<0,05), ніж у 20-добовому. 

Таблиця 
Відносна кількість Т- і В-лімфоцитів у досліджуваних качок (Мm; n=3) 
Показники Вік качок 

20-денні 60-денні 120-денні 360-денні 
Т-загальні (Е-РУЛ), 0 42,0±0,57 47,66±0,88** 47,33±0,33** 44,66±2,18 

3-5 47,3±0,33 44,0±0,57 45,66±0,33 50,0±1,0 
6-10 10,33±0,88 8,0±0,57 6,33±0,33* 8,33±0,33 
М 0 1,0±0 1,0±0 1,0±0 
% 58,0±0,57 52,33±0,88** 52,66±0,33*** 55,33±2,18 

Т-активні (А-РУЛ), 0 53,0±2,08 57,0±1,0 56,33±0,33 50,66±1,33 
3-5 38,0±1,52 36,66±0,33 38,0±0,57 40,33±0,88 
6-10 7,33±1,20 5,66±0,33 5,33±0,33 7,33±0,33 
М 1,66±0,33 1,0±0 1,0±0 1,6±0,33 
% 47,0±2,08 43,0±1,0 43,66±0,33 49,33±1,33 

Тh (теоф.-резист.), 0 55,33±0,88 56,0±0 56,0±0,57 51,66±0,33 
3-5 33,66±0,88 32,33±0,88 32,0±0,57 37,66±0,33 
6-10 9,33±0,66 10,0±0,57 10,33±0,33 9,33±0,66 
М 1,66±0,33 1,66±0,33 1,66±0,33 1,33±0,33 
% 44,66±0,88 44,0±0 44,0±0,57 48,33±0,33*** 

Тs (теофілін-чутливі) 13,33±0,33 8,33±0,88 8,66±0,66 7,0±2,08* 
В-лімф. (ЕАС-РУЛ), 0 71,0±1,0 70,0±0,57 72,66±0,66 66,66±0,66*** 

3-5 21,33±0,33 23,33±0,88* 20,0±0,57 25,66±0,88** 
6-10 7,66±0,88 6,66±0,66 7,33±0,88 7,66±0,33 

% 29,0±1,0 30,0±0,57 27,33±0,66 33,33±0,66 
Примітка. Різниці вірогідні відносно до каченят 20-ти денного віку: * — р<0,05; ** — 

р<0,01;*** — р<0,001. 
В-лімфоцити є ефекторними клітинами гуморального імунітету, 

попередниками антитілоутворюючих плазматичних клітин, основних продуцентів 
антитіл (імуноглобулінів). Наявність на В-лімфоцитах поверхневих мембранних 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 165

рецепторів до комплементу, дає можливість виявити так звані комплементарні 
«розетки», тобто ті лімфоцити, що утворюють «розетки» з еритроцитами барана, 
які несуть на своїх мембранах еритроцит-антиген-комплекс (ЕАС-РУЛ) [13]. 
Проведені дослідження показали, що відносна кількість В-лімфоцитів у крові 
мускусних качок у 20-, 60-, 120- і 360-ти добовому віці була на одному рівні. При 
цьому кількість низькоавідних форм ЕАС-РУЛ у крові качок у 60- і 360-ти 
добовому віці була вірогідно більшою, ніж у 20-ти добовому. Разом з тим, 
кількість недиференційованих форм В-лімфоцитів у крові качок у 360-ти добовому 
віці була вірогідно меншою, ніж у 20-ти добовому. 

Загалом отримані результати досліджень свідчать, що загальна кількість Т-
активних і В-лімфоцитів у крові мускусних качок із віком суттєво не змінюється. 
Проте у 60- і 120-ти добовому віці, порівняно з 20-ти добовим встановлено 
зниження кількості Е-РУЛ за рахунок зростання недиференційованих форм даних 
клітин крові. Разом з тим, у крові качок у 360-ти добовому віці встановлено 
зростання кількості Т-хелперів і зниження кількості Т-супресорів і 
недиференційованих форм ЕАС-РУЛ. 

Висновки. Встановлено вірогідне зниження кількості загальних Т-
лімфоцитів у 60-ти та 120-ти добових качок, зростання Т-хелперів та зниження Т-
супресорів у 360-ти добовому віці у порівнянні з даними показниками у 20-ти 
добових каченят. Кількість низькоавідних форм В-лімфоцитів у крові качок у 60- і 
360-ти добового віку вірогідно вища, а кількість недиференційованих форм у 360-
ти добовому нижча, ніж у 20-ти добових каченят. 
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Summary 
Mudrak D., Broda N., Vischur O., Ratskiy M., Ohorodnyk N. 

AGE-OLD DYNAMICS OF FORMING OF T– AND B– SISTEM OF CELLULAR 
IMMUNITY OF ORGANISM OF MUSK DUCKS 

In the article the data dynamics forming T- and B-sistem of cellular immunity of 
organism of musk ducks in 20-, 60-, 120- and 360-days age. Reliable growth is set of 
theophyllin-resistant T- lymphocytes in blood of musk ducks in 360-days age and decline 
amounts general T-lymphocytes in 60- and 120-days age in comparing to these indexes 
in 20-days ducklings. The amount nizkoavidnikh forms B-lymphocytes in blood of ducks 
in 60- and 360-days age was significantly greater and amounts undifferentiated forms 
less, than 20-days ducklings. 

Keywords: musk ducks, blood,immunity, lymphocytes. 
Рецензент – д.вет.н., проф. Гуфрій Д.Ф. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТКАНЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ХРЯКОВ 
 

Обробка кнурів плацентарними тканинними препаратами впливає на якісні 
і кількісні показники сперми і запліднюваність свиноматок, яка в різних групах 
була вищою, ніж в контролі на 6,8-15,1%. 

Ключові слова. Плацентарні препарати, показники сперми, осіменіння, 
запліднювальність свиноматок. 

 
Введение. Установлено, что препараты плаценты в дозах, максимальных по 

объему для экспериментальных животных (мыши, крысы, морские свинки, 
кролики) не вызывают токсических явлений и не оказывают побочного действия 
на организм животных, даже при их длительном применении (Голбан Д.М., 
Рейлян Н.С., 1990). 

В настоящее время в ветеринарной практике препараты плаценты 
применяются с целью лечения послеродовых болезней у коров и свиноматок, 
повышения сохранности молодняка животных (птиц, собак, кошек), снижения 
эмбриональной смертности у коров, повышения сохранности и длительности 
использования кур-несушек, улучшения качества шерстного покрова животных. 

В свиноводстве тканевые препараты широко не применялись. 
Проводились исследования по влиянию тканевых препаратов на 

проявление послеродовых осложнений у свиноматок и сокращению инволюции 
органов их воспроизводительной системы (Харенко Н.И., Пономаренко В.П., 
1998). 

В связи с тем, что применение тканевых плацентарных препаратов 
положительно влияет на репаративные процессы, улучшает обмен веществ, 
стимулирует воспроизводительную функцию у животных, повышает 
резистентность организма, целью данной работы являлось изучение влияния 
воздействия тканевых плацентарных препаратов на воспроизводительную 
функцию хряков-производителей. 

Материал и методы. Исследования по изучению влияния биогенных 
стимуляторов на основе тканевых препаратов на репродуктивную функцию хряков 
производились в ОАО АГ «Рост» Московской области на хряках крупной белой 
породы в возрасте 2-3 года. 
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Для определения оптимальных доз препаратов были подобраны группы-
аналоги хряков по 3 головы в каждой. 

Данные препараты вводились внутримышечно. 
Для изучения влияния биостимуляторов на воспроизводительную функцию 

хряков их обработка производилась в следующем режиме: 
Доза вводимых препаратов: 10 и 20 мм; 
Кратность введения 1, 2 и 3 раза; 
Интервал между введениями – 72 часа. 
Кормление хряков-производителей стандартное – по нормам ВИЖ. 
В опытах были использованы 2 препарата: ПДЭ – плацента 

денатурированная эмульгированная и хориоцен. 
Через 30 дней после введения препаратов брали сперму у хряков-

производителей и осеменяли свиноматок. 
Взятие спермы у хряков осуществлялось мануальным способом. После 

взятия спермы определялись ее качественные показатели. 
Для осеменения были использованы свиноматки крупной белой породы 

после 1-2-х опоросов (группы по 10-13 голов в каждой). 
Осеменение было двукратным в одну охоту. 
Результаты исследования 
Механизм действия тканевых препаратов основан на том, что они 

оказывают разносторонее действие на организм животных: воздействуют на 
желудочно-кишечную секрецию и пищеварительные ферменты, на резистентность 
организма и морфологический состав крови, азотный  углеводный и липидный 
обмен, нервную и гуморальную систему организма. 

Показатели спермы хряков, обработанных разными дозами препарата ПДЭ 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели спермы хряков после обработки их  

плацентарным препаратом ПДЭ 
Группы хряков Показатели спермы хряков 

Объем концентриро-
ванной спермы в 

эякуляте, мл 
Концентрация 
спермы млн/мл 

Сохранность 
акросом, % 

I-контрольная группа 
(без обработки) 1110,8 2782,5 91,0 
II-опытная группа. 
Обработка ПДЭ в дозе 10 
мл: -1-кратная 1191,5 2893,1 91,5 
                 -2-х кратная 1211,5 2984,0 92,5 
                 -3-х кратная 1221,8 2964,0 93,0 
III-опытная группа. 
Обработка ПДЭ 20 мл:       
-1-кратная 1211,5 2913,2 92,0 
            -2-х кратная 1221,5 3004,1 93,0 
            -3-х кратная 1211,5 2973,5 93,0 
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По сравнению с группой хряков без обработки (контрольной) в опытных 
группах объем концентророванной спермы в эякуляте вырос в среднем на 9,0%, 
концентрация увеличилась на 6,5%, сохранность акросом была выше на 0,5-2,0%. 

Результаты обработки хряков разными дозами биогенного стимулятора 
Хориоцен приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели спермы хряков после обработки их плацентарным  

препаратом Хориоцен 
 

Группы хряков 
Показатели спермы хряков 

Объем концентри-
рованной спермы в 

эякуляте, мл 

Концентрация 
спермы млн/мл 

Сохранность 
акросом, % 

I-контрольная группа (без 
обработки) 904,1 32310 90,0 
II-опытная группа. 
Обработка Хориоценом в 
дозе 10 мл: -1-кратная 1074,5 32810,0 88,0 
                     -2-х кратная 1125,2 3259,0 92,0 
                     -3-х кратная 1115,1 33910,0 93,0 
III-опытная группа. 
Обработка Хориоценом в 
дозе 20 мл: -1-кратная 1135,2 34311,2 95,0 
                     -2-х кратная 1206,4 36511,7 96,0 
                    -3-х кратная 1307,0 38012,0 96,0 

 
При обработке хряков препаратом Хориоцен не зависимо от дозы 

препарата значительно повысился объем концентрированной спермы в эякуляте. 
При дозе 10 мл препарата он был выше, чем в контроле в среднем на 22,2%, а при 
дозе 20 мл – в среднем на 34,4%. Концентрация спермы при обработке 10 мл 
препарата Хориоцен колебалась в малых пределах не зависимо от кратности 
обработки и незначительно превышала контроль, а обработка хряков в дозе 20 мл 
Хориоцена, особенно при 3-х кратном введении превышала контроль на 17,6%. 
Сохранность акросом при дозе препарата 20 мл не зависимо от кратности 
обработки была высокой и составляла 95-96%. 

Для осеменения опытных групп свиноматок в ОАО АГ «Рост» Московской 
области использовали сперму хряков после 3-х кратной обработки их 
плацентарными препаратами в дозе 10 и 20 мл. 

Данные приведены в таблице 3. 
При 3-х кратной обработке хряков препаратом ПДЭ в дозе 10 и 20 мл 

оплодотворяемость свиноматок по сравнению с контролем была выше на 8,1 и 
15,1%, многоплодие – на 0,45 и 0,65 поросенка.  

Лучшие результаты получены при 3-х кратной обработке препаратом 
Хориоцен в дозе 20 мл. Результативность осеменения превышает контроль на 
8,3%, многоплодие – на 0,75 поросенка.  
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Таблица 3 
Оплодотворяемость свиноматок, осемененных спермой хряков после их 

обработки плацентарными препаратами 
Доза препарата при 
обработке хряков 

Осеменено, 
гол. 

Опоросилось, 
% 

Получено поросят 
на опорос 

Контрольная группа 
(без обработки) 12 75,0 9,55 

Обработка ПДЭ (3-х кратная) 
Доза 10 мл 11 81,8 10,0 
Доза 20 мл 11 90,1 10,2 

Обработка Хориоценом (3-х кратная) 
Доза 10 мл 11 81,8 10,2 
Доза 20 мл 12 83,3 10,3 
 
Выводы. 
При использовании биогенных стимуляторов хрякам-производителям в 

дозах 10,0 и 20,0 мл с различной кратностью введения установлено, что 
улучшались качественные и количественные показатели спермы, особенно с 
увеличением кратности обработки. 

Оплодотворяемость свиноматок спермой хряков, обработанных 
препаратами ПДЭ и Хориоцен увеличивалась, особенно в группах, где хряков 
обрабатывали 3-х кратно дозой препаратов 20,0 мл. По сравнению с контролем 
показатель оплодотворяемости увеличился на 15,1% и 8,3%, многоплодие – на 0,65 
и 0,75 поросенка. 
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Summary 

Treatment of boars placental tissue therapy affects the quality and quantity of 
sperm and fertility of sows, which in the different groups was higher than in the controls 
on 6,8-15,1%. 

Рецензент – д.вет.н., проф. Стефаник В.Ю. 
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ПОВЫШЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ ПУТЕМ 
ПОДКОРМКИ КОМПЛЕКСНЫМИ ВИТАМИННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

 
Установлений позитивний вплив обраки корiв комплексними вiтамiнними 

препаратами на тривалість отеления, масу i збереження телят. Найкращi 
результати отриманi в групi, яку обробляли препаратом Фермiвiт-Se. 

Ключові слова. Корови, вiдтворювальна функцiя, вiтамiннi препарати. 
 
Введение. Для сохранения и использования коров с высоким генетическим 

потенциалом необходима коррекция их здоровья, особенно в условиях 
промышленной технологии. 

В основе пониженной сопротивляемости организма животных лежат 
иммунодефициты, особенно активно развивающиеся под влиянием негативных 
факторов внешней среды, в том числе и при авитаминозах (В.Галяс, 2006; Л.В. 
Андреева и др., 2000). 

В сравнении с основными питательными веществами: белками, жирами, 
углеводами, минеральными солями, витамины необходимы организму в очень 
незначительных количествах. Однако даже в этих дозах они положительно влияют 
на обмен веществ, стимулируют рост и репродуктивную функцию 
(Н.М.Лешовская; Н.А. Брода и др., 2010). 

Микро- и макроэлементы, витамины играют важную роль в стимуляции 
защитных сил организма животных. Они участвуют в метаболизме в качестве 
катализаторов и необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности 
животных. Велика также роль в жизнедеятельности животных микроэлемента 
селена, недостаток которого  провоцирует у животных более 20 заболеваний, 
сходных по симптоматике с  Е-авитаминозом, вызывая, в частности, 
эмбриональную смертность плодов (Ю.М. Афанасьев, 1987; Р.П. Евстигнеева, 
1998; Г.В. Данченко, 2002; В.А. Кокорев, 1999; И.В. Гмошинский, 2000). 

Целью данных исследований было изучение влияния различных 
комплексных витаминных препаратов, вводимых глубокостельным коровам на их 
родовую деятельность, рост и сохранность потомства, а также приход в охоту и 
оплодотворяемость после отъема телят. 

Материал и методы. Опыты проводили в ОАО «Стройпластмасс-
Агропродукт» Ульяновской области. По принципу аналогов сформировали 5 
групп глубокостельных коров черно-пестрой породы. Все коровы, находящиеся в 
запуске получали основной рацион кормления по нормам ВИЖ. 

                                                        
 Науменко И.С., Тарадайник Т.Е., 2011 
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Группа без обработки была контрольной. Первой опытной группе 
животных за 15 и 30 дней до отела и 15 и 30 дней после отела внутримышечно 
вводили 6 мл препарата Витадаптин, II-й – Габивит-Se в дозе 15 мл, III-й – 
Фермивит-Se – 6 мл и IV-й – Элеовит – 6 мл. 

Все используемые витаминные препараты направлены на профилактику и 
лечение гипо- и авитаминозов, нормализацию обмена веществ, повышение 
иммунного статуса организма и стимуляцию репродуктивной функции и роста 
животных. 

В опытах учитывали продолжительность родов и выделения последа, массу 
и сохранность телят, приход коров в охоту, а также результативность осеменения 
замороженно-оттаянной спермой быков. 

Результаты исследований. 
В таблице 1 приведены данные по продолжительности отелов коров после 

введения им комплексных витаминных препаратов. 
Таблица 1 

Влияние обработки глубокостельных коров витаминными препаратами на 
продолжительность родов и выделение последа 

Группа 
коров 

Число животных 
в группе 

Продолжительность родов и выделения последа 
Подготовительная 
стадия, час 

Выведение 
плода, час 

Выделение 
последа, час 

Контрольная 30 8,01,0 2,10,3 2,50,5 
Опытная I 30 6,00,8 1,00,1  1,10,2х 
Опытная II 31 5,00,7 1,50,2      2,00,4 
Опытная III 33 4,00,6 0,90,1   0,50,1хх 
Опытная IV 32 6,00,8 1,20,1  1,30,2х 

х ) Р 0,5;   хх  ) Р 0,01;      
Из таблицы 1 следует, что в опытных группах общая продолжительность 

родов была значительно короче, чем в контрольной группе. В первой, второй и 
четвертой группах она составляла от 8,1 до 8,5 часа, в третьей опытной группе – 
5,4 часа, тогда как в контроле этот показатель был 12,6 часа. 

Наилучшие показатели получены в группе, где коров обрабатывали 
препаратом Фермивит-Se в дозе 6 мл. 

В таблице 2 приведены результаты обработки комплексными витаминными 
препаратами глубокостельных коров на массу телят при рождении и их 
сохранность до 2-х месяцев. 

Таблица 2 
Влияние обработки глубокостельных коров витаминными препаратами на 

массу и сохранность телят 
Группа Число 

коров 
Масса 1-го теленка, кг 

При 
рождении 

В 2 месяца Сохранность приплода, 
% 

Контрольная 30 38,20,6 60,61,0 86,7 
Опытная I 30 40,80,7 65,31,4х 96,7 
Опытная II 31 40,81,0 65,11,5 96,7 
Опытная III  33 41,81,0хх 65,91,4хх 97,0 
Опытная IV 32  41,41,0х 65,61,4х 96,8 

х ) Р 0,5;    хх ) Р 0,01 
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При обработке коров комплексными витаминными препаратами в опытных 
группах рождались телята с большей массой. 

По сравнению с контролем в первой и второй опытных группах 
превышение составляло 2,6 кг, в третьей опытной группе – 3,6 кг, а в четвертой – 
3,2 кг. К 2-х месячному возрасту масса телят  во всех опытных группах была 
практически одинаковой и превышала массу телят контрольной группы в среднем 
на 8,0%. Сохранность телят во всех опытных группах была также практически 
одинаковой и в среднем выше, чем в контроле на 10,1%. 

В таблице 3 приведены данные по оплодотворяемости коров после их 
прихода в охоту. Учитывались результаты 3-х осеменений. 

Таблица 3 
Влияние обработки коров витаминными препаратами на их 

воспроизводительную функцию 
 

Группа 
Количество 

коров 
Пришло в 

охоту 
Оплодотворяемость после 3-х 

осеменений 
n % n % 

Контрольная 30 21 70 16 76,2 
Опытная I 30 27 90.0 25 92.6 
Опытная II 31 29 93,5 27 93,1 
Опытная III 33 31 93,9 30 96,8 
Опытная IV 32 30 93,7 28 93,3 

 
После 3-х осеменений в III опытной группе наблюдался самый высокий 

результат. По сравнению с контролем общая оплодотворяемость в опытных 
группах после 3-х осеменений была выше на 16,4; 16,9; 20,6 и 17,1%. 

Заключение.  Наилучшие результаты получены в опытной группе коров, 
которых за 15 и 30 до отела и через 15 и 30 дней после отела обрабатывали 
препаратом Фермивит-Se в дозе 6 мл. При этом по сравнению с контролем 
продолжительность родов сократилась на 7,2 часа, масса телят при рождении была 
выше на 3,6 кг, сохранность до 2-х месяцев – на 10,3%. 

Очевидно, наличие трехвалентного железа в комплексе с декстраном 
восполняет недостаток железа в организме коров, активизирует процессы 
кроветворения и окислительно-восстановительные реакции, а селен и витамин Е, 
обладая антиоксидантными свойствами, препятствуют накоплению токсических 
продуктов перекисного окисления липидов и повышают иммунитет животных. 

В целом, все это приводит к стимуляции репродуктивной функции коров и 
хорошему росту телят. 
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/Н.М.Лешовская, Н.А. Брода, М.И. Рацкий, Д.И. Мудрак. – Львов, Биология 
животных. – т.12, №2. – С.156-159. 

9. Хеннинг А. Минеральные вещества, витамины, биостимуляторы в 
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560. 

Summary 
It is established positive effect of treatment of cows complex vitamin products for 

the duration of parturition, weight and keeping calves. The best results were obtained in 
the group which was treated with the drug Fermivit-Se. 

Рецензент – д.вет.н., проф. Стефаник В.Ю. 
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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ БУГАЙЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ 

МЯСНОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Встановлено, що гематологічні показники крові – вміст еритроцитів, 

концентрація гемоглобіну, величина гематокриту, середній об’єм еритроцита та 
вмісту гемоглобіну в еритроциті у бугайців волинської м’ясної породи 
відрізняються  залежно від типів вищої  нервової діяльності. 

Ключові слова: худоба, молодняк волинської м’ясної породи, кров, 
гематологічні  показники. 

 
Важливе фізіологічне значення має  механізм адаптації, який підтримує 

гомеостаз за різних впливів на організм. Розуміння механізмів адаптації та 
розкриття основних закономірностей їх функціонування  важливі для підвищення 
адаптивних здібностей організму[1]. У процесі життя на організм тварин 
впливають різноманітні впливи довкілля, що залишає сліди на характері 
функціонування нервової системи[9]. Вивчення формування вищої нервової 
діяльності у процесі індивідуального розвитку дозволить з’ясувати механізми 
пристосування організму тварин до умов навколишнього середовища та 
можливості впливу на них[10]. Взаємовідносини високорозвиненого організму із 
навколишнім середовищем рефлекторно регулюються вищою нервовою 
діяльністю. Вивчаючи етологію тварин можна створити необхідні умови для них із 
метою отримання високої продуктивності[11,13].  

Вирощуючи тварин у господарствах з різною технологією слід 
орієнтуватися не лише на підвищення продуктивності, але і на стан природної 
резистентності та адаптивної здатності організму тварин до нових технологічних 
вимог [6]. Як вказують дані багатьох досліджень продуктивність тварин на 70-80 
% залежить від годівлі та умов утримання і лише на 20-30 % — від їх генетичних 
можливостей[1,7]. 

Удосконалення м’ясних порід із метою підвищення продуктивних  
якостей неможливе без всебічного вивчення фізіологічних процесів, що 
відбуваються в організмі [6].  

Метою наших досліджень було визначити гематологічні показники крові 
молодняку, волинської м’ясної породи залежно від типу вищої нервової 
діяльності. 

Актуальність досліджень зумовлена з’ясуванням  типів вищої нервової 
                                                        
4  Науковий консультант : д.в.н., професор Д.Ф. Гуфрій 
Паска М.З., 2011 
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діяльності у волинської м’ясної породи а  також наявних у літературі даних  про 
відмінності у впливі типів вищої нервової діяльності на обмін речовин у організмі 
бугайців постнатального періоду. 

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводили в ТОВ 
«Агрофірма „Добросин”» Жовківського району Львівської області на молодняку 
м’ясного напряму продуктивності початкового періоду відгодівлі у віці 6 місяців.  

Типи вищої нервової діяльності (ВНД)  у бугайців вивчали, застосовуючи  
позакамерну методику вироблення рухово-харчових умовних рефлексів 
А.С.Макaрова (1968)[8]. 

На основі проведених досліджень умовно-рефлекторної діяльності 80 
бугайців сформовано чотири дослідні групи тварин по десять найтиповіших 
представників визначених типів ВНД у кожній (табл. 1). 

Перша група – тварини сильного врівноваженого рухливого (СВР) типу 
ВНД. 

Друга група – тварини сильного врівноваженого інертного (СВІ) типу ВНД. 
Третя група – тварини сильного неврівноваженого (СН) типу ВНД. 
Четверта група – тварини слабкого (С) типу ВНД. 

Таблиця 1 
Групи дослідних тварин різних типів вищої нервової діяльності 

Група 
тварин 

Тип вищої нервової 
діяльності (ВНД) 

Інвентарний номер 
тварини 

1 Сильний врівноважений 
рухливий (СВР) 1405,1410,1415,1418,1421,1425,1428,1431,1432,1433 

2 Сильний неврівноважений 
(СН) 1413,1449,1451,1453, 2047,2048,2049, 2386,2378, 2053  

3 Сильний врівноважений 
інертний (СВІ) 1406,1409,1411,1417, 1418,1421,2065,2070, 2382, 2387 

4 Слабкий (С) 1434,1438,1435, 2055,2057,2060,2061, 2066, 2385,2386  
Кров з яремної вени відбирали до відгодівлі. Кількість еритроцитів 

підраховували на сітці Горяєва  лічильної камери. Концентрацію гемоглобіну 
визначали геміглобінціанідним методом фотоелектроколориметрично, гематокрит 
– на гематокритній мікроцентрифузі МЦГ-8, середній об’єм еритроцитів та вміст 
гемоглобіну в еритроциті розрахунково [2,3]. 

Результати досліджень.  
Встановлено, що показники крові у тварин у  всіх дослідних груп були в 

межах величини фізіологічної норми (рис. 1, 2, 3, 4). 
Аналізуючи дані про кількість еритроцитів у крові встановлено, що вона 

була більшою у бугайців сильного врівноваженого типу порівняно з бугайцями 
сильного неврівноваженого типу на 3,9%. Проте найбільшою була кількість 
еритроцитів  у бугайців СВІ (6,66±0,09 Т/л), що більше, порівняно з тваринами 1 та 
4 груп, відповідно, на 4,9  8,8 (p<0,05) та 2,3 %. 
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Рис. 1. Кількість еритроцитів у крові бугайців залежно 

від типу вищої нервової діяльності.
  

Аналогічною виявилася тенденція змін концентрації гемоглобіну в крові 
дослідних тварин, залежно від типу вищої нервової діяльності. Так вміст 
показника становив у 1-4 групах, відповідно, 107,55±1,67, 105,57±1,52, 109,90±1,54 
та 108,00±1,66 г/л. 

103

104

105

106

107

108

109

110

г/л

СВР СН СВІ С
Рис. 2. Концентрація гемоглобіну в крові бугайців  

залежно від типу вищої нервової діяльності.
 

Величина гематокриту в дослідних групах знаходилася практично на одному 
рівні і її середнє значення коливалося в межах величини від 0,355 до 0,366 % 
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Рис. 3. Величина гематокриту у бугайців залежно від 
типу вищої нервової діяльності.

 
Встановлено чітку залежність вмісту гемоглобіну в еритроциті залежно від 

типу вищої нервової діяльності. Зокрема, найбільшою була величина ВГЕ у тварин 
2-ї групи – 17,68±0,13 пг, що більше, порівняно з тваринами 1,3 та 4 груп, 
відповідно на 2,6, 5,3 (p<0,001) та 4,5 (p<0,05) % 

16,2

16,4

16,6

16,8

17

17,2

17,4

17,6

пг

СВР СН СВІ С

Рис. 4. Вміст гемоглобіну в еритроциті у бугайців  
залежно від типу вищої нервової діяльності.

 
Встановлено, що найбільше значення середнього об’єму еритроцита було у 

тварин 2-ї групи і становило 59,34±0,86 фл. Дане значення було вищим, порівняно 
з тваринами 1, 3 та 4 груп, відповідно, на 3,1, 6,1 (p<0,05) та 4,2 % 
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Рис. 5. Середній об'єм еритроцита в крові бугайців залежно 
від типу вищої нервової діяльності.

 
Отже, на основі вищенаведеного, можна зробити висновок, що бугайці 

сильного врівноваженого інертного типу, мають вищі показники порівняно з 
іншими групами, за гематологічними показниками крові тварин. Наші дані 
узгоджуються із даними ряду авторів [4,6,11,12]  

Висновки:  
1. У бугайців Волинської м’ясної породи вірогідно збільшується кількість 

еритроцитів, концентрація гемоглобіну і гематокрит на величина у тварин 
сильного врівноваженого інертного типу вищої нервової діяльності  та відповідно 
зменшується у тварин слабкого типу ВНД. 

2. Встановлено, що у Волинської м’ясної породи вміст гемоглобіну у 
еритроциті та середній об’єм еритроцита у крові найвищий у тварин сильного 
неврівноваженого типу ВНД і найнижчий у тварин сильного врівноваженого 
інертного типу ВНД. 

Перспективи подальших досліджень. Дослідження будуть спрямовані на 
вивчення інтенсивності перебігу процесів обмінну речовин та формування м’ясної 
продуктивності тварин залежно від типів вищої нервової діяльності. 
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НAEMATOLOGICAL PROFILE OF BLOOD  OF VOLHYNIA MEAT BREED 
BULL CALVES DEPENDING ON TYPES OF NERVOUS ACTIVITY. 

It is set that the bull calves of different age-dependent groups of the Volhynia 
meat breed differs on the hematological indexes of blood – contents of erythrocytes, 
hemoglobin, value of hematocrit, middle volume of erythrocytes and content of 
hemoglobin in red erythrocytes. 

Key words: bull calves of Volhynia meat breed, blood, hematological  indexes. 
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СТАНОВЛЕННЯ МІКРОБІОЦЕНОЗІВ У НОВОЗБУДОВАНИХ І 
РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ 

 
 Представлено результати мікробного забруднення новозбудованих і 
реконструйованих приміщень для відгодівлі свиней. Встановлено, що становлення 
мікробоценозу швидше відбувається у реконструйованих приміщеннях ніж у 
новозбудованих.  

Ключові слова: кількість МАФАнМ, змиви, зісреби, стіни, підлога, 
новозбудовані приміщення, реконстуйовані приміщення.  

 
Вступ. Збільшення чисельності поголів’я продуктивних тварин нерозривно 

зв’язано із забезпеченням їх тваринницькими приміщеннями. На сьогоднішній 
день залишилося багато старих тваринницьких приміщень, які викупляються з 
метою їх експлуатації після реконструкції чи модернізації. Проте, за даними 
багатьох дослідників, будівельні матеріали (бетон, цегла, вапняно-цементна 
штукатурка) мають здатність адсорбувати вологу повітряного середовища 
приміщення і разом з нею мікрофлору середовища приміщень, яка є недоступною 
для дії розчинів загальноприйнятих дезінфектантів [1, 3]. Після просушування 
приміщень відбувається явище десорбції капілярної вологи, а разом з нею на 
поверхню будівельних конструкцій виноситься раніше сорбована життєздатна 
мікрофлора [4]. Особливу небезпеку при цьому становить умовно-патогенна 
мікрофлора – стафілококи та стрептококи, бактерії родів Escherichia, Klebsiella, 
Proteus, Pseudomonas, Enterobacter, Enterococcus  більшість з яких належить до 
коменсалів тварин [2, 5]. Виникнення серед представників умовно-патогенної 
мікрофлори високовірулентних штамів, які набули стійкості до більшості 
застосовуваних у практиці антимікробних засобів, обумовлює виникнення 
патологій у тварин, особливо молодняку. Тому, актуальним є вивчення динаміки 
мікрофлори нових і реконструйованих тваринницьких приміщень для пошуку 
ефективних антибіотиків до ізольованих мікроорганізмів, що й стало метою 
досліджень.  

Матеріал та методика. Досліди проводили в ПП «Агролідер» 
Тернопільського р-ну Тернопільської області. Матеріалом для дослідження 
служили змиви з поверхні і зіскріби з штукатурки стін, цегли з підлоги і годівниць, 
бетону із гноєзбірного каналу новозбудованих і реконструйованих тваринницьких 
приміщень через 1, 10, 20 і 30-ть днів після введення їх в експлуатацію. Відбір 
змивів проводили за допомогою стерильних зволожених ватних тампонів. Змиви 
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брали з поверхні 100 см2, для обмеження поверхонь використовували металевий 
шаблон (трафарет). Відбір проб будівельних матеріалів з глибини 20 мм 
здійснювали за допомогою бура дотримуючись правил асептики.  

Для проведення мікробіологічних досліджень використовували методи, які 
прийняті у ветеринарній і санітарній мікробіології.  

Результати власних досліджень. Дослідження вмісту мезофільних 
аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів (МАФАнМ) у змивах 
відібраних у приміщеннях для відгодівлі свиней (табл. 1) показали, що 
мікроорганізми швидше і в більшій мірі заселяють реконструйовані приміщення 
ніж новозбудовані. Постійною за кількістю МАФАнМ стає мікрофлора на стінах 
новозбудованих приміщень на 20-ту добу, а підлоги на 10-ту після введення 
приміщень в експлуатацію. У реконструйованих приміщеннях постійною 
мікрофлора стає на 10 добу після введення тварин на всіх досліджуваних об’єктах.  

Таблиця 1 
Кількість МАФАнМ у змивах відібраних у приміщеннях для відгодівлі 

свиней, КУО/см3, n=10 
Об'єкт 
дослідження 

Час введення приміщень в експлуатацію (дн.) 
До 

введення 1 10 20 30 

новозбудоване приміщення 
Стіна 56±5 720±114 1260±232 2720±276 3180±230 
Підлога 680±31 2180±290 3140±356 3980±310 4180±380 

реконструйоване приміщення 
Стіна 60±6 810±146 2010±290 3310±276 3240±304 
Підлога 790±69 2260±288 3380±380 4540±344 4670±390 

 Визначення заселення мікроорганізмами штукатурки з стін і бетону з 
підлоги, яке відбувається внаслідок адсорбції у них вологи, показало (табл. 2), що 
їх кількість у вказаних будівельних матеріалах поступово наростає, проте бетон з 
підлоги виявився кращим адсорбентом ніж штукатурка із стін. Зіскреби 
штукатурки з стін як новозбудованих, так і реконструйованих приміщень до 
введення тварин були майже стерильними, так як у них виділялися лише 
поодинокі мікроорганізми. У перший день після введення тварин у новозбудовані 
приміщення вміст МАФАнМ у зіскребах з стін і підлоги становив відповідно 26±2 
і 390±12 КУО/г, а у реконструйованих приміщеннях відповідно 52±4 і 570±32 
КУО/г будівельного матеріалу. На 10-й день перебування тварин у приміщеннях 
нами відмічено зростання кількості МАФАнМ у зіскребах з стін і підлоги 
порівняно із першим днем експлуатації приміщення. Постійною за кількістю 
МАФАнМ мікрофлора ставала у зіскребах з стін і підлоги новозбудованих 
приміщеннях на 20-й, а у реконструйованих на 10-й день. 

При дослідженні видового складу мікроорганізмів змивів і зіскребів з стін і 
підлоги було ізольовано Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus pyogenes, Enterococcus spp., Acinetobacter spp., Proteus vulgaris, Proteus 
mirabilis, Klebsiella spp., Enterobacter sp., Citrobacter sp., E. сoli і Pseudomonas 
aeruginosa. 
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Таблиця 2 
Кількість МАФАнМ у зіскребах відібраних у приміщеннях для відгодівлі 

свиней, КУО/г, n=10 
Об'єкт 

дослідження 

Час введення приміщень в експлуатацію (дн.) 
До 

введення 1 10 20 30 

новозбудоване приміщення 
Штукатурка з 

стіни поодинокі 26±2 560±42 1024±106 1188±120 

Бетон з 
підлоги поодинокі 390±12 1140±106 2680±254 2780±270 

реконструйоване приміщення 
Штукатурка з 

стіни поодинокі 52±4 1170±82 1294±100 1304±112 

Бетон з 
підлоги поодинокі 570±32 2746±156 2990±284 3064±280 

Висновки. 1. Становлення мікробоценозу швидше відбувається у 
реконструйованих приміщеннях ніж у новозбудованих. 

2. Із змивів і зіскребів з стін і підлоги ізольовано Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Enterococcus spp., Acinetobacter 
spp., Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella spp., Enterobacter sp., Citrobacter 
sp., E. сoli і Pseudomonas aeruginosa. 
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Summary 
Р.А. Pelenjo, V.I. Semanіuk, I.B. Turko, V.Z. Salata, N.V. Semanіuk, L.V. Shаkh, 

Y.I. Turko 
THE FORMATION OF MICROBIOCENOSIS IN NEW-BUILT AND 

RECONSTRUCTED APARTMENTS FOR PIGS FATTENING 
 The results of microbal pollution of new-built and reconstructed apartments for 
contamination of pigs fattening were presented.  It was set ap, thet the formation of 
microbiocenosis is taken place more  rapidly in the reconstructed apartments than in 
new-built.  
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БІОТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИГОТОВЛЕННЯ 

КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ З ЕКСТРАКТОМ ЕХІНАЦЕЇ ТА ЙОГО 
ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА 

 
Показано нову біотехнологічну схему виготовлення кисломолочного сиру, 

подано рецептуру для його виготовлення. Проведено органолептичну оцінку 
готового продукту.  

Ключові слова: кисломолочний сир,  ехінацея, сквашування, молоко. 
 
Вступ. Кисломолочний сир - це незамінний компонент повноцінного і 

здорового раціону. Сир багатий кальцієм і фосфором, без яких неможливе 
повноцінне формування кісткової системи [1]. Молочний білок - казеїн, що 
міститься в сирі, - має високу поживну цінність і може замінити тваринні білки. 
Мінеральні речовини, що входять до складу сиру, сприяють формуванню і 
зміцненню кісткової тканини. Амінокислоти, що містяться в сирі, сприяють 
профілактиці захворювань печінки, вітаміни групи В захищають від атеросклерозу 
[3]. Білки, що входять до складу сиру містять незамінні амінокислоти - метіонін і 
холін і можуть служити заміною іншим білкам тваринного походження для людей, 
яким вони протипоказані. Сир сприяє утворенню гемоглобіну в крові і 
нормалізації роботи нервової системи, сир рекомендується для профілактики 
захворювань обміну речовин. ВІн покращує регенеративну здатність нервової 
системи, зміцнює кісткову і хрящову тканину [2,4]. 

Матеріали і методи. Органолептичну оцінку проводили за стандартними 
показниками для кисломолочного сиру (консистенція, смак і запах, колір) 
відповідно вимог стандарту. 

Результати досліджень. При виробництві кисломолочного сиру з 
внесенням екстракту ехінацеї технологічний процес включає такі операції:  

 нормалізація молока;  
 пастеризація нормалізованого молока;  
 заквашування бактеріальною закваскою з попереднім 

внесенням екстракту ехінацеї в дозі 2 мл/л молока; 
 внесення хлориду кальцію і сичужного ферменту;  
 сквашування;  
 обробка згустку;  
 самопресування і пресування;  
 охолодження сиру;  
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 розфасовування та упаковування сиру;  
 оцінка якості, реалізація продукту. 

 
Рис. 3.1. Біотехнологічна схема виготовлення кисломолочного сиру за 

використання екстракту ехінацеї: 
1 – танк для молока; 2 – балансувальний бачок; 3 – насос для молока; 4 – 
сепаратор-молокоочисник; 5 – пластинчата пастеризаційна установка; 6 – ванна 
для сквашування; 7 – прес-візок; 8 – охолоджувач для кисломолочного сиру; 9 – 
автомат для фасування кисломолочного сиру;  10 – заквасник. 
 

Кисломолочний сир виготовляють з жирного нормалізованого або 
знежиреного молока кислотністю до 22 °Т, а також із сколотин. Нормалізоване 
жирне або знежирене молоко пастеризують при 80 °С з витримуванням 30 с. 
Пастеризоване молоко охолоджують до температури 26 – 28 °С і направляють у 
ванни для сквашування, а також додатково перед внесенням закваски додають 
екстракт ехінацеї в дозі 2мл/л молока. Після внесення екстракту ехінацеї молочну 
суміш перемішують і при зазначеній вище температурі в суміш вносять 3,45 % 
бактеріальної закваски “Lactis cream”, що складається з симбіозу мікроорганізмів 
Lactococcus lactis subsp. lactis і Lactococcus lactis subsp. сremoris. Для рівномірного 
розподілу закваски та для запобігання відстоюванню жиру суміш перемішують 
через кожні 30 – 40 хв (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Рецептура для виробництва кисломолочного сиру з екстрактом ехінацеї 

Інгредієнти Одиниці 
вимірювання 

Доза внесення 

Молочна суміш кг 1000  
Розчин хлориду кальцію 40 %-й г 500  
Сичужний фермент г 0,8 – 1  
Закваска г 8,28  
Екстракт ехінацеї г 200  
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Органолептична оцінка продукту включала оцінювання за зовнішнім 
виглядом і консистенцією, кольором, смаком і запахом. Кисломолочний сир має 
представляти собою м'яку, мазку масу з незначним виділенням сироватки.  

Колір кисломолочного сиру має бути білий з кремуватим відтінком, 
однаковий по всій масі.  

Запах та смак кисломолочного сиру – кисломолочний, без сторонніх 
запахів та присмаків. Результати органолептичних досліджень кисломолочного 
сиру з екстрактом ехінацеї у порівнянні з вимогами до якості наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2  
Результати органолептичного дослідження кисломолочного сиру з 

екстрактом ехінацеї 
Найменування 

показника якості Вимоги до якості Сир кисломолочний з 
екстрактом ехінацеї 

Консистенція м'яка, така, що мажеться м'яка, така, що мажеться 
Смак і запах кисломолочні, без сторонніх смаків та 

запахів 
кисломолочні без сторонніх 
присмаків та запахів 

Колір білий з кремовим відтінком, рівномірний 
по всій масі 

білий з кремовим відтінком, 
рівномірний по всій масі 

Оцінка (від 1 до 5)  відмінно відмінно 
 
У результаті проведених органолептичних досліджень було визначено, 

що кисломолочний сир з екстрактом ехінацеї відповідає всім органолептичним 
показникам щодо кисломолочних сирів. Вимоги до консистенції кисломолочного 
сиру з екстрактом ехінацеї задовольняли всі потреби, консистенція була м’яка і 
така, що мажеться. Серед усіх показників якості найважливішими для споживання 
кисломолочних продуктів є їхній смак і запах. Специфічний кисломолочний смак 
та аромат кисломолочних сирів зумовлений утворенням ароматичних речовин за 
теплової обробки молока, а також їх нагромадженням у процесі життєдіяльності 
мікроорганізмів заквасок; формування типового смаку і запаху кисломолочних 
продуктів і заквасок відбувається головним чином, у період сквашування, 
дозрівання і зберігання готових продуктів. Отже, вираженість їхнього запаху 
визначається складом і кількістю бактеріальних заквасок, режимами 
технологічного процесу і зберігання. Відповідно, смак і запах кисломолочного 
сиру з екстрактом ехінацеї були кисломолочні і без сторонніх присмаків і запахів. 
Колір кисломолочного сиру з екстрактом ехінацеї був однорідним білим з 
кремовим відтінком по всій масі і відповідав вимогам, отже оцінка за 
органолептичними показниками становила – відмінно. 

Висновки. Нова схема виробництва кисломолочного сиру дозволяє 
пришвидшити процес виготовлення за рахунок скорочення часу заквашування. 

Органолептична оцінка відповідає всім вимогам щодо кисломолочних сирів.  
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Summary 
Pechar N.P., Skip O.S. 

Lviv National University of Veterinary Medicine and biotechnology  
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BIOTECHNOLOGICAL CHART OF MAKING OF SOUL-MILK 
CHEESE WITH EXTRACT OF ECHINACEA AND IT TASTING MARK 

The new biotechnological chart of making of soul-milk cheese is shown, 
compounding is given for his making. The tasting estimation of the prepared product is 
conducted. 
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МОРФОЛОГІЯ ЧЕРЕПІВ СВИНЕЙ РІЗНИХ ПОРІД 

 
У статті представлені результати морфологічних досліджень черепів в 

цілому та окремих кісток свиней мангалицької породи та породної лінії 
карпатськока м’ясна. Встановлено морфологічні показники як окремих кісток 
так і черепів в цілому, що характерні для певного типу свиней, вираховано 
краніометричні індекси, що властиві цим породам тварин. 

Ключові слова: морфометрія, кістки, череп, порода, свині. 
 

Вступ. Питання зв’язку будови організму сільськогосподарських тварин з 
їх зовнішнім виглядом і продуктивністю завжди знаходились у полі зору 
вітчизняних і зарубіжних вчених. Морфологічні дослідження скелета тварин 
різних порід у порівняльному аспекті мають значення для породних характеристик 
тварин та дають основу для вияснення закономірностей розвитку і формування 
скелета в процесі онтогенезу. Однак відомі роботи стосовно морфометричних 
досліджень скелета виконані на тваринах однієї породи (4,6). Мало наукових 
повідомлень по вивченню скелета свиней з точки зору біологічного обґрунтування 
м’ясної продуктивності цього виду тварин (5,7), а також різних генетичних форм 
свиней (3). У науковій літературі рідко зустрічаються роботи, присвячені 
вивченню морфологічних особливостей скелета свиней різних порід і породних 
ліній (1,2). 

Матеріал і методи. Вивчались морфологічні особливості будови окремих 
кісток черепа, його пропорції, індекси і морфологічні показники черепа в цілому у 
свиней карпатського м’ясного типу та мангалицької породи в порівняльному 
аспекті у тварин 6- місячного віку. Для дослідження використано черепи свиней 
вище вказаних порід і ліній.  

Після відділення шкіри і м’язів черепи старанно очищали від залишків 
м’яких тканин, виварювали в 1% розчині соди, пізніше очищені кістки промивали 
в розчині 3% соди, далі - в чистій воді і висушували. 

Відбілювання кісток проводили в 3% розчині перекису водню.  
Морфометричні дослідження черепів проводили за методикою Лискуна 

Є.Ф. в модифікації Іпполітовой О.С. (1976) Отримані проміри довжини, ширини і 
висоти окремих кісток і черепа в цілому служили основою для вираховування 
відносних величин у відсотках до базальної довжини черепа, що наводяться у 
таблиці №1.  

 
 

                                                        
 Присяжнюк В.Я., 2011 
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Таблиця 1 
Морфометричні показники черепів свиней М±Т 

№ 
п/п Показники 

Породи свиней 
Мангалицька Карпатська 

м’ясна  
1. Нижній край потиличного отвору – основа носових 

кісток 
51,4±5,2 54,7±5,2 

2. Нижній край потиличного отвору – вінцевий шов 30,2±3,3 35,7±3,9 
3. Нижній край потиличного отвору – верхній край 

потиличного гребеня 
31,3±2,8 33,3±3,2 

4. Альвеолярний пункт - основа носових кісток 49,7±4,7 47,6±4,3 
5. Альвеолярний пункт - верхній край потиличного 

гребеня 
82,7±7,4 88,1±7,8 

6. Сума довжини носових,лобних і тім’яних кісток 78,9±8,1 92,5±9,4 
7. Довжина носових кісток 40,8±4,4 40,4±3,8 
8. Довжина лобних кісток 36,2±3,0 37,1±3,2 
9. Довжина кісткового піднебіння  70,6±0,3 64,2±6,6 

10. Довжина ряду зубів 31,9±3,0 28,5±2,6 
11. Бічна довжина лицевого черепа - 61,9±6,0 
12. Бічна довжина мозкового черепа 40,9±4,2 45,2±4,1 
13. Довжина нижньої щелепи 81,5±7,3 76,2±6,9 
14. Ширина черепа в точці з’єднання носових і різцевих 

кісток 
6,9±0,4 7,1±0,5 

15. Ширина черепа в точці з’єднання носових і 
верхньощелепових кісток 

13,1±1,8 13,3±1,2 

16. Ширина черепа в точці з’єднання лобових і слізних 
кісток  

15,5±1,7 16,7±1,5 

17. Ширина черепа біля задніх закінчень надбрівних дуг 34,5±3,1 37,1±2,9 
18. Ширина черепа посередині тім’яних кісток 15,1±0,8 13,3±1,3 
19. Ширина потиличного гребеня 28,7±1,9 26,2±2,2 
20. Ширина черепа між виличними дугами 54,1±3,9 54,7±4,8 
21. Ширина верхньої щелепи 23,9±2,4 23,8±1,8 
22. Висота нижньої щелепи 37,1±3,0 35,7±2,6 

 
Результати морфометричних досліджень свідчать, що характеристика 

черепів і окремих кісток у свиней різних породних груп дещо відрізняється. Згідно 
з одержаними даними у свиней карпатського м’ясного типу череп відзначається 
кращим розвитком мозкового відділу, про що свідчать показники довжини і 
висоти мозкового відділу черепа (проміри 1,2,3), що підтверджуються відносними 
показниками бокової довжини мозкового відділу черепа (12).Відносна довжина 
черепа по дорзальному контуру, загальна довжина черепа (5,6) так і окремих його 
кісток (8) має більші значення у свиней карпатського м’ясного типу в порівнянні з 
мангалицькою породою. 

Відносна бокова довжина лицевого відділу черепа дещо вища у свиней 
мангалицької породи, що поєднується з більшими показниками відносної довжини 
носових кісток. Згідно з одержаними результатами досліджень в нижній щелепі 
свиней цієї породи виявлена більша відносна довжина, її різцева частина виступає 
вперед і дещо при піднімається. Черепи свиней цієї породи відзначаються також 
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більшими показниками відносної довжини кісткового піднебіння і корінних зубів 
(9,10). 

Для лицевого відділу черепа карпатського м’ясного типу свиней у 
порівнянні з черепами ман галицької породи свиней характерна певна 
розширеність в ділянці носових кісток і їх вкороченість, про що свідчать 
морфометричні показники промірів (14,15,16,7). При цьому виявляються зміни в 
положенні кісток із похилого, коли вони з лобними кістками складають одну 
похилу пряму лінію, в більш горизонтальне. У них також виявлено відхилення 
луски потиличної кістки в назальному напряму і більш косе положення лобних 
кісток.  

 Порівняння відносної ширини мозкового відділу черепа свиней обох порід 
показує,що більш високими показниками відзначаються тварини мангалицької 
породи, у яких він є ширший в  області потиличного гребеня, задніх закінчень 
надбрівних дуг, посередині тім’яних кісток (17,18,19). Ширина черепа у 
досліджуваних тварин між виличними дугами незначно різниться, що 
підтверджується також показниками відносної ширини і висоти верхньої щелепи 
(20,21,22). 

Висновки. 
1. Череп свиней карпатського м’ясного типу відзначається кращим 

розвитком мозкового відділу, що підтверджується показниками відносної довжини 
і висоти  цього відділу. 

2. Відносна бокова довжина лицевого відділу черепа має більші показники у 
свиней мангалицької породи, що поєднується з більшими показниками відносної 
довжини носових кісток. 

3. Ширина черепа у свиней обох груп незначно відрізняється за 
досліджуваними показниками.   
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Summary 

Vasyl Prysyazhnyuk  
THE MORPHOLOGICAL INVESTIGATION OF PIGS SKULLS OF 

DIFFERENT BREED 
The resuets of morphological researches of the skulls and some bones in pigs of 

Mangalytska and Carpatian meet breed are summarised in the article. 
The morphological indicators of some bones and the skulls were indentified for 

specifical breed of pigs. The craniometrical indexes applicable to these breeds of pigs 
were identified. 

Рецензент – д.вет.н., проф. Коцюмбас Г.І. 
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ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького 
 

СТАН СИСТЕМИ ПОЛ І АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ 
СУХОСТІЙНИХ КОРІВ І ЇХ ТЕЛЯТ З РІЗНИМ ВМІСТОМ ЗАЛІЗА В КРОВІ 

 
У статті наведено результати вивчення продуктів перекисного окиснення 

ліпідів (ПОЛ) та системи антиоксидантного захисту (АОЗ) в організмі корів при 
дефіциті заліза в раціоні та його корекції хелатними сполуками феруму з 
метіоніном. Встановлено, що корекція залізодефіциту сприяє зниженню вмісту 
продуктів ПОЛ та посиленню ферментативної ланки АОЗ  у корів і їх телят. 

Ключові слова: корови, телята, залізо, продукти ПОЛ, антиоксидантний 
захист 

 
Вступ. Однією з головних умов нормального перебігу фізіологічних 

процесів в організмі тварин і людини на різних етапах онтогенезу є стан процесів 
обміну речовин на клітинному та мембранному рівнях. Від інтенсивності 
метаболізму та модифікацій мембран, їх здатності до термінової перебудови при 
різних несприятливих умовах навколишнього середовища залежить 
функціональний стан окремих фізіологічних систем і організму в цілому. 

Відомо, що ГП входить до складу важливих ферментів АОЗ, які 
каталізують відновлення перекису водню та гідроперекисів ліпідів з 
використанням еквівалентів відновленого глутатіону. Внаслідок каталітичної дії 
ГП в тканинах тварин відбувається розщеплення перекису водню та 
гідроперекисів інших органічних сполук з утворенням води. В цьому процесі 
активну участь бере глутатіон, до якого фермент проявляє високу спорідненість. 

У зв'язку з цим вивчення процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) і 
стану антиоксидантного захисту (АОЗ), що їх регулює, має важливе значення для 
оцінки стану окисно-відновних процесів, загальної резистентності та 
імунобіологічної реактивності тварин і розробки ефективних способів їх 
профілактики. 

Матеріал і методи. Дослідження проведені у ННВЦ "Комарнівський" 
ЛНУВМ та БТ імені С.З.Ґжицького на 24-х коровах місцевої чорнорябої породи, 
розділених за принципом аналогів на 3 групи. Перша група корів була 
контрольною, їм згодовували основний раціон (ОР), який був дефіцитний за 
вмістом заліза. Коровам другої групи до ОР в останній місяць тільності щоденно 
додавали по 0,14 мг/кг маси тіла сірчанокислого заліза, а третій групі корів 
відповідно по 0,07 мг/кг метіонату заліза. 

Вміст малонового диальдегіду (МДА) в крові визначали за методом 
Коробейникової (1989), гідроперекисів ліпідів (ГПЛ) - за Мирончиком (1978), 
активність глютатіон-пероксидази за Моян (1986), відновлений глютатіон - за В.В. 
Данчуком (2003). 

                                                        
© Рапа О.І., Маслянко Р.П., 2011 
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Результати дослідження. Результати досліджень свідчать про те, що 
напруженість метаболізму в організмі корів в останній місяць тільності 
супроводжується посиленням вільнорадикальних процесів, що негативно впливає 
на функціональну активність системи антиоксидантного захисту. У корів в умовах 
дефіциту заліза в раціонах достовірно збільшується інтенсивність ПОЛ та 
знижується активність АОЗ (табл.1). 

Таблиця 1 
Вміст продуктів ПОЛ у плазмі корів та їх телят (М±m) 

Показники Групи 
тварин 

Корови Телята 
До початку досліду Після родів 3-тя доба життя 

 
ГПЛ, од.Е/480 

1 1,64±0,02 1,67±0,03 0,36±0,01 
2 1,61±0,03 1,48±0,02** 0,32±0,01** 
3 1,63±0,02 1,31±0,01** 0,29±0,01** 

 
МДА, моль/мл 

1 7,64±0,23 7,87±0,31 1,29±0,01 
2 7,61±0,18 5,76±0,13* 1,11±0,01* 
3 7,62±0,16 5,23±0,11** 0,88±0,01** 

Аналіз даних таблиці 1 показує, що вміст продуктів ПОЛ у крові корів і їх 
телят залежить від рівня антиоксидантного захисту. Разом з тим відмічено, що 
після корекції залізодефіцитних раціонів корів дослідних груп в останній місяць 
тільності метіонатом заліза вміст продуктів ПОЛ в їх крові достовірно знижується 
(Р<0,05). 

Разом з тим вияснено, що добавки дослідним коровам метіонату заліза в 
більшій мірі впливали на кінцеві продукти ПОЛ, ніж на проміжні, про що свідчать 
вірогідні різниці у вмісті малонового діальдегіду (МДА) в плазмі крові корів обох 
груп, та їх телят (Р<0,01). Так, вміст обох продуктів перекисного окиснення ліпідів 
у крові і їх телят до початку досліду знаходився майже на однаковому рівні. Після 
застосування корекції залізодефіцитних раціонів у крові корів другої та третьої 
дослідних груп порівняно з контрольною групою вміст гідроперекисів ліпідів 
(ГПЛ) знизився відповідно на 17,4% (Р<0,05) і на 21,6% (Р<0,01). Подібні 
зниження вмісту ГПЛ встановлено у крові телят другої та третьої груп порівняно з 
ровесниками першої групи на 3-тю добу життя відповідно на 18,4 і 20,0% (Р<0,01). 
Надалі зниження вмісту ГПЛ продовжувалося також у дослідних телят на 30-ту 
добу після народження відповідно на 18,0 і 23,1% (Р<0,01). 

Крім цього важливо відмітити, що і вміст МДА набув найнижчого рівня у 
корів і їх телят третьої дослідної групи у відповідь на корекцію дефіциту заліза 
метіонатом цього біометалу. 

У дослідних корів другої групи та їх телят у відповідь на застосовану 
корекцію залізодефіциту сульфатом заліза зниження концентрації МДА також 
відбулося але на менш виражену величину (Р<0,05).Отже, результати проведених 
нами досліджень показали, що вміст продуктів ПОЛ та МДА у крові корів і їх 
телят, який адекватно відображує стан метаболізму в організмі, але в якій мірі він 
залежить від активності антиоксидантної системи важливо було з'ясувати. 

Відомо, що для нормального розвитку телят на різних стадіях 
постнатального онтогенезу, особливо в період формування основних 
функціональних систем організму, важливе значення має стан (АОЗ). В період 
постнатального розвитку тварин основним функціональним завданням АОЗ є 
контроль та гальмування вільнорадикальних процесів у всіх органах і тканинах 
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організму, а також знешкодження токсичних продуктів пероксидації ліпідів, які 
викликають мембранодеструктивні зміни. При дослідженні системи АОЗ нами 
встановлено, що активність глутатіонпероксидази (ГП), ферментом, який є 
основним клітинним фондом мобільних сульфгідрильних груп, у крові корів і їх 
телят обох дослідних груп, після дефіциту заліза була достовірно вищою протягом 
всього періоду досліджень, порівняно з тваринами контрольної групи (табл.2). 

Таблиця 2 
Активність ферментної та не ферментної ланок антиоксидантної 

системи корів та їх телят (М±m) 
 Групи 

тварин 
 

Корови Телята 

Показники До початку 
досліду Після родів 3-тя доба 

життя 
30-та доба 

життя 
ГП, нмоль 1 20,4±0,81 20,7±0,83 19,4±0,71 19,8±0,87 

GSH/хв.Xмг 2 20,7±0,94 24,6±1,21 25,9±1,13 24,8±0,93 
білка 3 20,9±0,95 26,7±1,29* 27,8±1,19* 26,9±1,12 

Відновлений 1 0,41±0,01 0,38±0,01 0,37±0,01 0,43±0,01 
глутатіон, 2 0,40±0,01 0,51±0,01 0,48±0,01 0,52±0,01* 

мкмоль/ мл 3 0,38±0,01 0,55±0,01* 0,53±0,01* 0,61 ±0,02* 
Із даних табл.2 видно, що у корів контрольної групи, яким згодовували 

корми з недостатнім вмістом заліза, активність ГП суттєво не змінювалася 
протягом всього періоду спостережень і коливалась в межах початкового рівня. В 
той же час активність цього ферменту у крові корів другої та третьої дослідних 
груп після родів зросла відповідно на 15,9% та 22,5% (Р<0,05). 

У крові дослідних телят другої та третьої груп у 3-добовому віці, порівняно 
з контрольними ровесниками, активність ГП також зростала відповідно на 24,0 і 
30,0% (Р<0,01). 

Подібне зростання цього антиоксидантного ферменту встановлено також у 
крові телят обох дослідних груп на 30-й день життя, і знову ж таки із значною 
перевагою на користь тварин третьої групи. Отже, як бачимо, не тільки корови, але 
й телята третьої групи позитивно відрізнялися за цим важливим ферментом 
антиоксидантної системи. 

При дослідженні відновленого глутатіону встановлено, що цей фактор АОЗ 
у крові корів усіх трьох груп до початку досліду утримувався майже на 
однаковому рівні (табл.2). Після застосування відповідної корекції дефіциту заліза 
цей фактор АОЗ у корів змінювався по різному. Так, якщо у корів першої групи 
після родів він утримувався на однаковому рівні, то у їх аналогів другої та третьої 
груп достовірно зростав відповідно на 25,5 і 30,0% (Р<0,01). Подібним чином 
змінювався вміст відновленого глутатіону у телят, народжених від дослідних 
корів: якщо потомство корів першої групи за цим показником не зазнавало 
суттєвих змін, то їх ровесники достовірно відрізнялися. Зокрема, вміст 
відновленого глутатіону в крові телят другої групи порівняно з першою на 3-тю і 
30-ту доби був вищим відповідно на 29,0 і 17,3% (Р<0,01), а третьої групи - 
відповідно на 30,0 і 29,5% (Р<0,01). 

Таким чином, корекція залізодефіцитних раціонів корів у завершальній 
стадії тільності за рахунок добавок метіонату заліза посилює в організмі телят 
синтез глутатіонпероксидази та її активність порівняно з добавками неорганічної 
солі заліза. 
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Висновки. При зниженні рівня заліза у раціонах тільних корів у їх крові 
новонароджених телят достовірно зростає вміст продуктів ПОЛ і знижується 
активність ферментів АОЗ. Корекція залізодефіцитних раціонів метіонатом заліза 
забезпечує більш виражену активність системи АОЗ, ніж добавки сульфату заліза. 
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ЗМІНА ДЕЯКИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
КРОВІ БІЛИХ МИШЕЙ НА ФОНІ ЗГОДОВУВАННЯ РІПАКУ 

“ЧОРНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ” (ПЕРША РЕПРОДУКЦІЯ) 
 
 У роботі представлені результати лабораторного дослідження крові білих 
мишей за п’ятидобового згодовування розмеленого зерна ріпаку. Виявлено 
негативний вплив насіння цієї рослини на показники еритроцитопоезу та 
білкового обміну. 
 Ключові слова: ріпак, білі миші, еритроцитопоез, олігохромемія, 
гіпохромна нормоцитарна анемія, білковий обмін, гіперпротеїнемія, 
гіпоімуноглобулінемія. 
 

Вступ. Застосування ріпаку для годівлі сільськогосподарських тварин 
викликає ряд питань щодо безпечності складових цієї рослини для організму [1–4]. 
У зв’язку зі зростанням площ, на яких у господарствах України почали 
вирощувати ріпак, зростає ймовірність збільшення його використання для годівлі 
сільськогосподарських тварин та птиці. Частіше тваринам згодовують шрот, 
макуху, а іноді й зерно ріпаку (у складі комбікормів) [5, 6]. Не дивлячись на те, що 
рослинники починають переходити на вирощування одно- та двонульових сортів 
цієї рослини, які вважаються відносно безпечними для тварин, вплив її складових 
на живі організми залишається недостатньо вивченим, і тому це питання є 
актуальним [7]. 

Основною метою нашої роботи було вивчити зміни деяких морфологічних 
та біохімічних показників крові білих мишей за згодовування ріпаку “Чорний 
велетень” (перша репродукція). 

Матеріали та методи досліджень. Матеріалом для дослідження були білі 
миші статевозрілого віку. Були відібрані дві групи тварин по сім особин. Першій 
групі (Д) 50 % добової даванки замінювали на зерно ріпаку, друга – була 
контрольною (К), умови утримання та вік мишей обох груп були аналогічними. 
Ріпак згодовували протягом п’яти діб. Кров відбирали шляхом декапітації тварин, 
уведених в наркотичний сон (хлороформом). У крові підраховували кількість 
еритроцитів і лейкоцитів (розведення – за П’ятницьким, підрахунок – у камері з 
сіткою Горяєва), визначали величину гематокриту (мікроцентрифугуванням), 
концентрацію гемо- та геміглобіну (геміглобінціанідними методами). У сироватці 
крові визначали вміст загального білка (рефрактометрично) та імуноглобулінів 
(реакція з натрію сульфітом). Розраховували уміст гемоглобіну в еритроциті 
(МСН), середній об’єм еритроциту (MCV) та колірний показник (КП). Визначення 
середніх значень та середньоквадратичних відхилень проводили за допомогою 
комп’ютерної програми Excel. 

Результати досліджень. Після п’яти діб згодовування ріпаку у мишей 
                                                        
 Науковий консультант – Куцан О.Т., д-р вет. наук, професор, 
член-кореспондент НААН України 
Розумнюк А.В., 2011 
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дослідної групи не відмічали змін загального стану та поведінки у порівнянні з 
тваринами контролю. 

Аналізом морфологічних показників крові виявили, що кількість 
еритроцитів та лейкоцитів у мишей обох груп не відрізнялась і в середньому 
становила 5,29 ± 0,014 (Д) і 5,32 ± 0,014(К) Т/л – для еритроцитів та 5,41 ± 0,008 
(Д) і 5,41 ± 0,021 (К) Г/л – для лейкоцитів (р<0,1; табл. 1). Величини гематокриту 
та середнього об’єму одного еритроцита також не мали вірогідної різниці (р<0,1). 

Таблиця 1 
Деякі показники еритроцитопоезу мишей за згодовування ріпаку  

Група тварин Еритроцити, Т/л Лейкоцити, Г/л Гематокрит, проц. MCV, фл 

Дослідна  5,29±0,014 5,41±0,008 21,0±0,29 39,7±0,45 
Контрольна  5,32±0,014 5,41±0,021 20,7±0,33 38,9±0,30 
р< 0,1 – 0,1 0,1 

Разом з тим, концентрація загального гемоглобіну крові у білих мишей дослідної 
групи була вірогідно (р<0,01) меншою, ніж у тварин контрольної, на 15,9 % і становила 
80,0 ± 0,15 проти 95,1 ± 0,21 г/л, відповідно (табл. 2). Проте, процентне значення 
геміглобіну крові в обох групах було однакове і складало 5,0 %. 

Таблиця 2 
Концентрація гемі- та гемоглобіну у крові мишей за згодовування ріпаку 

Група тварин Гемоглобін, г/л Геміглобін, процент 
Дослідна 80,0±0,15 5,0±0,04 

Контрольна 95,1±0,21 5,0±0,02 
р< 0,001 – 

Зниження концентрації загального гемоглобіну крові у білих мишей, яким 
упродовж п’яти діб до раціону додавали змелене зерно ріпаку, на фоні не змінних 
показників кількості еритроцитів та їхнього середнього об’єму, вказують на 
розвиток нормоцитарної олігохромемії. 

Провівши розрахунок індексів червоних крові (середньої кількості 
гемоглобіну в одному еритроциті та колірного показника) виявили вірогідне їхнє 
зменшення у дослідних тварин, порівняно з контрольними (табл. 3). 

Таблиця 3 
Показники індексів червоної крові білих мишей 

Група тварин MCH, фмоль КП 
Дослідна  0,94±0,001 0,88±0,001 
Контрольна  1,11±0,005 1,04±0,005 
р< 0,001 0,001 

Як видно з таблиці 3, МСН у них зменшився на 15,3, а КП –15,4 % 
(р<0,001), що вказує на розвиток у мишей дослідної групи гіпохромної 
нормоцитарної анемії. 

Дослідження показників білкового обміну вказує, що згодовування ріпаку 
спричиняє у білих мишей розвиток гіперпротеїнемії (табл. 4). Концентрація 
загального білка у дослідних тварин становила в середньому 75,5 ± 0,41 г/л, що на 
17,4 % більше, ніж у контролі (р<0,001). 

Крім того, у мишей після п’ятидобового поїдання ріпаку зменшувався вміст 
імуноглобулінів, порівняно з тваринами контрольної групи, що, можливо, є 
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наслідком розвитку імуносупресії у сироватці крові білих мишей під впливом 
тіоглікозидів ріпаку. 

Таблиця 4 
Показники білкового обміну сироватки крові білих мишей 

Групи тварин Загальний білок, 
г/л 

Імуноглобуліни, 
г/л 

Дослідна 75,5±0,41 20,3±0,28 
Контрольна 64,3±0,20 21,7±0,14 

р< 0,001 0,05 
Висновки: 
1. Згодовування ріпаку білим мишам викликає розвиток гіпохромної 

нормоцитарної анемії. 
2. Гіперпротеїнемія та гіпоімуноглобулінемія, яку відмічали у дослідних 

тварин вказує, на розвиток диспротеїнемії та зниження імунного захисту під час 
згодовування ріпаку "Чорний велетень" (перша репродукція). 

3. Перспективним є дослідження впливу ріпаку на печінку та нирки білих 
мишей. 
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Встановлені топографічні особливості та структурна організація 

лімфоїдної тканини кишечника у поросят добового віку 
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Вступ. Шлунково-кишкові хвороби є найбільш розповсюдженими серед 
свиней. Реєструються вони з перших днів після народження і їх виникнення 
залежить від багатьох факторів, в тому числі і від стану імунокомпетентних 
органів.  

 Велика роль в забезпеченні імунного статусу тварин належить кишечнику і 
його імунним утворенням, які формують першу лінію імунного захисту організму. 
У зв’язку з цим, вивчення даних структур в постнатальному періоді розвитку є  
невідкладною задачею наукових досліджень [2]. 

Структурні зміни видових і вікових елементів лімфатичної системи в 
процесі розвитку, топографія і клітинний склад кишечно-асоційованої лімфоїдної 
тканини на теперішній час не є достатньо з’ясованими [1]. 

За даними літературних джерел, особливості топографії і структурно-
функціональної організації лімфоїдних структур кишечника свині свійської до 
цього часу також не  достатньо досліджені. Не в повній мірі визначені особливості 
лімфоїдних структур асоційованих зі слизовими оболонками у свині свійської 
впродовж постнатального онтогенезу [3, 4, 5]. 

Вирішення цих завдань може суттєво допомогти в  обґрунтуванні 
необхідності створення нових імунобіологічних препаратів  та нових технологій 
вирощування молодняка свиней [3]. 

Отже, встановлення анатомо-топографічних особливостей лімфоїдних 
утворень тонкої і товстої кишок у новонароджених поросят,  а також  аспектів їх 
локалізації,  розвитку і формування на сьогоднішній день є достатньо актуальною 
проблемою сучасної науки.  

Завдання дослідження. Вивчення закономірностей топографії і анатомії 
лімфоїдних утворень кишечника поросят  добового віку крупної білої породи. 

 Матеріал і методи. Матеріалом для дослідження слугували тонкий і 
товстий кишечник свиней добового віку крупної білої породи. Забір матеріалу 
проводили від клінічно здорових тварин, задовільної вгодованості зразу після 
забою, який проводили керуючись нормами біологічної етики. Після розтину 
черевної порожнини  проводили промивання кишечника проточною водою і  
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визначення довжини і ширини розрізаних лінією прикріплення брижі тонкої і 
товстої кишок.  

Вивчення анатомії і топографії лімфоїдних утворень проводилось за 
допомогою методики тотального фарбування за Хелман. Довжину і ширину 
кишечника та його лімфоїдних структур вимірювали за допомогою лінійки з ціною 
поділки 1 мм , а також за власною методикою з використанням спеціального 
трафарету.  Структуру лімфоїдних утворень вивчали  з використанням 
стереомікроскопа МБС – 10. 

Результати дослідження. Як показали результати досліджень, до лімфоїдної 
тканини кишечника  відноситься лімфоїдна тканина, асоційована з слизовою 
оболонкою у вигляді поодиноких і згрупованих лімфоїдних вузликів (рис. 1) 

 

 
Рис.1. Стрічкоподібне лімфоїдне утворення клубової кишки. Освітлення 

3% оцтовою кислотою за Хелман, МБС-10, ×32 
 

У добовому віці у свиней  в підслизовій основі слизової оболонки 
порожньої  кишки  виявлялись згруповані лімфоїдні вузлики,  які складаються з 
дифузного і вузликового компонентів. В підслизовій основі порожньої кишки 
агреговані лімфоїдні вузлики виявлялися у вигляді    витягнених  овалів.  

У результаті морфометрії площі тонкого відділу  кишечника і його 
лімфоїдих утворень було встановлено, що площа  дванадцятипалої кишки у 
відношенні до відділу кишечника та до загальної площі кишки у цьому віці  
складає відповідно:  1,56±0,2% і 1,25±0,24%  , порожньої – 67,61±10,32% і 
53,5±2,28%, клубової – 30,82±10,88% і 25,31±11,53%.  

Як видно з даних представлених в таблиці 1,  відсоток відносної площі 
лімфоїдних структур даних відділів у відношенні до площі кишки  становив 
відповідно – 0%,  0,3±0,14%, 23,34±7,65%; у відношенні до площі тонкого відділу 
кишечника – 0%, 0,2±0,12%, 7,63±4,72%; у відношенні до загальної площі 
кишечника – 0%, 0,16±0,08%, 6,4±4,64%. Загальна площа лімфоїдних утворень 
тонкого відділу кишечника склала 22,57±12,48 см²,  що у  відношенні до площі 
відділу кишечника та до загальної площі кишечника становило відповідно 
7,9±4,72% і 7,09±4,29%. 

Від кінця порожньої кишки  починається стрічкоподібне лімфоїдне 
утворення, яке розташоване подовжньо на протязі усієї клубової кишки. Його 
площа в краніальній частині кишки  становила – 4,21±3,02 см², в середній частині 
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– 7,74±4,23 см²   і в каудальній частині – 9,84±5,56 см². Таким чином площа 
стрічкоподібного лімфоїдного утворення збільшується в каудальному напрямку. 

У результаті морфометрії площі товстого відділу  кишечника і його 
лімфоїдих утворень було встановлено, що площа  сліпої кишки у відношенні до 
відділу кишечника та до загальної площі кишки у цьому віці  складає відповідно: 
10,03±7,73% і 1,52±0,63%  , ободової – 79,79±13,57% і 16,78±9,79%, прямої – 
10,03±5,86% і 1,64±0,42%.  

Асоційована з слизовою оболонкою лімфоїдна тканина товстої кишки у 
поросят добового віку була виявлена у вигляді поодиноких  лімфоїдних вузликів 
тільки у прямій кишці.  

Як видно з даних представлених в таблиці 1,  площа лімфоїдних структур 
асоційованих з слизовими оболонками прямої кишки, у поросят добового віку 
склала 11,93±6,24% у  відношенні до площі даної кишки; 1,34±1,39% у відношенні 
до площі товстого відділу кишечника;  0,42±0,25 %  у відношенні до загальної 
площі кишечника. 

Таблиця 1   
Відносна площа лімфоїдних структур кишечника поросят добового 

віку (М±m), (n=3) 
Відділ кишечнику Відносна площа лімфоїдних структур,  % 

У відношенні до 
площі кишки 

У відношенні до 
площі відділу 
кишечника 

У відношенні до 
загальної площі  
кишечника 

Дванатцятипала 
кишка 

- - - 

Порожня кишка 0,3±0,14%  0,2±0,12% 0,16±0,08% 
Клубова кишка 23,34±7,65%;  7,63±4,72%;  6,4±4,64% 
Сліпа кишка - - - 
Ободова кишка - - - 
Пряма кишка 11,93±6,24%  1,34±1,39%  0,42±0,25 %   
Тонкий відділ - 7,9±4,72%  7,09±4,29% 
Товстий відділ - 1,34±1,4%  0,18±0,09% 

 
Разом - - 6,8±4,75 %.   

 
Загальна площа лімфоїдних утворень товстого відділу кишечника склала 

0,65±0,19 см²,  що у  відношенні до площі відділу кишечника та до загальної площі 
кишечника  становить відповідно 1,34±1,4% і 0,18±0,09%. 

Площа лімфоїдних утворень усього кишечника склала 23,2±12,63 см², що у 
відношенні від його загальної площі  становить 6,8±4,75 %.   

Кількість лімфоїдних вузликів  прямої кишки в її краніальній частині  
становила – 6,38±5,05, в середній частині – 4,78±4,94 і в каудальній частині – 
2,08±1,31 лімфоїдних вузликів на см².  

Отже, у поросят добового віку   лімфоїдна   тканина кишечника 
асоційована з слизовими оболонками  представлена лімфоїдними утвореннями в 
порожній, клубовій і прямій кишці. 
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Висновки: 
1. Лімфоїдні утворення кишечника поросят добового віку  в порожній 

кишці представлені овальними агрегатами лімфоїдних вузликів, в кінці порожньої 
та клубової – агрегованим стрічкоподібним лімфоїдним утворенням, в  прямій 
кишці – лімфоїдними вузликами. 

2. Серед лімфоїдних утворень кишечника добових поросят найбільш 
розвиненим і об’ємним є стрічкоподібне лімфоїдне утворення  клубової кишки, 
площа якого збільшується в каудальному напрямку кишечника. Відносна площа 
цього утворення у поросят даного віку склала 23,34±7,65% від площі даної кишки. 
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FEATURES  OF TOPOGRAPHY AND ANATOMY OF LYMPHOID 
FORMATIONS TO INTESTINE OF PIGLINGS OF DAILY AGE 

It was established topographical features and structural organization of 
lymphoid  formations are set to the intestine for the piglings of daily age 
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ДІЯ ХРОМУ НА ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ ТА 
ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ 

 
У статті представлено дані про вплив хрому, при додаванні його до 

раціону свиноматок, на вміст білків і активність амінотрансфераз у плазмі крові 
свиноматок та поросят. Встановлено, що введення до раціону свиноматкам Cr3+ 
в дозі 300 мкг/кг комбікорму приводить до зростання активності 
аланінамінотрансферази і аспартатамінотрансферази та концентрації 
загального білка в плазмі крові свиноматок і поросят. Згодовування свиноматкам 
добавки CrCl3 сприяє збільшенню кількості поросят при народженні, підвищенню 
маси їх тіла і покращує збереженість. 

Ключові слова: свиноматки, поросята, хром, білок, амінотрансферази, 
продуктивність 

 
Вступ. Дослідженнями останніх років виявлено, що хром можна вважати 

одним із лімітуючих компонентів продуктивності тварин [1]. Зокрема, при 
з’ясуванні впливу хрому на свиноматок і народжених від них поросят було 
показано збільшення загальної кількості новонароджених і живонароджених, а 
також зменшення мертвонароджених і муміфікованих поросят [2]. Відомо також, 
що хром активує ферменти і стабілізує білки та нуклеїнові кислоти, сприяє росту і 
регенерації тканин, підвищує імунітет та впливає на процеси кровотворення [3]. 
Хром через свої хімічні властивості не включається у молекули білків, зокрема 
ферментів, проте нестача цього мікроелемента зумовлює порушення обмінних 
процесів в організмі [4]. Так, дефіцит хрому і підвищений рівень глюкози 
спричинюють порушення білкового обміну і проникності мембран клітин [3]. У 
зв’язку з цим, метою нашої роботи було дослідження вмісту загального білка і 
активності амінотрансфераз у плазмі крові свиноматок і новонароджених поросят 
після додаткового введення до раціону свиноматок хлориду хрому. 

Матеріал і методи. Для виконання поставленого завдання через три тижні 
після відлучення поросят було сформовано дві групи свиноматок великої білої 
породи – контрольну і дослідну, по 3 тварини у кожній. Контрольна група 
свиноматок отримувала стандартний комбікорм, збалансований згідно з 
існуючими нормами [5]. Дослідній групі свиноматок згодовували аналогічний 
комбікорм з додаванням CrCl3 в дозі 300 мкг Cr3+/кг комбікорму протягом всієї 
поросності та до 20 днів після опоросу.  

                                                        
 Сварчевська О.З., Іскра Р.Я., Максимович І.Я., Салига Н.О., Бучко О.М., 2011 
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Матеріалом для дослідження служила кров, відібрана від свиноматок у 
вихідний період – за 3 тижні після відлучення поросят, на 2, 3 місяці поросності, 
на 5 і 20 день після опоросу. Крім цього, було взято кров поросят у 5 і 20-денному 
віці. В плазмі крові визначали вміст загального білка, активність 
аланінамінотрансферази (АлАТ) і аспартатамінотрансферази (АсАТ) за допомогою 
біохімічного аналізатора «Біотронік –Н 2000». 

Визначали вихід поросят при народженні та їх збереженість. Шляхом 
зважування поросят було визначено їх масу при народженні та середньодобові 
прирости.  

Результати дослідження. При дослідженні активності амінотрансфераз за 
дії хрому нами було встановлено підвищення активності АлАТ плазми крові 
свиноматок і поросят дослідної групи стосовно контролю на всіх етапах 
досліджень (табл. 1). Активність АлАТ плазми крові свиноматок дослідної групи 
вірогідно збільшувалась на 3 місяць поросності (в 1,2 рази) і на 20 день після 
опоросу (в 1,4 рази) стосовно активності даного ферменту в тварин контрольної 
групи. У поросят дослідної групи активність АлАТ плазми крові на 5 день життя 
дещо вища (на 8,7%), ніж у контролі. На 20 день життя активність досліджуваного 
ензиму в плазмі крові поросят дослідної групи вірогідно більша в 1,4 рази 
стосовно контролю. Підвищення активності АлАТ в плазмі крові свиноматок і 
поросят дослідної групи свідчить про те, що згодовування хлориду хрому 
свиноматкам позитивно впливає на процеси переамінування в їхньому організмі.  

Таблиця 1 
Активність АлАТ в плазмі крові свиноматок і поросят за дії хрому, Е/л 

(М±m, n=3-9) 
Період 

досліджень 
Групи тварин 

Свиноматки Поросята 
контрольні дослідні контрольні дослідні 

Вихідний 
період 

62,20±3,0 53,78±0,93   

2 місяць 
поросності 

41,30±0,74 47,74±2,46   

3 місяць 
поросності 

47,48±3,13 56,37±0,41*   

5 день після 
опоросу 

51,55±4,65 56,20±2,95 46,13±3,55 50,16±2,22 

20 день після 
опоросу 

42,87±4,43 58,5±3,15* 47,37±2,72 67,40±3,38*** 

Примітка: у цій та інших таблицях * — позначена статистична вірогідність різниць між 
показниками у тварин дослідної групи порівняно до контрольної: * — р < 0,05; ** — р < 0,01; 
0,025; *** — р < 0,001  

Стосовно активності АсАТ плазми крові свиноматок і поросят за дії хрому, 
нами було встановлено наступні зміни (табл. 2). На 2 і 3 місяці поросності 
відмічалась вірогідно більша в 1,4 рази активність цього ензиму в плазмі крові 
свиноматок дослідної групи у порівнянні до контролю. На 5 і 20 дні після опоросу 
в крові свиноматок дослідної групи активність АсАТ дещо нижча, ніж у тварин 
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контрольної групи, проте ці зміни невірогідні. Відсутні також достовірні різниці 
активності АсАТ у плазмі крові поросят контрольної та дослідної груп. 

Таблиця 2 
Активність АсАТ в плазмі крові свиноматок і поросят за дії хрому, Е/л 

(М±m, n=3-9) 
Період 

досліджень 
Групи тварин 

Свиноматки Поросята 
контрольні дослідні контрольні дослідні 

Вихідний 
період 

48,05±12,55 45,54±3,20   

2 місяць 
поросності 

34,47±1,19 48,30±4,04*   

3 місяць 
поросності 

34,40±2,33 49,67±0,78**   

5 день після 
опоросу 

39,65±1,85 35,07±7,07 42,50±4,77 46,72±1,62 

20 день після 
опоросу 

34,40±3,0 29,43±2,60 47,55±4,52 40,01±1,70 

 
Як свідчать результати досліджень, наведені у табл. 3, різниці у вмісті 

загального білка плазми крові у тварин дослідної і контрольної груп на протязі 
всього дослідного періоду недостовірні, хоча слід відмітити тенденцію до 
зростання даного показника в плазмі крові свиноматок і поросят дослідної групи 
стосовно контролю. Ці зміни узгоджуються з літературними даними про те, що 
хром відкладаючись у клітинних ядрах підвищує процес реплікації РНК, 
спричинюючи при цьому збільшення синтезу білків [6]. 

Таблиця 3 
Вміст білка в плазмі крові свиноматок і поросят за дії хрому, г/л (М±m, n=3-9) 

Період 
досліджень 

Групи тварин 
Свиноматки Поросята 

контрольні дослідні контрольні дослідні 
Вихідний 

період 
71,45±4,95 80,02±3,07   

2 місяць 
поросності 

75,77±6,19 79,22±2,49   

3 місяць 
поросності 

73,27±1,07 74,35±4,01   

5 день після 
опоросу 

79,40±1,80 79,83±4,85 48,38±4,52 57,02±2,12 

20 день після 
опоросу 

72,33±6,09 74,17±2,35 50,58±4,70 56,07±2,19 

 
Згодовування свиноматкам добавки CrCl3 в дозі 300 мкг Cr3+/кг комбікорму 

сприяло підвищенню маси тіла поросят на 5 і 20 дні життя відповідно на 6,6% і 
12,1% та покращувало збереженість приплоду на 11,9% (табл. 4). 
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Таблиця 4 
Вплив хрому в раціоні свиноматок на показники продуктивності 

Показники Групи тварин 
Контроль Дослід 

Кількість поросят при народженні, гол. 8,670,33 9,670,67 
Маса гнізда в 5 днів, кг 10,490,99 12,470,52 
Маса поросят в 5 днів, кг 1,210,022 1,290,017** 
Середня маса гнізда в 20 днів, кг 32,110,97 45,811,84*** 
Середня маса поросят в 20 днів, кг 4,380,11 4,910,16* 
Збереженість поросят в 20-денному віці, % 84,6 96,5 

 
Отже, в цілому отримані результати досліджень дають підставу 

стверджувати, що додавання до раціону свиноматок хлориду хрому стимулююче 
впливає на анаболізм білків в організмі свиноматок і новонароджених поросят, 
внаслідок чого підвищується маса тіла поросят та їх збереженість.  

Висновки. 
1. Встановлено, що введення до раціону свиноматок хрому в дозі 300 мкг 

Cr3+/кг комбікорму приводить до зростання активності АлАТ і АсАТ та 
концентрації загального білка в плазмі крові свиноматок і поросят. 

2. Згодовування свиноматкам добавки CrCl3 сприяє підвищенню маси тіла 
поросят та покращує збереженість приплоду. 
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Summary 
Svarchevska O.Z., Iskra R.Ya., Maksymovych I.Ya., Salyha N.O., Buchko O.M. 

Institute of Animal Biology of NAAS, Lviv, Ukraine 
EFFECTS OF CHROME ON SOME INDICATORS OF PROTEIN 

METABOLISM AND PRODUCTIVITY OF PIGS 
The data about the influence of the sows dietary supplement of chromium on 

protein and aminotransferase activity in blood plasma of sows and piglets are presented 
in the article. It was established that the introduction of the diet sows Cr3 + in a dose of 
300 mkg / kg of feed leads to increased activity of alanine aminotransferase and 
aspartate aminotransferase and total protein concentration in plasma of sows and 
piglets. Feeding sows CrCl3 additives increases the number of piglets at birth, 
increasing their body weight and improves the safety. 

Key words: sows, piglets, chromium, protein, aminotransferases, productivity. 
Рецензент – д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААНУ Кирилів Я.І. 
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АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТАЦІЇ СУБСТРАТІВ ЗА РІЗНОГО КІЛЬКІСНОГО 
СПІВВІДНОШЕННЯ КОМПОСТУ З ОПАЛОГО ЛИСТЯ ТА ГНОЮ ВРХ У 

ПРОЦЕСІ ВЕРМІКУЛЬТИВУВАННЯ EISENIA FOETIDA 
 

Визначили оптимальне співвідношення масових часток компосту опалого 
листя та гною великої рогатої худоби як субстрату для культивування гібриду 
червоного каліфорнійського черв’яка Eisenia foetida. Встановили важливу роль 
мікроорганізмів у процесі ферментації субстрату та у живленні популяції 
олігохет. 

Ключові слова: мікроорганізми, компост опалого листя, гній ВРХ, 
червоний каліфорнійський черв’як Eisenia foetida. 

 
Дослідження вчених багатьох країн світу підтвердило, що 

найперспективнішою і практично безвідходною біотехнологією переробки 
органічних відходів є біотехнологія за допомогою вермікультивування [1]. 

Вермітехнологія є могутнім засобом у вирішенні екологічних завдань, 
пов’язаних з безвідходною біоконверсією органічних відходів, зокрема утилізації 
опалого листя дерев як основної складової частини поживного середовища для 
популяції черв’яка Eisenia foetida [2]. Невід’ємною та обов’язковою технологічною 
операцією приготування субстрату є його компостування – процес, в результаті 
якого проходять складні біохімічні процеси розщеплення високомолекулярних 
біополімерних сполук (вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот та ліпідів до 
низькомолекулярних сполук) [3]. 

У процесі ферментації головну роль відіграють популяції 
мікроорганізмів: грамнегативні бактерії мають більш важливе значення у живленні 
каліфорнійського гібриду порівняно з грампозитивними мікроорганізми, 
мікроскопічні гриби – більш доступне джерело живлення, порівняно з бактеріями. 
Токсичною дією щодо популяції Eisenia foetida володіють родини бактерій: 
Flavobakterium, Pseudomonas fluorescens, P. Putida, Streptomyces spp. [4]. 

Метою досліджень було експериментально встановити оптимальне 
співвідношення масових часток компосту опалого листя та гною великої рогатої 
худоби як субстрату для вемікультивування, а також популяції мікроорганізмів, 
що забезпечують ферментацію. 

Матеріали і методи досліджень. У процесі вермікультивування 
використовували компост опалого листя та гній ВРХ у різних масових 

                                                        
 Скіп О.С., Буцяк В.І., Печар Н.П., 2011 
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співвідношеннях. Контроль – компост опалого листя (К), дослідні групи: I – (К) 
95% і 5% гною ВРХ; II – (К) 90% і 10% гною ВРХ; III – (К) 85% і 15% гною ВРХ; 
IV – (К) 80% і 20% гною ВРХ; V (К) 75% і 25% гною ВРХ. Бурти для ферментації 
закладали висотою 50–60 см. Для підтримки оптимальних параметрів ферментації 
субстрат зволожували водою до одержання вологості 70–80%. Для покращення 
аерації та вирівнювання вологи здійснювали перемішування субстрату один раз на 
тиждень, що сприятливо впливає на активність мікроорганізмів у субстраті. 

Дослідження популяцій мікроорганізмів проводили перед закладкою 
субстрату та на момент культивування. Через три тижні визначали кількість 
мезофільних аеробів та факультативних анаеробів. Кількісний та якісний склад 
оцінювали висіванням змивів із субстратів (I – V) на поживне середовище м’ясо-
пептидний агар, а для виявлення мікроміцетів – на сусло-агар з наступним 
культивуванням за температури 37°(±1) С та 25°(±1) С відповідно. Загальну 
кількість бактерій визначали на 48 годину, а мікроміцети через 7 діб. Спорові 
форми бактерій визначали в пастеризованих змивах субстратів, які висівали на 
комплексне поживне середовище – м’ясо-пептидний агар і сусло-агар у 
співвідношенні 1:1. 

Для визначення придатності споживання черв’яками одержаного 
субстрату (85% компосту опалого листя і 15% гною ВРХ) в ємність закладали 
проферментований субстрат масою 1000 г, зволожений за 70%, рН – 7,5, вносили 
200 черв’яків та досліджували придатність субстрату як поживного корму. 

Результати досліджень. В експериментальних дослідженнях, як 
субстрат використовували компост опалого листя та гній ВРХ у різних масових 
співвідношеннях було встановлено, що час ферментації субстрату, який складався 
виключно з компосту опалого листя в середньому дорівнював 13 діб у теплий 
період року. 

Ферментація модифікованих субстратів проходить у чотири стадії: 
мезофільна, термофільна, охолодження та дозрівання. Мезофільна стадія спочатку 
проходить за температури навколишнього середовища 20 - 25° С, з рН 
слабокислим (6,2-6,5) з наступним підвищенням температури в середині ємкості 
до 35° С (на другу добу), за таких умов епіфітні мікроорганізми відмирають, а 
гриби p. Aspergillus, p. Penicillium швидко розмножуються, підвищують 
температуру до 40° С, разом з тим утворюються органічні кислоти, що 
зумовлюють зниження рН до 6,0. На третю добу температура піднімається до 45° 
С. На п’яту добу вона зросла до 50°С, з мікрофлори переважали термофільні, 
спороутворюючі мікроорганізми (108-109 клітин на грам вологого субстрату) та 
актиноміцети (105-108 клітин на грам вологи субстрату). 

 Впродовж стадії охолодження, яка наступає за температурним 
максимумом, рН зменшувалась однак залишалась на рівні 7,3–7,5. Термофільні 
гриби разом з актиноміцетами активно використовують поліцукриди, 
геміцелюлозу, клітковину розщеплюючи її до моноцукридів. На стадії дозрівання, 
коли мікроорганізми використовують легкозасвоювані сполуки, температура 
знижується впродовж тижня і була рівною температурі навколишнього 
середовища. 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 211

Додавання до компосту з опалого листя невеликої кількості гною ВРХ (5–
10) суттєво не впливало на час ферментації (час ферментації зменшився на добу), 
однак за внесення гною ВРХ від 20 до 25% до субстрату – час ферментації 
знизився на 3–4 доби відповідно, що вказує на забезпечення симбіотичної 
взаємодії мікроорганізмів компосту з листя та гною ВРХ, яке сприяло швидкому 
процесу ферментації. 

Таблиця 1 
Тривалість ферментації субстратів, які використовуються в процесі 

вермікультивування 
Субстрат Кількість діб 
Контроль (К) 13 
I дослідна група 12 
II дослідна група 12 
III дослідна група 10 
IV дослідна група 9 
V дослідна група 9 

 
Проведені дослідження показали, що 15–20% гною ВРХ у субстраті, який 

складається з компосту опалого листя є оптимальною кількістю, збільшення цієї 
величини не впливає на час ферментації. 

Процес ферментації субстратів – екзотермічний процес біологічного 
окиснення, де органічний субстрат піддається біодеградації змішаною популяцією 
аеробних мікроорганізмів за умов підвищеної температури 50° С, вологості 80%. 
Біодеградація субстрату зводиться до фізичних перетворень субстратів з 
утворенням стабільних органічних продуктів у вигляді моноцукридів, 
амінокислот, вищих жирних кислот, органічних кислот, продуктів розпаду: 
амоніаку, оксиду Карбону (IV), низькомолекулярних пептидів, біомаси мертвих 
мікроорганізмів і продуктів хімічної взаємодії цих компонентів. 

З експериментальних досліджень можна констатувати, що на початку 
процесу ферментації субстратів переважали мезофільні аеробні бактерії, а на 
кінцевих етапах чисельність мезофільних бактерій зменшувалась, а кількість 
термофілів та грибів p. Aspergillus, p. Penicillium, p. Coriolus hirsitus і актиноміцетів 
зростала. 

Спостереження за активністю та виживанням черв’яків показали, що 
даний субстрат придатний як поживне середовище для культури гібриду 
каліфорнійського черв’яка. Черв’яки поступово заглиблювались у середину 
субстрату і переробляли його. Нетипові для поживного середовища 
мікроорганізми (цвілі) p. Aspergillus, p. Penicillium проявлялися на поверхні 
субстрату в процесі вермікультивування в перші дні після заселення черв’яками, 
однак зникали через 1,5-2 тижні. В процесі життєдіяльності каліфорнійського 
гібрида знищується шкідлива мікрофлора (спороутворююча, гнильна, 
маслянокисла тощо), що сприяє знезараженню субстрату. 

Висновки. В результаті експериментальних досліджень встановлено, що 
оптимальним субстратом для вермікультивування є співвідношення компосту 
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опалого листя (85%) та гною ВРХ (15%). Одержаний субстрат володіє високою 
ферментною активністю і є придатним поживним середовищем для культури 
гібриду каліфорнійського черв’яка 
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ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ПРЕПАРАТИ, ОСНОВНІ ГІПОТЕЗИ ТА 
МЕХАНІЗМ ДІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ У 

ТВАРИННИЦТВІ 
 

Розглянуті гіпотетичні механізми впливу нових препаратів створених на 
основі біоінформаційних технологій є важливим чинником сучасних підходів у 
вирішенні проблеми екологобезпечного лікування тварин. 

Ключові слова: біоінформаційні методи, гомеопатія, механізми, гіпотеза. 
 
Відомо, що використання хімічних традиційних ветеринарних препаратів 

можуть приводити до складних побічних ефектів, зокрема небажаного 
накопичення хімічних сполук в організмі тварин. У м’ясі та молоці корів в такому 
випадку значно зростає кількість токсикантів та їхніх метаболітів, отже кумуляція 
шкідливих речовин в організмі значно зросте. Зрозуміло, що продукція 
тваринництва у такому випадку буде суттєво погіршуватися [13, 14, 15]. 

Ситуація щодо створення, розробки та впровадження сучасних екологічно 
безпечних ветеринарних препаратів в Україні є ще й досі не вирішеною 
проблемою. 

Пріоритетними напрямками дослідження вважаються розробка 
антимікробних, противірусних, антимікотичних та імуномоделюючих препаратів. 

Останні є важливим чинником їх гуморального та клітинного імунітету 
через стимуляцію проліферативної активності лімфоцитів. Такі препарати 
підвищують здатність ефективного функціонування захисних елементів стійкості 
організму до умов зовнішнього середовища при ризиках локальних, техногенних 
та глобальних екологічних навантажень. Адже забруднення середовища, 
спричинене вищезгаданими явищами підвищує ризик імунодефіциту в організмі, а 
відтак розвиток аутоімунних порушень, що може привести до виникнення 
інфекційних та інших захворювань [4, 5, 14, 17]. 

Керуючись вимогами Комісії Кодекс Аліментаріус та ФАО/ВООЗ, 
необхідно знайти оптимальне рішення щодо створення саме таких 
екологобезпечних ветеринарних препаратів, спираючись на найсучасніші розробки 
в галузі медицини [3]. Адже є ряд доказів, що різного виду патології виникають 
внаслідок порушення резонансу електромагнітних частот клітин організму [7, 8]. 
На основі багаторічних досліджень проведених нами та значних успіхів генної 
інженерії, біотехнології, а також значний поступ у розвитку нових напрямків 
науки – гомеопатії, ізопатії, антигомотоксикології, рефлексотерапії, 
електропунктурної діагностики, що й складає назву "біоінформаційні методи", нам 
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вдалося на основі вищезгаданих методів створити препарати, що відповідають 
таким вимогам [11, 12]. 

Найважливішою перевагою таких препаратів є відсутність кумуляції в 
організмі, що є фундаментальною основою екобезпечних лікарських засобів. 

Вирішивши, цю проблему можна достатньо прогнозовано вирішувати 
завдання іншого порядку. Важливо є розуміння гіпотетичних механізмів реалізації 
ефекту дії таких засобів. 

Вважається, що в систему класичної гомеопатії входять основні базові 
групи препаратів: 

а) рослинна група; 
б) тваринна група; 
в) мінеральна група. 
Маючи в арсеналі такий потужний сучасний метод перевірки впливу 

препаратів на організм як акупунктурна діагностика по методу Р. Фоля в нашій 
модифікації ми можемо достатньо ефективно підбирати відповідні гомеопатичні 
композиції, як по складу, так і по потенціях (дозах), створивши синергетичні 
препарати складних композицій, які можуть успішно вирішувати ефективне 
лікування навіть складних інфекційних захворювань, як вірусної, так і мікробної 
чи мікотичної етіології [7, 8, 9, 19]. 

Можливим елементом гіпотетичного механізму впливу на органи і системи 
організму тварин є гіпотеза, яку можна розглядати одночасно в кількох площинах 
та в динаміці її розвитку. 

По-перше, що стосується потенцій від 10-1 до 10-26, що становлять число 
Авоґадро, то очевидно, що в межах цих потенцій механізм дії буде базуватися на 
теоретичних принципах теорії Ерліха – а саме (без приєднання дія не 
відбувається), адже тільки в цьому випадку існує можливість молекулярних 
взаємодій. 

Що ж відбувається, коли потенція препарату буде вищою 10-26, наприклад 
10-100; 10-200 чи 10-1000? Очевидно, що ефект дії вищезгаданих потенцій препаратів, 
ще не достатньо вивчений. Адже при такому розведенні (потенції) препарат не 
містить молекули гомеопатичного препарату, зате саме такі потенції є найбільш 
ефективні у випадках хронічних захворювань різної етіології [6, 9, 10, 11]. 

Як пояснити процес ефективності реалізації такої дії? Очевидно, що 
ефективність високих потенцій препарату зумовлена опосередкованою дією 
хімічної структури, яка в процесі динамізації (потенціонування) передає 
характерні їй властивості – розчиннику, а саме – воді [1, 2]. 

Отже, на цьому стані вода набуває властивостей молекул вихідної речовини 
– тобто є носієм інформації з закодованими лікувальними властивостями 
гомеопатичного препарату [2, 6]. 

Відомо, що організм в основному складається з води. Мозок, зокрема, являє 
собою вологу субстанцію і на 85% складається з води. Деяка частина води в 
організмі може з’єднуватися з розчиненими в ній речовинами і з поверхнею 
біополімерних макромолекул з допомогою як водневих зв’язків, так і сил       іон-
дипольної взаємодії, що призводить до зміни конфігурації, ефективних розмірів та 
мас тих або інших часток, які беруть участь в реакції, і в деяких випадках до 
суттєвої модифікації їх властивостей [1, 2]. 
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Вода, яка міститься в організмі, якісно відрізняється від звичайної води – це 
структурована вода. Виявилось, що в тісному контакті з біомолекулами вода 
знаходиться як би в кристалічному стані (Масару Емото). Ці кристалічні 
структури, за переконанням автора, є матрицею життя [6]. 

Всі речовини при розчиненні в воді утворюють гідратні оболонки – водні 
оболонки поблизу розчинених речовин, в яких молекулярно-статичні властивості 
води змінені в порівнянні з такими в чистій воді. Кожній частці розчиненої 
речовини відповідає конкретна структура гідратної оболонки. Ці структури для 
деяких речовин можуть співпадати, але при подальшому розгляді можна 
стверджувати, що кожна розчинена речовина має свою структуру гідратної 
оболонки. Структура води – це суміш гідратних структур, які можуть в ній 
утворюватися. Це не обов’язково цілі гідратні оболонки, це може бути велика 
кількість різноманітних уламків структур, які є зародками можливих відносно 
великих кластерів (В. Я. Антонченко, 1991) [1]. 

Теорія протонної провідності в одновимірних ланцюжках молекул води 
була показана в роботі В. Я. Антонченка (1991). Це нелінійна теорія, коли перенос 
протона в системах з водневим зв’язком здійснюється за допомогою солітонного 
механізму. При цьому властивості води визначаються як трьохвимірною 
полімерною структурою, так і існуванням мікрокластерів, які можуть набувати 
додаткову стабільність [1, 2]. 

Дисипативні структури – це просторово-часова організація молекул води, 
яка може самостійно виникати тільки при підтримці постійного обміну речовиною 
і енергією між самоорганізованою системою і організуючим середовищем. 

Структурно-інформаційна властивість води – це властивість її молекул 
утворювати кластери, в структурі яких закодована інформація про взаємодії, які 
мали або мають місце в даному водному взірці [8]. 

Таким чином, доведені положення, які лежать в основі взаємозв’язку 
характеристик процесів, які протікають в водних системах, з характеристиками 
гомеопатичних лікарств, а також зв’язку біофізичних діагностичних методів з 
біоінформаційними властивостями водних систем (“пам’ять води”) [6]. 

У процесах потенціонування в гомеопатії проходить утворення 
кавітаційних мікробульбашок в рідині. Руйнування цих бульбашок приводить до 
дисоціації молекул води та утворення протонів, що стабілізують дисипативні 
структури [11]. 

Умови стійкості дисипативних структур пов’язані з процесами переносу 
заряду. Тому дисипативні структури володіють випромінювальними 
характеристиками. Вже при першому потенціонуванні проходить утворення 
великого потоку заряджених часток, і дисипативні структури набувають певну 
стабільність. З цього моменту вода набуває нових характеристик, а саме – 
випромінювальні, які вона завдячує конкретній розчиненій речовині, хоча в 
подальшому присутність в воді розчинених речовин не є принциповою. Всі 
гомеопатичні лікарські засоби мають свій частотний спектр випромінювання. 

Всі матеріальні об’єкти мають специфічні високодиференційовані 
електромагнітні поля, які властиві тільки їм і містять характерну інформацію, 
здатну, при наявності в них резонансних частот, взаємодіяти з електромагнітними 
полями інших об’єктів. Власне це і є основою теорії інформаційних полів. При 
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взаємодії когерентних (однакових по фазі і частоті) хвиль спостерігається ефект 
резонансу, при якому виникає сумування амплітуди хвилі. Згідно цієї теорії, будь-
який гомеопатичний потенційований матеріал (препарат) є джерелом особливих 
зовнішніх електромагнітних сигналів, які володіють резонансними частотами по 
відношенню до частот внутрішніх осциляторів, які регулюють гомеостаз живого 
організму та виводять з нього токсичні речовини, важкі метали, їхні метаболіти і 
ін. [12, 16, 18]. 

Перевірка отриманого нами комплексного гомеопатичного       препарата-
детоксиканта, проводилася з використанням електропунктурної діагностики по 
методу Р. Фоля в нашій модифікації з використанням живих об’єктів з 
матричними структурами біологічного матеріалу досліджуваних тварин. 

Отже, можна зробити висновок, що створення нових препаратів на основі 
біоінформаційних методик дадуть можливість: 

а) суттєво знизити негативний вплив екологічних факторів на організм 
тварин; 

б) підвищити імунітет тварин; 
в) створити екологобезпечні, не кумулятивні препарати для лікування 

складних хворіб різної етіології. 
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BREEDING 
Look at hypothetic mechanism influence of new preparation created on the base 
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ecology safety treatment of animal. 
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Білоцерківський національний аграрний університет 
 
СТРУКТУРА М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ ЛАТЕРАЛЬНИХ М’ЯЗІВ  

ФОРЕЛІ РАЙДУЖНОЇ 
 

Досліджено гістологічну будову м’язової тканини форелі райдужної. 
Встановлено, що поверхневий латеральний м’яз чітко відмежований від глибокого 
латерального м’язу. У своїй структурі він має відносно широкі міосепти, які 
формують міомери неправильно чотирикутної форми. Ріст м’язової тканини 
проходить за рахунок збільшення м’язових волокон в діаметрі (гіпертрофічний 
шлях) та поздовжнього їх поділу. 

Ключові слова: м’язова тканина, м’язові волокна, міофібрили, гістологічна 
будова, поверхневий латеральний м’яз, глибокий латеральний м’яз, форель 
райдужна. 

 
Актуальність теми. Вирощування райдужної форелі в Україні є важливим 

економічно вигідним напрямом товарного рибництва (1, 2). Форель відносять до 
екологічно чистих продуктів, оскільки її відтворення та вирощування проводиться 
у чистій холодній, насиченій киснем воді. Цей вид риби розповсюджений на 5 
континентах і є найпопулярнішим і найпоширенішим об’єктом культивування. 
Поряд із економічними, соціальними та біологічними характеристиками цього 
виду риби (3) зростає увага і до морфологічних її особливостей. Тому, метою 
нашої роботи було провести гістологічну характеристику латеральної мускулатури 
форелі райдужної . 

Матеріал та методи дослідження. Матеріалом для гістологічного 
дослідження була поперечно-посмугована м’язова тканина цьоголіток, дволіток та 
триліток лускатого коропа. Шматочки м’язової тканини розміром 1 см3 відбирали 
від щойновиловленої риби на рівні бічної лінії. 

Фіксацію м’язової тканини проводили у 10 % розчині нейтрального 
формаліну. Після фіксації матеріал промивали проточною водою, зневоднювали у 
спиртах зростаючої концентрації. Дослідний матеріал заливали у целоїдин. Зрізи, 
товщиною 5–10 мкм, виготовляли на санному мікротомі і фарбували за методом 
Ван-Гізон згідно гістологічних посібників [7]. 

Морфометрію тканин проводили за допомогою мікроскопу Біолам Р5У4.2 
та мікрометра окулярного МОВ-1-16х. Мікрофотографування гістологічних 
препаратів виконували за допомогою відеокамери ССD СОМ РLUGUE USВ-2, яка 
вмонтована у мікроскоп KONUS. Статистична обробка отриманих результатів 
здійснювалась за стандартними методиками [8], а також з використанням 
комп’ютерної програми Microsoft Ехсеl. 

                                                        
 Слюсаренко А.О., Гриневич Н.Є., 2011 
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Результати дослідження. При дослідженні м’язової тканини ПЛМ форелі 
райдужної було встановлено, що даний м’яз локалізується безпосередньо під 
шкірою у вигляді тяжу. На рівні бічної перегородки розташовується характерним 
трикутної форми утворенням (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Розташування ПЛМ в ділянці бічної перетинки  

(Ван-Гізон. Зб. х100): а – ПЛМ; б – ГЛМ 
 
На гістопрепаратах було встановлено, що поверхневий латеральний м’яз 

має чітко виражену межу із глибоким латеральним м’язом (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 – Межа між ПЛМ та ГЛМ (Ван-Гізон. Зб. х 100): а – ПЛМ; б – ГЛМ 

 
Поверхневий латеральний м’яз форелі райдужної поділяється міосептами 

на пучки м’язових волокон І та ІІ порядку. Міосепти представлені відносно 
товстими прошарками пухкої сполучної тканини. Такі ж прошарки були 
встановлені і на поздовжніх зрізах червоної м’язової тканини, де відмічали 

а 

б 

а 

б 
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утворені міомери неправильної чотирикутної форми. У міосептах та у гіподермі 
відмічали невеликі скупчення адипоцитів. 

М’язова тканина ПЛМ представлена червоними м’язовими волокнами. 
Останні округлої та видовженої форм розташовувалися щільно одне біля одного. 
М’язові волокна мали добре виражену сарколему. Саркоплазма проглядалася лише 
між міофібрилами, які локалізувалися по всій площі волокна. Ядра округлої 
овальної, видовженої форм відносно великих розмірів. У них добре виражена 
нуклеолема та ядерце. Каріоплазма містила велику кількість добре вираженої 
базофільної зернистості. Остання зумовлена наявністю глибок хроматину. 

Досліджуючи ГЛМ відмітили, що він на поздовжніх гістологічних зрізах 
поділявся міосептами на міомери, які мали вигляд стрічок. Міосепти відходили від 
гіподерми. Через ПЛМ вони проникали до ГЛМ. У останньому вони були 
представлені пучком колагенових волокон. 

Також відмічали міосепти, які відходили від бічної перегородки і на 
поперечних зрізах формували концентрично розташовані напівкола та кола. 

У верхніх шарах досліджуваного м’язу відмічали сформовані пучки 
м’язових волокон І та ІІ порядків. М’язова тканина глибше розташованих шарів 
м’язу характеризувалася наявністю лише пучків ІІ порядку. Тоді як пучки І 
порядку були не виражені. 

ГЛМ форелі райдужної був представлений білими м’язовими волокнами. 
Вони розташовувалися щільно одне біля одного і були округлої, овальної, 
трикутної та витягнутої форм різних розмірів (рис. 3). Наявність м’язових волокон 
різних розмірів зумовлена процесами росту м’язової тканини, а саме гіпертрофією. 
Окрім цього, відмічали процес поздовжнього відщеплення від «батьківських» 
клітин. Про це свідчить наявність характерних у них вигинів саркоплазми (рис. 4). 

 

  
Рис. 3 – М’язова тканина глибокого 
латерального м’язу (ван-Гізон. Зб. х 

400): а – м’язові волокна; б – ендомізій 

Рис. 4 – Вигини сарколеми у 
м’язових волокнах ГЛМ форелі 
райдужної (ван-Гізон. Зб. х 400):  
а – м’язові волокна; б – вигини  

сарколеми 
Ядра овальної та витягнутої форм розташовувалися на периферії. В 

окремих ядрах проглядалося ядерце. Також відмічали м’язові волокна, які ще й 

а 

б 

а 

б 
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містили ядра, що розташовувалися між міофібрилами. Кількість таких ядер 
становила від 1 до 3. 

Висновок. Згідно результатів гістологічних досліджень можна відмітити, 
що поверхневий латеральний м’яз форелі райдужної чітко відмежований від 
глибокого латерального м’язу. У своїй структурі він має відносно широкі 
міосепти, які формують міомери неправильної чотирикутної форми. Ріст м’язової 
тканини проходить за рахунок збільшення м’язових волокон в діаметрі 
(гіпертрофічний шлях) та поздовжнього їх поділу. 
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Summary 
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THE STRUCTURE OF MUSCLE TISSUE OF LATERAL MUSCLES TROUT 
IRIDESCENT 

The histological structure of muscle tissue trout is explored iridescent. It is set 
that a superficial lateral muscle is expressly delimited from a deep lateral muscle. In the 
structure she has relatively wide myoseptums, which form myomeres wrong 
quadrangular form. Growth of muscle tissue passes due to the increase of muscle fibers 
in a diameter (hypertrophy way) and longitudinal their division. 
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ВПЛИВ ІМУНОКОРЕГУЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ НА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ 

ОРГАНІЗМУ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ 
 
У статті наведені дані про вплив розчину високочистого натрію гіпохлориту 

(ВНГХ) на неспецифічну резистентність організму курчат-бройлерів на тлі 
проведеної вакцинації  проти хвороби Ньюкасла в критичні періоди 
постнатального онтогенезу. Встановлено, що застосування розчину  ВНГХ 
забезпечує підвищення неспецифічної резистентності організму курчат в період 
формування імунної відповіді та напруженості поствакцинального імунітету, 
про що свідчить зростання величини лізоцимної, бактерицидної активності 
сироватки крові та фагоцитарної активності нейтрофілів крові. 

Ключові слова: резистентність, розчин ВНГХ, хвороба Ньюкасла, курчата-
бройлери. 

 
Важливими передумовами успішного ведення промислового птахівництва є 

максимальне забезпечення біологічних потреб птиці та профілактика захворювань. 
Недосконала технологія вирощування, погіршення екологічної ситуації, 
поствакцинальний стрес – ці фактори спонукають удосконалювати існуючі та 
розробляти нові способи підвищення природної резистентності та імунологічної 
реактивності організму птиці. Ефективним методом імунопрофілактики є 
застосування імунокоректорів. До них належить розчин високочистого натрію 
гіпохлориту (ВНГХ), який виявляє бактерицидні, віруліцидні, фунгіцидні, 
детоксикуючі та дезодоруючі властивості. В останні роки досліджувалась 
можливість його застосування у свинарстві, птахівництві, для лікування у 
ветеринарній та медичній практиці [2, 4]. 

Однак, недостатньо вивченим залишається комплексний вплив ВНГХ на 
неспецифічну резистентність організму курчат-бройлерів на тлі проведеної 
вакцинації. Особливо, це стосується критичних вікових імунодепресивних періодів 
які, як стверджують дослідники, в житті курей-бройлерів співпадають із  3-5, 14-28 
та 40-50 добою [1]. 

Матеріал та методи проведення досліджень.  
Для постановки досліду із 75 курчат-бройлерів кросу Ross 308 у віці 5 діб 

було сформовано 2 групи за принципом аналогів. Курей утримували у кліткових 
батареях згідно з рекомендованими технологічними нормами на повноцінному 
раціоні в умовах віварію Інституту біології тварин НААН. На 13 добу життя все 
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поголів’я клінічно здорової птиці було вакциноване проти хвороби Ньюкасла. 
Перша група служила контролем, другій групі з 5-добового віку до завершення 
досліду випоювали розчин ВНГХ у концентрації 15 мг/л замість води. Після 
завершення досліду, який тривав 42 доби, проводили облік продуктивності птиці. 
Збереженість поголів’я у всіх дослідних групах становило 100 %. 

Кров для досліджень відбирали на 5-, 20-, 30-, 42-добу. Лізоцимну 
активність сироватки крові (ЛАСК) визначали нефелометричним методом за 
Дорофейчуком В. Г. (1968), бактерицидну активність сироватки крові (БАСК) 
визначали фотонефелометричним кюветним методом за Марковим Ю. М. 
Визначення фагоцитарної активності нейтрофілів крові проводили за методикою 
Гостєва В. С.  Статистичну обробку цифрових даних проводили за допомогою 
програми Statystika для Windows XP. Вірогідною вважали різницю при р<0,05 – 
<0,001 порівняно з контролем для кожного вікового періоду.  

Результати та обговорення.  
Вроджена або неспецифічна резистентність відноситься до важливих 

інтегральних характеристик організму і базується на механізмах, які сформувались 
в процесі еволюції, закріплені природнім добором і обумовлюють адаптивну 
реакцію. Неспецифічні імунні реакції розвиваються відносно повільно, проте вони 
першими реагують на чужорідні речовини [3]. Особливе значення мають 
неспецифічні фактори захисту, які включають у себе багато компонентів, зокрема 
бактерицидну активність сироватки крові. Суть прояву останньої полягає у 
наявності неспецифічного літичного фактора – комплементу, який здатний 
реалізувати свою дію під впливом утворених специфічних антитіл. Вивчаючи стан 
природної неспецифічної резистентності організму молодняка курей, ми визначали 
рівень лізоцимної та бактерицидної активності сироватки крові та фагоцитарну 
активність нейтрофілів.  

Результати дослідження, які представлені у таблиці 1 свідчать про те, що до 
початку застосування розчину ВНГХ у 5-добовому віці показники неспецифічної 
резистентності організму курчат-бройлерів у контрольній та дослідній групі 
перебували в однакових межах.   

Таблиця 1 
Показники неспецифічної резистентності організму курчат-бройлерів 

5-добового віку (Мm, n=5).  
Групи Показники 

 ЛАСК, % БАСК, % ФА, % ФІ, од. ФЧ, од. 
Контрольна 26,0±1,871 41,354±2,867 21,6±1,208 10,57±0,377 2,28±0,136 
Дослідна  30,4±2,112 38,994±3,093 20,2±1,241 11,02±0,531 2,24±0,211 

Примітка: тут і в наступних таблицях *р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001. 
Як вказують дані таблиці 2, починаючи з 20-добового віку, лізоцимна 

активність сироватки крові курчат поступово знижується, при цьому як в 
контрольній, так і дослідній групі, порівняно з 5-добовими курчатами. Рівень 
ЛАСК та БАСК становить 25,2±1,393 % та 29,574±1,959 %, що на 17,1 % та 24,1 % 
нижче, ніж в курчат 5-добового віку. Порівняно з контрольною групою, ці 
показники є вищими, проте достовірної різниці не виявлено. Компенсаторною в 
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даному випадку виступає клітинна ланка неспецифічної резистентності організму, 
зокрема ФА. Кількість активних нейтрофілів крові птиці дослідної групи вища 
порівняно з контрольною групою на 16,8 % при р<0,01. На 20-добу життя птиці 
простежувалася загальна тенденція наближення ФЧ та ФІ нейтрофілів крові до 
величини контрольної групи.  

Таблиця 2  
Показники неспецифічної резистентності організму курчат-бройлерів 

20-добового віку (Мm, n=5).  
Групи Показники 

 ЛАСК, % БАСК, % ФА, % ФІ, од. ФЧ, од. 
Контрольна 23,2±1,158 27,062±2,448 23,8±0,583 10,75±0,397 2,56±0,121 
Дослідна  25,2±1,393 29,574±1,959 27,8±0,860** 9,94±0,264 2,76±0,093 

У наступному життєвому періоді (див. табл. 3), величина ЛАСК  та БАСК в 
курчат контрольної групи була наближеною до рівня величини курчат 20-добового 
віку і становив 24,0±0,707 % та 27,080±1,184 % відповідно. Показники 
неспецифічної клітинної резистентності організму в курчат контрольної групи теж 
залишалися без суттєвих змін порівняно з курчатами 20-добового віку. 

Таблиця 3 
Показники неспецифічної резистентності організму курчат-бройлерів 30-

добового віку (Мm, n=5). 
Групи Показники 

 ЛАСК, % БАСК, % ФА, % ФІ, од. ФЧ, од. 
Контрольна 24,0±0,707 27,080±1,184 23,2±1,158 10,11±0,212 2,34±0,103 
Дослідна  29,4±0,927** 44,804±0,674*** 30,4±1,364** 11,22±0,412* 3,1±0,122** 

При застосуванні розчину ВНГХ вже на 30-добу життя птиці величина 
ЛАСК достовірно підвищувалася на 22,5 %, БАСК – на 65,4 %, ФА – на 31,0 %, ФІ 
– на 11,0 % та ФЧ – на 32,5 %. 

У 42-добовому віці у птиці контрольної групи лізоцимна активність 
сироватки крові становила всього 21,8±0,800 % (табл. 4), що в 1,2 разів менше, ніж 
в курчат 5-добового віку. Бактерицидна активність сироватки  

Таблиця 4 
Показники неспецифічної резистентності організму курчат-бройлерів 

42-добового віку (Мm, n=5). 
Групи Показники 

 ЛАСК, % БАСК, % ФА, % ФІ, од. ФЧ, од. 
Контрольна 21,8±0,800 30,584±0,690 24,2±0,583 8,58±0,299 2,08±0,107 
Дослідна  28,2±1,068** 49,984±2,419*** 29,8±1,281** 9,76±0,246* 2,9±0,071*** 

 
крові курчат поступово підвищувалась, порівняно з 20-добовим віком і в 42-
добовому віці становила 30,584±0,690 %. Варто відзначити, що на 42-добу життя 
курчат величина ФА була найвищою, порівняно з вихідним віковим періодом, а ФІ 
та ФЧ – поступово знижувалися. При застосуванні дослідній групі курчат-
бройлерів розчину ВНГХ встановлено вірогідне підвищення ЛАСК на 29,3 %, 
БАСК – на 63,4 %, ФА – на 23,1 %, ФІ – на 13,7 % та ФЧ – на 39,4 %. Ці дані 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 225

узгоджуються з даними літератури, які свідчать, що випоювання розчину 
гіпохлориту натрію у концентрації 10-15 мг/л проявляє найкращий ефект на 
клітинні та гуморальні фактори неспецифічної резистентності організму 
вакцинованих курчат-бройлерів [4]. 

Висновки. 
1. У критичні періоди постнатального онтогенезу на тлі проведеної 

вакцинації встановлено послаблення гуморальної ланки неспецифічної 
резистентності організму курчат-бройлерів, яке супроводжувалося в контрольній 
групі птиці поступовим зниженням ЛАСК і БАСК з 5 до 42 доби життя бройлерів. 
Встановлено, що у птиці контрольної групи на тлі проведеної вакцинації до 42-
доби життя ФА нейтрофілів крові зростає, порівняно з 5-добовим віком, а ФІ та 
ФЧ – поступово знижується.  

3. Випоювання розчину ВНГХ в концентрації 15 мг/л достовірно підвищує 
ЛАСК та БАСК на 30- та 42-добу життя вакцинованих бройлерів, ФА – на  20-, 30- 
та 42-добу, ФЧ  і ФІ – на 30- та 42-добу життя птиці.  
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Summary 
Stoyanovskyj V. G., Kolomiyets I. A., Galuschak L. I., Lisna B. B.   

THE INFLUENCE OF IMMUNOCORRECTORS ON THE RESISTANCE OF 
CHIKENS-BROILERS 

The data about the influence of solution NaOCl on resistance of chickens-
broilers organism in critical periods of their postnatal ontogenesis under the condition 
of vaccination against Newcastle disease have been represented. It was established, that 
solution NaOCl in dose of 15 mg / l had a positive effect on the  

Key words: resistance, solution NaOCl, Newcastle disease, chickens-broilers.   
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ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПРИ НЕПЛІДНОСТІ СВИНОМАТОК 

 
 Застосування прогностичних показників крові за умов різних форм 
неплідності на тлі повноцінної годівлі та відсутності інфекційних захворювань є 
важливим для виявлення причин та розробки лікувально-профілактичних заходів 
на промислових свинокомплексах. 
 Ключові слова: неплідність, показники крові, свиноматки. 
 

Вступ. У наш час інтенсифікація технології виробництва у галузі 
свинарства вимагає постійного пошуку шляхів стимулювати виразність статевої 
функції, попереджати післяродові ускладнення незаразної природи у свиноматок 
та визначати ефективність застосування нових ветеринарних препаратів, які 
пропонуються в Україні. Усунення будь-яких причин порушення статевої 
циклічності забезпечує високу продуктивність свиноматок та попереджає 
скорочення тривалості їх перебування в стаді. Застосування препаратів, які містять 
гормони та покращують метаболізм, впливає на виразність усіх складових 
компонентів статевого циклу, позначається на заплідненні, якості та безпечності 
продукції свинарства. Пройшли реєстрацію та використовуються фахівцями 
ветеринарної медицини чимало препаратів подібного складу, накопичено досвід 
позитивної дії на організм тварин різних видів та вікових груп таких препаратів, 
що поліпшують метаболічні процеси. 
 Розлади ендокринної регуляції метаболічних процесів в організмі 
неплідних свиноматок зумовлені переважно аліментарною гіпотрофією яєчників, 
що  підтверджено вірогідною мінливістю метаболізму протеїнів, глюкози, ліпідів 
та окремих ферментів у сироватці крові неплідних тварин. Лише після  
відновлення циклічної функції яєчників у свиноматок з ознаками анафродизії 
метаболічні процеси організму за показниками сироватки  крові поступово 
відновлювалися. Так, у неплідних тварин був підвищений вміст загального білку, 
активність холінестерази, лужної фосфатази, аланін-амінотрансферази, але 
знижувалась активність альфа-амілази та рівень прогестерону [1].  

 При аліментарній неплідності нижчими від фізіологічної норми були 
показники загального білка та кальцію, у верхній межі норми був показник 
неорганічного фосфору, в межах норми значення холестеролу, аспартат- та аланін-
амінотрансфераз.  

При симптоматичній неплідності в межах фізіологічної норми знаходяться 
показники загального білка, фосфору, холестеролу, β-ліпопротеїдів і креатиніну, 
дещо вищій рівень мали показники аспартат- та аланін-амінотрансфераз, на 
низькому рівні був показник загального кальцію.  

При імунній неплідності – в межах фізіологічної норми знаходилися 
                                                        
 Сухін В.М., Чумак В.О., 2011 
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показники загального  білка, фосфору, холестеролу, β-ліпопротеїдів, креатиніну та 
активності аспартат- та аланін-амінотрансфераз, при дещо низькому рівні 
загального кальцію [2]. 
 Вірогідно змінювались значення деяких показників крові у свиноматок при 
завершені періоду статевого спокою. Так, підвищувалась концентрація тироксину, 
естрадіолу, кортизолу, знижувався рівень прогестерону, глюкози та загального 
холестерину  [4]. 

Сербські вчені досліджували морфологію органів статевої системи 
ремонтних свинок, які забиті через тривалу відсутність еструсу. Вони встановили, 
що у більшості тварин органи були у нормальному стані, майже 61% свинок мали 
такі зміни в яєчниках, що підтверджували наявність 1-2 статевих циклів у 
минулому. Таким чином, анатомічний та фізіологічний розвиток статевої системи 
у багатьох тварин може бути в нормальному стані, але бути відсутнім виразний 
прояв еструсу. Саме неадекватна технологія виявлення охоти у тварин стала 
причиною для встановлення неплідності для 107 із 175 ремонтних свинок у віці 
старше 8 міс. [5]. 

Метою роботи було проаналізувати накопичені дані щодо біохімічних 
показників крові при різних формах неплідності та виявити спільні параметри у 
свиноматок при інтенсивній технології виробництва. 

Матеріал і методи. Дослідження проводили протягом 2011 р. на 
свиноматках, що знаходились в умовах свинокомплексу повного циклу 
Дніпропетровської області. Тварини є гібридами (Велика біла х Ландрас), вікової 
групи 1-2 опороси. Вони перебували в однакових умовах утримання та годівлі, в 
групових станках по 15-20 тварин, щодня проводилось виявлення статевої охоти та 
переведення в одиночні станки для штучного осіменіння. 
 У 10 свиноматок, які не проявляли статевої циклічності протягом 1 міс. 
після відлучення поросят, отримали кров із вушної вени з метою визначення 
метаболічного профілю.  

Дослідження виконані в умовах лабораторії факультету ветеринарної 
медицини загальноприйнятими методиками з використанням наборів реактивів 
виробництва фірми “Філісід-діагностика”, м.Дніпропетровськ. 
 Результати дослідження. Ми порівняли дані інших дослідників з 
вивчаємої проблеми та визначили, на нашу думку, найбільш характерні 
метаболічні показники, що супроводжують розлади системи відтворення у 
свиноматок.  

При визначенні показників крові нами виявлені деякі зміни від фізіологічно 
нормальних у безплідних свиноматок. Вони наведені в таблиці 1. 

Так, спостерігали надмірне зростання загального холестерину та 
максимальні значення норми вмісту загального білку та глюкози.  

Водночас, активність лужної фосфатази, концентрація загального кальцію 
були менші за норму, а на рівні мінімальних знаходились вміст альбумінів та 
значення білкового коефіцієнту. 

Інші досліджувані показники були в межах норми, тому виразних 
відхилень роботи печінки, травної системи, нирок, що вказували б на аліментарну 
та симптоматичну форми неплідності, не встановлено. 
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Таблиця 1 
Біохімічні показники крові неплідних свиноматок (М±m, n=10) 

Показники М±m Норма [за 1] 
Загальний білок, г/л 82,9±1,8 65-85 
Альбуміни, г/л 26,9±1,7 23-40 
Білковий коефіцієнт 0,48±0,03 0,5-1 
Сечовина, мМ/л 4,3±0,5 3,0-6,0 
Глюкоза, мМ/л 5,46±0,33 3,2-6,0 
Загальний холестерин, мкМ/л 3,10±0,38 1,6-2,9 
Загальний кальцій, мМ/л 1,94±0,30 2,4-3,2 
Фосфор неорганічний, мМ/л 1,62±0,30 1,4-2,3 
АСТ, мМ/год*л 0,79±0,06 0,4-0,8 
АЛТ, мМ/год*л 0,39±0,07 0,3-0,7 
Лужна фосфатаза, мкМ/с*л 0,38±0,04 0,7-3,0 

 
Статеві рефлекси центральної нервової системи, що реалізуються 

характерною зміною поведінки свинок, з зовнішніх або внутрішніх причин  
напевне можуть гальмуватись. Тому виявити та провести своєчасно штучне 
осіменіння у тварин зі слабко вираженими, непомітними людині ознаками 
збудження є фактично неможливим.  

Покращення загального стану тварин сприяє швидшій перебудові 
діяльності окремих органів та систем залежно від перебування в певному 
фізіологічному стані. Наприклад, після вигодовування понад 10 поросят, кількість 
та швидкість росту яких набагато перевищує подібні показники у диких свиней в 
період лактації, сучасним свиноматкам потрібно відновитись. 
 Метаболічні процеси, спрямовані на лактацію, мають швидко 
перебудуватись та забезпечити запліднення у перший тиждень після відлучення, а 
потім нормальний стан під час супоросності. І весь час на тварин впливають 
технологічні фактори, які зовсім не сприяють цьому, а навпаки легко викликають 
стресову реакцію та дисгармонію нейрогуморальної системи, що має 
забезпечувати почергово домінанту лактації, статевої охоти, а потім вагітності. 
Якщо чинник будь-якої природи завадить завершенню одного домінантного стану 
та формуванню наступного, нейрогуморальна система тварини неадекватно 
керувати роботою організма. А перше, що постраждає, це буде статева система у 
самок, адже її робота є визначальною в оцінці продуктивних якостей племінних 
тварин. Якщо у відгодівельних тварин стрес-реакція порушує домінанту 
збільшення приросту маси, то у племінних – акушерсько-гінекологічні 
захворювання та неплідність. 
 Якщо проблема неплідності лежить в розладі роботи нейрогуморальної 
системи, а не через проблеми заразної патології або неадекватної годівлі, тоді в 
крові будуть змінюватись такі показників, які характеризують саме її. Так, іони 
кальцію не лише надходять із корму, але й з кісткової тканини для підтримання на 
належному рівні постійної концентрації в крові. Холестерин, який є попередником 
стероїдних гормонів, може залишатися невикористаним, якщо немає потреби у 
залоз через не вивільнення ліберинів із гіпоталамусу та гонадотропінів або 
адренокортикотропіну із гіпофізу. Активність холінестерази дозволяє оцінити 
функціональну здатність вегетативної нервової системи, адже вона у значній мірі 
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регулює перебіг статевих рефлексів тварин.     
Також ми вважаємо, що інколи можуть бути корисними спеціальні засоби, 

що дозволяють посилити статеві рефлекси або виявити зміни фізіологічного стану 
самок інструментально. Наприклад, застосовувати препарати, що сексуально 
збуджують самок (“запах кнура” тощо), або досліджувати температуру та 
властивості слизу в піхві (детектори супоросності на температуру або 
електропровідність).   

Висновки. 
 1. Найбільш інформативним для встановлення неплідності є визначення 
вмісту статевих гормонів – естрадіолу, прогестерону та їхнього співвідношення, 
але ці методики можуть бути використані поки що лише в наукових цілях. 
 2. Дослідження концентрації загального холестерину, загального кальцію, 
активності лужної фосфатази та холінестерази при проведенні диспансеризації 
маточного поголів’я є достатньо доступними та інформативними для біохімічної 
оцінки стану відтворювальної системи свиноматок з метою прогнозування 
поширення безплідності. 

Література. 
1. Влізло В.В. Лабораторна діагностика у ветеринарній медицині (довідник) 

/ Влізло В.В., Максимович І.А., Галяс В.Л., Леньо М.І. – Львів, 2008. – 112 с. 
2. Вощенко І.Б. Діагностика і профілактика  неплідності основних 

свиноматок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 
16.00.07 «Ветеринарне акушерство». – Київ, Національний аграрний університет, 
2004. – 20 с. 

3. Харенко А.М. Показники метаболічного статусу свиноматок різних 
вікових груп // Вісник Білоцерківського ДАУ. – Біла Церква, 2006. – Вип. 41. – С. 
229-233. 

4. Усенко С.О. Гормональний і біохімічний статус сироватки крові свиней 
різного віку, статі та фізіологічного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин». –Полтава, Інститут 
свинарства ім.О.В.Квасницького УААН, 2004. – 20 с. 

5. Stancic I. Ovarian activity and uterus organometry in delayed puberty gilts / 
Stancic I., Stancic B., Bozic A. et al. // Theriogenology. – 2011. –Vol.76. –Is.6. –Р.1022-
1026. 

Summary 
V.M. Sukhin, V.O. Chumak 

Dnipropetrovsk, State Agrarian Univercity 
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СУМАРНА КІЛЬКІСТЬ КИШКОВИХ ВОРСИНОК  

У КУРЕЙ З РІЗНИМ ТИПОМ АВТОНОМНОГО ТОНУСУ  
 
Використовуючи методи електрокардіографії та варіаційної пульсометрії, 

у дорослих курей встановили тип інтегруючого тонусу автономних центрів. У 
кожній групі птиці визначили сумарну кількість ворсинок слизової оболонки 
окремих кишок. Майже у всьому органі (за винятком прямої кишки) перевага за 
даним показником належить курям з підвищеним тонусом парасимпатичних 
центрів. 

Ключові слова: кишкова стінка курей, кількість ворсинок, автономний 
тонус, тип автономної регуляції. 

 
Характеризуючи окремі шари кишкової стінки, можемо зазначити, що 

найбільш активною її частиною є слизова оболонка і особливо її ворсинки [1-3]. У 
дорослих курей вони займають 78-80 % товщини стінки дванадцятипалої кишки 
[4]. Вікова динаміка структури слизової оболонки різних ділянок кишки курей 
проходить подібно. Так висота ворсинок одноденних курчат в напрямку від 
дванадцятипалої до сліпої кишок знижується з 310 до 190 мкм, а у місячних курчат 
– з 639 до 490 мкм. [5, 6]. При цьому розвиток товстої кишки у курей кросу “Іза 
Браун” протікає найбільш інтенсивно протягом перших 14 діб життя і до 150 
добового віку досягає оптимального рівня морфологічних показників. Сліпі кишки 
одноденних курчат анатомічно вже є повністю сформованими і мають довжину 
3,81±0,18 см (права) і 4,03±0,20 (ліва). Перевага лівої кишки над правою 
зберігається протягом всього життя. [7]. Метою цієї роботи було вивчення зв’язку 
між загальною кількістю ворсинок в окремих кишках курей і типологічними 
особливостями тонусу автономної нервової системи (АНС). 

Матеріал і методи. Для дослідження сформували групу дорослих курей 
(віком 1 рік) кросу «Іза-Браун», які вирощені в промислових умовах птахівничого 
господарства. У кожної курки провели запис електрокардіограми, яку опрацювали 
методом варіаційної пульсометрії за Р.М. Баєвським [8]. Його результати 
дозволили розділити птицю на дві групи: симпатотоніків (СТ) та симпато-
нормотоніків (СТ-НТ), по 25 курей у кожній. Після забою птиці у кожній кишці 
визначали її довжину, окружність, та кількість ворсинок на 1см2 їх стінки. 
Об’єднавши середні значення всіх показників, ми з’ясували загальну кількість 
ворсинок в окремих кишках, їх відділах та цілому органі, а також вплив на цей 
показник типології автономного балансу. 

Результати досліджень. Завдяки проведеним вимірюванням та 
розрахункам, ми з’ясували, що сформований в процесі індивідуального розвитку 
певний тип інтегруючого тонусу автономних центрів по різному впливає на 
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загальну кількість ворсинок в окремих кишках (рис. 1). 
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Рис. 1. Кількість ворсинок слизової оболонки в окремих кишках курей. 

 
Так, у дванадцятипалій кишці перевага за даним показником знаходиться на 

боці курей, у яких спостерігається підвищений тонус блукаючого нерва. 
Відповідно на 5051,3 ворсинок виявлено менше у птиці, яка перебуває під 
домінуючим впливом симпатичних центрів. У порожній кишці домінування курей 
СТ-НТ не лише зберігається, а й суттєво укріплюється, оскільки різниця між 
групами птиці різко зростає (приблизно у чотири рази). Це на фоні достовірно 
високих відмінностей за іншими показниками, вказує на особливу чутливість 
структурних компонентів цієї кишки до типологічних особливостей автономної 
регуляції функцій. При цьому у порожній кишці кури СТ поступаються курям СТ-
НТ на 22514,9 ворсинок. Зазначимо, що це є найбільшою різницею між групами 
птиці у цілій кишці. Клубова кишка, на противагу порожній, характеризується 
мінімальними відмінностями у кількості ворсинок слизової оболонки на рівні всієї 
кишки. Тут перевага курей з нормотонічним ухилом також зберігається, проте її 
вираженість порівняно з птицею симпатотонічного типу є незначною – 564,7 
ворсинок. 

На початку товстої кишки (у шийках сліпих кишок) продовжується 
домінування курей СТ-НТ над курми СТ, причому різниця між ними за 
досліджуваним показником знову збільшується до 3402,2 ворсинок. Порівнюючи 
обидві сліпі кишки з клубовою варто зазначити, що в сумарна довжина перших є в 
два рази більшою ніж в другої, проте кількість ворсинок виявилася більшою в 
клубовій кишці, що вказує на різну направленість травних процесів у цих кишках. 
Пряма кишка, як кінцева ділянка органу, руйнує, встановлену попередніми 
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кишками, закономірність. Хоча відмінності між групами птиці не є надто 
високими, проте вищі значення кількості ворсинок слизової оболонки вже 
належать курям із симпатотонічним типом автономного балансу. Вони 
переважають курей з підвищеним тонусом парасимпатичних центрів на 1601,7 
ворсинок. 

Проте, якщо проаналізувати ситуацію за сумарною кількістю ворсинок 
окремо по кожному відділі кишки та в цілому по органу, то всюди перевага все ж 
таки буде на боці курей із нормотонічним нахилом АНС (рис. 2). 
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Рис. 2. Загальна кількість ворсинок слизової  

оболонки в окремих відділах та цілій кишці курей. 
 
Оскільки всі ділянки тонкої кишки мали однаковий принцип залежності від 

тиології автономних впливів і у всіх більші значення належали курям симпато-
нормотонікам, тому і в цілому відділі перевага цього типу над симпатотонічним 
типом птиці є досить вираженою – 28130,9 ворсинок. У товстій кишці навпаки 
спостерігалась різнонаправлена залежність досліджуваного показника від 
інтегруючого тонусу автономних центрів. Тому в цілому по даному відділі кишки 
різниця між групами птиці є невеликою і кури СТ поступаються курям СТ-НТ на 
1800,5 ворсинок. Відповідно показники цілої кишки у курей із симпатотонічним 
типом автономного тонусу відрізняються від показників у птиці із симпато-
нормотонічним типом автономних реакцій на 29931,4 ворсинок. 

На основі представлених даних можемо узагальнити, що підвищення 
тонусу парасимпатичних центрів у курей супроводжується збільшенням числа 
ворсинок слизової оболонки їх кишкової стінки, тобто проходить збільшення 
площі перетравлення та всмоктування поживних речовин корму, що, очевидно, 
повинно позитивно відобразитися на процесах асиміляції цих речовин у 
кровоносне русло організму. 

Висновки. 1. У кишковій стінці курей спостерігається зв’язок між 
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типологічними особливостями автономного тонусу та загальною кількістю 
ворсинок слизової оболонки. 2. Майже у всьому органі (за винятком прямої 
кишки) перевага за даним показником належить курям СТ-НТ. 3. Найбільш 
виражені відмінності між групами курей спостерігаються у порожній кишці, а 
мінімальні – у клубовій кишці. 
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Summary 
Tybinka А.M. tybinka@rambler.ru 

Lviv National University of Veterinary Medicine 
and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj 

CHICKENS HAVE A TOTAL AMOUNT OF INTESTINAL CILIA 
 WITH THE DIFFERENT TYPE OF AUTONOMOUS TONE 

Using the methods of electrocardiography and variation-pulsometric, for grown 
chickens set the type of integrating tone of autonomous centers. In every group to the 
bird defined the total amount of cilia of mucus shell of separate bowels. Almost in all 
organs (except for a rectum) advantage after this index belongs to the chickens with 
enhance able tone of parasympathetic centers. 

Рецензент – д.вет.н., проф. Коцюмбас Г.І. 
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РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА МОРФО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ 

НОРОК РІЗНИХ ПОРІД  ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРЕПАРАТІВ ТИМУСУ 
 
В даній роботі приведена інформація щодо впливу препаратів тимусу – 

КАФІ та гомотину на організм норок, а саме на морфо-біохімічні показники крові, 
резистентність, якість хутрової сировини та збереженість поголів’я. 

Ключові слова. КАФІ, гомотин, норка, резистентність. 
 
Вступ. В ряді досліджень та розробок, спрямованих на підвищення 

продуктивності тварин, вказується, що застосування тканинних та інших 
біологічно активних препаратів для підвищення росту та розвитку 
сільськогосподарських тварин сприяє підвищенню резистентності, збільшенню 
збереженості поголів’я, покращенню якості отримуваної продукції [1, 2]. 

В умовах промислової технології підвищення кількості стрес-факторів та 
інших імунодепресантів, викликає у тварин розвиток імунодефіцитного стану та 
зниження продуктивних якостей [3, 6]. 

Корекція імунної недостатності має велике значення для нормалізації 
функціонування організму. Розвиток цього напрямку клінічної імунології стало 
можливим в зв’язку з використанням біологічно активних речовин (БАР), які 
дозволяють активно втручатися в роботу імунної системи з метою її стимуляції 
або депресії, при чому не тільки в цілому, а і окремих клітинних популяцій [4].  
З’явилась потреба впливати на імунну реактивність організму тварин, шляхом 
активації клітинного  та гуморального імунітету [5, 9]. 

Безпосередніми факторами, оптимізуючими імунний статус організму є 
використання тканинних препаратів та окремих гуморальних факторів, отриманих 
із тканин тимусу [7, 8, 9].  

На сьогодні із тимуса створено ряд БАР, отримавши, в залежності від 
метода вироблення, різні назви [4, 7,]. Механізм впливу вивчен ще недостатньо, 
однак, відомо, що тимічний гуморальний фактор та тимопоетин діють через 
систему цАМФ, а тимозин, очевидно, через цГМФ  [1, 10]. 

Імунокорекція  використовується не лише в медицині, а і у ветеринарії [5, 
7, 8]. Ця проблема актуальна для звірівництва, особливо норківництва, 
враховуючи широке розповсюдження алеутської хвороби – захворювання, яке 
супроводжується імунологічними розладами з надлишковою проліферацією 
плазматичних клітин та гіпергаммаглобулінемією [11, 12, 13]. 

                                                        
 Тодерішка О.С., Чорний М.В., Нікітенко А.М., 2011 
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Матеріал і методи. На базі ООО «СК-ЛТД» проведено дві серії досліджень 
по вивченню впливу імуномодуляторів на морфо-біохімічні показники крові та 
загальну резистентність норок трьох порід, а саме стандартної темно-коричневої, 
сріблясто-блакитної та паломіно. 
 Перша серія досліджень полягала у вивченні активності КАФІ, друга – 
гомотина, які є препаратами, виготовленими із тимусу великої рогатої худоби. 
 Були сформовані групи тварин-аналогів по 10 голів в кожній. Підбір 
проводився з урахуванням дати щеніння, величини гнізда та ваги щенят на момент 
формування груп. 
 Досліджувані препарати вводилися тваринам  піддослідних груп дворазово 
– у віці 45 та 60 днів із розрахунку 0,02 мл/кг живої ваги. Тваринам контрольних 
груп було введено фізіологічний розчин в такій же кількості. 
 Перед введенням препаратів та в кінці експерименту у щенят проведено 
морфо-біохімічне дослідження крові (визначалися кількість лейкоцитів, 
еритроцитів, гемоглобіну, лейкоформула, загальний білок, α-, β- и γ-глобуліни). 
Також по завершенню додатково проведені  біохімічні дослідження активності 
ферментів – аспартатамінотрансферази (АсАТ), аланін амінотрансферази (АлАТ), 
лактатдегідрогенази (ЛДГ), лужної фосфатази (ЛФ). 
 Результати дослідження. В результаті аналізу отриманих даних 
встановлено, що препарат КАФІ суттєво не впливає на кількість еритроцитів та 
гемоглобіну, проте сприяє підтриманню більш високого рівня лейкоцитів в крові. 
Слід зазначити, що через два місяці після першого введення препаратів виявлена 
різниця показників лейкоцитів між піддослідними тваринами та контролем. В 
контрольній групі кількість лейкоцитів з кінця червня по вересень зменшилась на 
28,4%, дослідній – на 12,6%. Це може вказувати на те, що КАФІ сповільнює 
процес вікового зниження лейкоцитів в крові тварин. 

Таблиця 1 
Морфологічні та біохімічні показники крові норок 

Показники КАФІ Гомотин 
Контроль Дослід Контроль Дослід 

n=10 n=9 n=10 n=10 
Еритроцити, Т/л 7,42±0,17 7,46±0,08 7,42±0,18 7,44±0,17 
Гемоглобін, г/л 163,3±6,5 165,2±4,2 161,5±4,7 155,3±4.8 
АсАТ, у.е. 74,7±7,74 76±6,88 82,8±7,98 65,7±6,47 
АлАТ, у.е. 62,2±3.66 63.89±3,31 67,2±3,29 57,1±3,63 
ЛДГ, мкМ/мл 6,13±0,39 6,35±0,22 5,02±0,41 5,28±0,55 
ЛФ, у.е. 18,72±1,62 16,44±1,33 12,97±1,31 15,08±0,78 
 Зміни периферичної крові свідчать, що КАФІ впливає на лейкопоез норок. 
В лейкоформулі контрольних тварин нейтрофільні лейкоцити превалюють над 
лімфоцитами, а піддослідних – вони майже в рівних кількостях. Так, якщо у 
контрольних тварин лімфоцитів в середньому 39,0+ 4,28%, то у піддослідних – 
47,56+5,4%. 
 Відомо, що тимектомія  суттєво пригнічує всі прояви клітинного імунітету 
та рівень лімфоцитів в периферичній крові зменшується приблизно в 2 рази, то під 
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впливом тимозину можливо збільшення Т-клітин та їх функціональної активності 
(Нікольський, 1989; Чеботарьов, 1979). 

Показники інших клітинних елементів – моноцитів, еозинофілів, базофілів, 
а також активності ЛФ лейкоцитів суттєвої різниці між контролем та дослідом не 
мали. Корекція стану імунітету за допомогою КАФІ позитивно впливає на 
стійкість організму, про що говорить більш високий, ніж в контролі, рівень 
збереженості молодняку. 

Суттєвого впливу на обмін речовин при застосуванні КАФІ не виявлено. 
Активність ферментів (АлАТ, АсАТ, ЛФ, ЛДГ), а також вміст білкових 

фракцій сиворотки крові піддослідних тварин не відрізняються від контролю. 
Ростостимулюючого ефекту у КАФІ не виявлено. Маса піддослідних самок 

у листопаді була трохи менша, ніж у контролі. Достовірної різниці між вагою 
самців контрольної та піддослідної груп також не встановлено. 

Під час другої серії дослідів встановлено, що гомотин не впливає на 
гомеостаз щенят. Різниця у вазі піддослідних тварин та контролю статистично не 
достовірна. 

В порівнянні з КАФІ гомотин не впливає на збереженість молодняка. 
При товарній оцінці хутра встановлено, що в піддослідних групах в 

порівнянні з контролем та між собою була встановлена суттєва різниця за 
розмірами та якості продукції. Кращій результат за розмірами виявлено в групах, 
оброблених КАФІ та гомотином, в яких кількість великих за розміром шкір склало 
41,7% та 61,5%, що на 18,6% та 7,0% більше, ніж в контролі. Високою якістю  
відрізнилися шкури від тварин, оброблених препаратом КАФІ, у яких кількість 
бездефектних шкір досягла 91,7%, що на 30,2% більше в порівнянні з контролем. 
Хутро від тварин, оброблених гомотином, за наявністю дефектів суттєво не 
відрізнялось від хутра контрольних тварин. Залік по якості був майже однаковим – 
70,8% та 69,6% відповідно. 

Висновки. На основі літературних та експериментальних даних можно 
зробити висновок, що застосування імуномодуляторів в комплексі з іншими БАР 
доцільне.  

Препарати тимусу великої рогатої худоби – КАФІ та гомотин, 
розрізняються за характером дії, можливо, внаслідок особливостей їх біологічної 
особливості. Більш ефективним при даній схемі виявився препарат КАФІ, який 
призводить до стійкого збільшення вмісту лейкоцитів, в тому числі кількості 
лімфоцитів у крові, а також сприяє кращій збереженості молодняка. Таким чином, 
КАФІ запобігає віковому зниженню рівня лейкоцитів та лімфоцитів. Активність 
КАФІ щодо змін в системі лейкоцитів крові, ймовірно, свідчить про 
імуномоделюючі властивості цього препарату.  

Використання препаратів гомотин і КАФІ в запропонованих режимах 
сприяє активації гемопоезу, проліферації та диференціації клітин лімфоцитарного 
ряду, підвищенню функціональної активності імунокомпетентних клітин та 
нормалізації функцій імунної системи організму тварин.  

 
 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 237

Література 
1. Клиническая иммунология и аллергология / Под ред. Л. Йегера. М.: 

Медицина, 1990. Т.3. с. 471-473 
2. Арион В. Я. Тактивин (Т-активин) и его иммунобиологическая активность // 

Иммунобиология гормонов тимуса. Киев: Здоровья, 1989. с. 103-125. 
3. Морозов В. Г., Хавинсон В. Х. Тималин и его иммунобиологическая 

активность // Иммунобиология гормонов тимуса. Киев: Здоровье, 1989, с. 125-142 
4. Петров Р. В. Иммунология. М.: Медицина, 1983. С. 170, 341-347. 
5. Никитенко А. М. Естественный иммуномодулирующий препапарат – 

КАФИ // Новые фармакологические средства в ветеринариии: Тез докл. 4 межгос. 
меж вуз. науч. прак. конф. Санкт-Петербург, 1992. С. 80-81.  

6. Никольский И. С. Фактор экстракта тимуса, стимулирующий антителогез // 
Иммунобиология гормонов тимуса. Киев: Здоровья, 1989. С. 68-76. 103-125. 

7. Никитенко А. М. Журбенко В. А. Шарандак В. И., Малина В. В., 
Кириченко В. П. Булей Н. В., Адигамов Л . Ф. Рекомендации по применению 
естественного иммуномодулирующего препарата КАФИ в ветеринари. Белая 
Церковь, 1994. 15с. 

8. Нікітенко А. М., Лясота В. П., Шарандак  В. І.,  Бережанський М. Г., 
Особливості впливу гомотину на функціональну активність імунокомпетентних 
клітин та продуктивності якості свиней // Вісн. аграр. науки. 1995. N. 1.. С. 29-33 

9. Шарандак В. И., Никитенко А. М., Журбенко В. А., Малина В. В. 
Сравнительное изучение влияния гомотина и левамизола на продуктивные 
качества // Технология производства продуктов животноводства. Киев, 1991. С. 60-
62. 

10. Чеботарев В. Ф. Эндокринная регуляция иммуногенеза. Киев.: Здоров’я, 
1979. 160с. 

11.  Слугин В. С. Алеутская болезнь норок. М.: 1975. 61 с. 
12. Trautwein G. Aleutian disease of mink. A model of a systemic immune 

complex-mediated vascular disease of viral etiology // Res. Anim. Concept. Appl. Clin. 
Med. Symp. Hannover, 1981, Basel e. a., 1982. P. 150-152 

13. Mink production / Ed. G. Jorgensen. Denmark, 1985. P. 289-294   
Summary 

Toderishka A.S., Chernyj N.V., Nikitenko A. M.,  
RESISTANCE AND MORPHO-BIOCHEMICAL INDEXES IN BLOOD OF 

PREPARATIONS OF THE THYMUS INFLUENCE ON THE MINK 
DIFFERENT BREEDS 

In this work presents data of preparations of the thymus influence on the mink 
different breeds, namely on morphological and biochemical indexes in blood, resistance, 
quality of fur raw materials and the safety of livestock. 
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ВПЛИВ НАНОАКВАЦИТРАТУ ТА ХЛОРИДУ ХРОМУ НА 
АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ ОРГАНІЗМУ КОРІВ ТА  

БІОЛОГІЧНУ ЦІННІСТЬ МОЛОКА 
 

Наведено експериментальні дані щодо вивчення впливу добавок хлориду 
Хрому та наноаквацитрату Хрому на антиоксидантний статус організму корів 
за 2 міс. до − і 4 міс. після отелення. Виявлено, що включення до раціону тварин ІІ 
та ІІІ дослідних груп протягом дослідного періоду як хлориду Хрому, в кількості 
0,1 мг Cr/кг с. р. корму/добу, так і наносполуки Хрому, у кількості 2,7 мкг 
Cr/кг.с.р. корму/добу, сприяло підвищенню вмісту відновленого глутатіону, 
ретинолу та α-токоферолу у їх крові. Крім цього, у крові корів дослідних груп 
підвищувалась активність каталази, СОД, ГП та знижувалась концентрація ГПЛ 
і МДА, що вказує на активуючий вплив Хрому на функціонування антиоксидантної 
системи організму тварин. Добавки Хрому стимулюють секрецію молочної 
залози, що зумовлює зростання молочної продуктивності корів ІІ та ІІІ груп 
відповідно на 8,2 та 3,5% і жирності їх молока на 0,17 та 0,25%. 
 Ключові слова: корови, кров, хлорид Хрому,  наноаквацитрат Хрому, 
антиоксидантна система, якість молока 
 

Вступ. Як відомо, реалізація генетичного потенціалу с.-г. тварин залежить 
від агроекологічних і технологічних умов їх утримання та рівня годівлі [1-3]. 
Останній чинник є дуже важливий, особливо у західному регіоні України, який є 
дефіцитним за деякими біогенними елементами, в т. ч. Хромом [4-6]. Нестача 
останнього в раціоні високопродуктивних корів, особливо у період сухостою та на 
початку лактації, призводить до пригнічення вуглеводного та ліпідного обмінів, 
що негативно впливає на здоров’я одержаного потомства, якість молока та 
молочну продуктивність [4, 6]. Для нівелювання негативного впливу раціонів з 
дефіцитом  Хрому, який ще на даний час не нормуються в годівлі тварин, нами 
проведено дослідження впливу введення до комбікорму хлориду та 
наноаквацитрату Хрому на обмінні процеси в корів, у т. ч. на антиоксидантний 
статус їх організму, в останні два місяці тільності та перші три місяці лактації.   

Матеріал і методи. Дослідження проводили в ПСП ”Мамаївське” 
Чернівецької області на тільних (8 міс. тільності), сухостійних повновікових 
коровах української червоно-рябої молочної породи, аналогах за масою тіла 
(650−700 кг), продуктивністю (5−6 тис. кг молока) та лактацією (3–5 лактація), які 
були розділені на контрольну (І) і дві дослідні (ІІ, ІІІ) групи, по 6 голів у кожній. 
Тварини усіх груп утримувалися прив'язно з нормованою годівлею і вільним 
доступом до води [7]. Коровам ІІ і ІІІ дослідних груп, на відміну від контрольної, 
за 2 міс. до − і 4 міс. після отелення, згодовували відповідно хлорид Хрому (CrCl3 x 
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6H2O), в кількості 0,1 мг Cr/кг с. р. корму/добу (ІІ гр.) та наноаквацитрат Хрому* 
(ІІІ гр.), у кількості 2,7 мкг Cr/кг.с.р. корму/добу. 

Для проведення фізіолого-біохімічних досліджень від корів кожної групи 
відбирали зразки крові з яремної вени – у підготовчий період, а також на 30, 90 і 
180 доби згодовування добавок. Крім цього, контролювали клінічний стан тварин, 
перебіг тільності, а також визначали молочну продуктивність і біологічну цінність 
молока у перші 3 місяці лактації.  

У зразках крові, отриманій з яремної вени, визначали: вміст глутатіону 
(Вудворд і Фрей в модифікації Чулкової Н. І., 1955), активність 
супероксиддисмутази (СОД) (Дубинина Е. Е. и др., 1983), глутатіонпероксидази 
(ГП)    (Моин В. М., 1986);   у  плазмі  крові  —  концентрацію   ретинолу   та   α-
токоферолу (методом високоефективної рідинної хроматографії у модифікації 
Олексюк Н. П., Лемківська Л. Г. та ін., 2007 на приладі ”Міліхром-4”); у сироватці 
крові — перекисне окиснення ліпідів за вмістом гідроперекисі ліпідів (ГПЛ) 
(Мирончик В. В., 1984) і малонового діальдегіду (МДА) (Корабейникова С. Н., 
1989). Крім цього, у молоці визначали показники хімічного складу – вміст жиру, 
білка, лактози, мінеральних речовин з використанням приладу "Екомілк". У 
зразках натурального молока визначали вміст вітамінів А і Е. Контролювали 
показники продуктивності щомісяця за добовими надоями. 

Результати досліджень. Згодовування хлориду Хрому коровам ІІ 
дослідної групи та наноаквацитрату Хрому – ІІІ дослідної групи не зумовлювало 
суттєвих змін гематологічних показників порівняно з рівнем їх у корів контрольної 
групи.  

Однак, у крові корів дослідних груп відмічається підвищення рівня 
загального глутатіону за рахунок його відновленої фракції (табл. 1). Так, у крові 
корів ІІ групи на 1-, 3- та 6-му місяцях досліджень вміст відновленого глутатіону 
був вірогідно вищим відповідно на 17,4, 17,8 і 15,2%. У тварин ІІІ групи ця різниця 
була більше  вираженою — відповідно на 21,6, 21,5 і 19,9% порівняно з контролем. 
Підвищення рівня відновленого глутатіону у крові корів ІІ та ІІІ дослідних груп 
впродовж шести місяців досліджень може свідчити про посилення окисно-
відновних процесів в їх організмі завдяки активній фізіологічній дії відповідно 
хлориду та наноаквацитрату Хрому.  

Включення до раціону корів дослідних груп мінеральної та органічної 
сполук Хрому сприяло підвищенню у плазмі крові вмісту ретинолу та α-
токоферолу (табл. 2). Так, згодовування хлорид Хрому та наноаквацитрату Хрому 
стимулювало підвищення концентрації ретинолу у крові корів ІІ та ІІІ груп у всі 
періоди досліджень. При цьому на 3-му місяці досліджень у крові корів   ІІ   
дослідної   групи   вміст   α-токоферолу   був  вищим  11,9%  (р<0,05). 
 *наноаквацитрат Хрому виготовлено за методом В. Г. Каплуненка, М. В. Косінова, отримано 
від професора В. Г. Каплуненка, НВО ”Нанобіотехнології”, м.  Київ, Україна 
Підвищувався вміст і вітаміну Е, однак вірогідних змін порівняно з показником 
тварин контрольної групи не виявлено. Одержані результати вмісту 
жиророзчинних вітамінів А та Е, які є другою ланкою антиоксидантного захисту 
організму, підтверджують позитивний вплив на дану систему застосованих 
добавок Хрому.  
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Таблиця 1  
Вміст глутатіону у крові корів за згодовування хлориду та наноаквацитрату 

Хрому (М±m, n=3) 
 

Показник 
 

Гру-
па 

Періоди дослідження 
підготов-чий дослідний, місяць згодовування 

1 3 6 
Глутатіон, мг%: 
загальний 
 
 
відновлений 
 
 
окиснений 

І 
ІІ 
ІІІ 

 
І 
ІІ 
ІІІ 

 
І 
ІІ 
ІІІ 

33,74±1,77 
38,34±0,89 
37,58±0,77 

 
28,52±2,21 
31,44±0,46 
32,05±1,63 

 
5,21±0,73 
6,91±0,46 
5,52±0,90 

35,12±2,03 
41,87±0,72 
41,10±0,66 

 
29,14±1,98 
34,20±1,01* 
35,43±0,81* 

 
5,98±0,15 
7,67±1,08 
5,67±0,46 

34,97±1,58 
40,03±0,52 
40,95±0,29 

 
29,29±1,57 
34,50±1,04* 
35,58±0,56* 

 
5,67±0,29 
5,52±0,97 
5,37±0,39 

34,35±1,46 
39,11±0,81 
40,03±0,29 

 
29,29±1,40 
33,74±0,83* 

35,12±0,29** 
 

5,06±0,15 
5,37±0,15 
4,91±0,43 

Примітка: у цій і наступних таблицях вірогідність різниць між контрольними (І) і 
дослідними (ІІ, ІІІ) групами враховували * — р<0,05; ** — р<0,01 

 
За результатами досліджень окремих ферментів антиоксидантної системи 

встановлено, що включення протягом місяця до раціону хлориду Хрому сприяє 
зниженню на 23,0% (р<0,01) активності  СОД у еритроцитах крові корів ІІ 
дослідної групи. На 3-му місяці досліджень активність СОД та ГП у крові корів ІІ 
дослідної групи була вищою стосовно аналогічних показників тварин контрольної 
групи. На 6-му місяці згодовування добавки у крові цих корів спостерігається 
вищий рівень активності досліджуваних антиоксидантних ферментів, особливо 
СОД, активність якого зросла стосовно контрольного показника на 12,0% (р<0,05). 
 Подібна реакція організму спостерігалась і у крові корів ІІІ дослідної групи, 
які отримували наноаквацитрат Хрому. На 1-му місяці згодовування добавки 
відмічено зниження активності каталази, ГП та особливо СОД, активність якої 
знизилась стосовно контрольної групи на 20,1% (р<0,05). Як і з добавкою хлориду 
хрому коровам ІІ групи відзначені зміни активності ферментів можуть бути 
пов’язані з адаптаційною реакцією організму на застосування добавок Хрому в 
останній місяць тільності. Відомо, що цей період є критичним у корів, а введення 
Сr+3 до раціону корів наприкінці тільності збільшує сприйнятливість тканин до дії 
інсуліну.  Після отелення і становлення лактації, на 3- та 6-му місяцях 
згодовування наноаквацитрату Хрому спостерігали більш виражений позитивний 
антиоксидантний ефект, ніж від хлориду Хрому. На це вказують вищі показники 
активності досліджуваних ферментів не тільки порівняно з аналогічними 
показниками контрольної групи, але й з тваринами ІІ дослідної групи. При цьому, 
активність каталази на 6-му місяці досліджень у крові корів ІІІ дослідної групи 
була вищою на 13,1% (р<0,05).     
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Таблиця 2  
Антиоксидантні показники крові корів за згодовування хлориду та 

наноаквацитрату Хрому (М±m, n=3) 
 

Показник 
 

Гру-
па 

Періоди дослідження 
підготов-чий дослідний, місяць згодовування 

1 3 6 
Ретинол,  
мкг/мл 

І 
ІІ 
ІІІ 

0,237±0,039 
0,259±0,029 
0,242±0,019 

0,208±0,030 
0,221±0,026 
0,217±0,020 

0,334±0,012 
0,358±0,021 
0,383±0,013* 

0,388±0,034 
0,440±0,025 

0,413±0,051 
α-токофе-рол,  
мкг/мл 

І 
ІІ 
ІІІ 

8,30±0,106 
8,15±0,146 
7,73±0,372 

7,81±0,147 
7,26±0,190 
8,07±0,412 

8,25±0,342 
9,23±0,147* 
8,47±0,471 

9,30±0,579 
9,78±0,755 
10,77±0,389 

Каталаза, 
мМоль/мг 
білка/хв 

І 
ІІ 
ІІІ 

2,406±0,173 
2,172±0,047 
2,259±0,108 

2,129±0,047 
2,138±0,038 
2,043±0,037 

3,558±0,257 
3,458±0,191 
3,818±0,173 

3,381±0,077 
3,545±0,131 

3,824±0,157* 
СОД, ум. 
од./мг білка 

І 
ІІ 
ІІІ 

0,834±0,052 
0,764±0,002 
0,776±0,052 

0,891±0,055 
0,686±0,003** 
0,712±0,020* 

1,284±0,043 
1,344±0,055 
1,396±0,086 

1,213±0,047 
1,359±0,027* 
1,389±0,074 

ГП, 
нМоль/хв/мг 
білка 

І 
ІІ 
ІІІ 

29,45±2,39 
30,9 3±1,82 
29,56±6,59 

26,35±3,19 
24,79±2,21 
20,15±2,06 

25,43±1,181 
27,74±4,194 
29,34±3,145 

24,49±1,586 
29,84±2,825 
31,83±2,624 

ГПЛ, од.Е/мл І 
ІІ 
ІІІ 

0,98±0,002 
0,98±0,002 
0,97±0,010 

0,94±0,010 
0,95±0,004 
0,90±0,010* 

0,97±0,010 
0,99±0,010 
0,95±0,010 

1,02±0,010 
0,98±0,010* 
1,03±0,011 

МДА, 
нМоль/мл 

І 
ІІ 
ІІІ 

4,01±0,30 
3,93±0,10 
3,73±0,01 

4,23±0,02 
4,24±0,04 
4,17±0,02 

4,21±0,03 
4,26±0,03 

4,03±0,03* 

5,05±0,03 
4,92±0,10 
4,93±0,01* 

Аналізуючи результати проведених досліджень, слід відзначити, що 
включення протягом 3-6 місяців до раціону корів ІІ та ІІІ дослідних груп 
відповідно хлориду та наноаквацитрату Хрому сприяє підвищенню активності 
антиоксидантної системи організму тварин обох дослідних груп. При цьому 
спостерігаються зміни ступеня пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) в їх 
організмі, про що свідчить рівень ГПЛ та МДА у плазмі крові тварин дослідних 
груп. Зокрема, на першому місяці згодовування наносполуки хрому, у крові корів 
ІІІ групи значення ГПЛ знизилось на 4,3% (р<0,05), у той час, як мінеральна 
добавка хлориду Хрому сприяла вірогідному зниженню даного показника на 4,0% 
(р<0,05) у крові корів ІІ групи лише на 6-му місяці дослідження.  

Вірогідні відмінності щодо вмісту МДА, який є кінцевим продуктом ПОЛ 
встановлено лише у корів ІІІ дослідної групи. Так, на 3- і 6-му місяцях 
згодовування наносполуки Хрому спостерігається вірогідне зниження у їх крові 
вмісту МДА порівняно з контрольним показником відповідно на 4,3 та 2,4%. Це 
може свідчити про більш виражений вплив цієї сполуки Хрому, ніж хлориду на 
процеси пероксидного окиснення ліпідів.  

Біохімічні зміни, які відбуваються в організмі тварин за згодовування 
добавок Хрому, вплинули на біологічну цінність і якісні показники молока корів 
дослідних груп (табл. 3). Як видно з даної таблиці хлорид Хрому сприяє 
підвищенню у молоці корів ретинолу, особливо на 6-му місяці на 20,3% (р<0,05) та 
в меншій мірі — α-токоферолу. Натомість, наноаквацитрат Хрому більш суттєво 
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впливає на підвищення вмісту α-токоферолу у молоці корів ІІІ групи на 3- та 6-му 
місяцях відповідно на 49,0 та 25,9% (р<0,05), що свідчить про вищу його 
біологічну цінність.  

Таблиця 3  
Біохімічні показники молока корів за згодовування хлориду та  

наноаквацитрату Хрому (М±m, n=6) 
 

Показник 
 

Група 
Періоди дослідження 

дослідний, місяць згодовування 
3 6 

Вітамін А,  
мкг/мл 

І 
ІІ 
ІІІ 

0,078±0,026 
0,102±0,007 
0,098±0,019 

0,291±0,010 
  0,350±0,019* 

0,317±0,039 
Вітамін Е,  
мкг/мл 

І 
ІІ 
ІІІ 

3,55±0,254 
4,13±0,439 

 5,29±0,381* 

2,39±0,115 
2,61±0,347 

 3,01±0,130* 
Жир,  
% 

І 
ІІ 
ІІІ 

3,25±0,266 
3,69±0,329 
3,97±0,160 

3,50±0,110 
3,67±0,176 
3,75±0,466 

У молоці корів обох дослідних груп був вищим вміст жиру, білка та 
лактози, хоча ці різниці були невірогідні порівняно з молоком тварин контрольної 
групи.  
  Хлорид Хрому, натомість, сприяв у більшій мірі підвищенню інтенсивності 
секреції молочної залози, в результаті чого корови ІІ (дослідної) групи мали вищі 
добові надої (табл. 4) порівняно з контрольною групою на 3- та 6-му місяцях 
згодовування добавки відповідно на 3,6 та 8,2%. Тоді як згодовування 
наносполуки Хрому сприяло підвищенню надоїв молока на 3,5% лише на 6-му 
місяці досліджень.  

Таблиця 4 
Добовий надій корів за згодовування різних сполук хрому, кг (М±m, n=6) 

 
Показник 

 
Група 

Періоди дослідження 
дослідний, місяць згодовування 

3 6 
Добовий надій, 
кг 

І 
ІІ 
ІІІ 

16,8±2,81 
17,4±1,75 
16,4±2,64 

17,1±1,16 
18,5±1,51 
17,7±2,01 

Отже, включення до раціону корів в останні два місяці тільності та у перші 
чотири місяці після отелення мінеральної та органічної сполук Хрому сприяє 
підвищенню антиоксидантного статусу організму упродовж періоду згодовування 
добавок. Наносполука Хрому зумовлює більш виражену активуючу дію на 
організм корів з підвищенням біологічної цінності молока, а хлорид Хрому, у 
більшій мірі, впливає на секреторну функцію молочної залози з підвищенням 
молочної продуктивності на 3,6 – 8,2%. 

 Висновки.  
Згодовування протягом 6-ти місяців хлориду Хрому, в кількості 0,1 мг 

Cr/кг с. р. корму/добу та наноаквацитрату Хрому в кількості 1,7 мкг Cr/кг.с.р. 
корму/добу коровам ІІ та ІІІ дослідних груп сприяло підвищенню у крові вмісту 
відновленої форми глутатіону, вітамінів А та Е, а також СОД та ГП і зниженню 
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концентрації у крові корів ГПЛ та МДА, що свідчить про покращення 
антиоксидантного статусу їх організму. 

Хлорид Хрому сприяє зростання вмісту ретинолу в молоці корів, у той час, 
як наноаквацитрат Хрому — у більшій мірі впливає на збільшення концентрації α-
токоферолу. Дані добавки хрому стимулюють секрецію молочної залози, що 
зумовлює зростання молочної продуктивності корів ІІ та ІІІ груп, на шостому 
місяці згодовування, відповідно на 8,2 та 3,5% і жирності їх молока на 0,17 та 
0,25%. 
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Summary 
M. M. Khomyn, R. S. Fedoruk, S. Y. Kropyvka 

Institute of biology of animals NAAN, Lviv, Ukraine 
THE IMPACT OF CHROMIUM NANOAQUACITRATE AND CHROMIUM 

CHLORIDE ON THE ANTIOXIDANT SYSTEM OF COW’S ORGANISM AND 
BIOLOGICAL VALUE OF THEIS MILK 

 The data about the impact of chromium chloride and chromium nanoaquacitrate 
supplement on antioxidant status of cow’s organism for 2 month and 4 month after 
calving have been presented. It was sound addition of chromium chloride and chromium 
nanoaquacitrate (0.1 mg Cr/kg/day and 2.7 mcg Cr/kg/day respectively to the diet of II 
and III experimental groups contributes to a higher content of reduced glutathione, 
retinol and α-tokoferol in their blood. It was shown increasing of activity of catalase, 
superoxide dismutase in the blood of cows of experimental groups, indicating the 
activating effect of chromium on the functioning of antioxidant system of animals. 
Chromium supplements stimulate the mammary gland secretion which causes the rising 
of milk production and their milk fast content.  
 Key words: cows, blood, chromium chloride, chromium nanoaquacitrate, 
antioxidant system, the quality of milk 

Рецензент – д.с.-г.н., проф. Цісарик О.Й. 
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АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ПЕЧІНКИ 
ПЕРЕПЕЛІВ 

 
Висвітлені результати дослідження активності ферментів 

супероксиддисмутази і каталази, а також вмісту продуктів пероксидного 
окиснення ліпідів у підшлунковій залозі та печінці перепелів у постнатальному 
періоді онтогенезу. Доведено низьку активність системи антиоксидантного 
захисту протягом першого місяця життя птиці, що призводить до підвищення 
вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів. 

Ключові слова: підшлункова залоза, печінка, пероксидне окиснення ліпідів, 
ферменти антиоксидантного захисту, перепели.  

 
Вступ. Утворені у процесах пероксидного окиснення лпідів (ПОЛ) активні 

форми Оксигену зустрічаються в різних клітинних органелах, а сам цей процес за 
існуючими даними є не тільки універсальним модифікатором властивостей 
біологічних мембран, але й важливим фізіологічним регулятором їх структури та 
функцій [1]. Надзвичайно реакційноздатними активними формами Оксигену є 
супероксидний аніон-радикал (О2

–), гідроксильний радикал (ОН•), нітроксильний 
радикал (NO•) і пероксид гідрогену (Н2О2). Зміна рівня ПОЛ клітинних мембран є 
характерною особливістю стресу різної етіології [2].  

Постнатальний період розвитку організму супроводжується встановленням 
механізмів метаболічної адаптації до нових умов дихання та живлення. Важливе 
місце у формуванні механізмів пристосування організму до навколишнього 
середовища належить системі антиоксидантного захисту (АОЗ) [3]. Висока 
активність антиоксидантної системи притаманна тканинам з інтенсивним 
перебігом вільнорадикальних процесів, до яких належать тканини печінки та 
підшлункової залози. 

Метою роботи було дослідження функціонування системи 
антиоксидантного захисту та вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів у 
підшлунковій залозі й печінці перепелів у постнатальному періоді онтогенезу. 

Матеріал і методи. У дослідах використовували групу перепелів породи 
фараон – 50 голів. Доступ до корму і води був вільним. Вся птиця одержувала 
стандартний комбікорм Після декапітації птиці під легким ефірним наркозом 
проводили біохімічні дослідження у підшлунковій залозі та печінці, починаючи з 
1-денного до 4-тижневого віку з інтервалом 1–2 тижні. Активність каталази (КФ 
1.11.1.6; КАТ) визначали спектрофотометричним методом за здатністю Н2О2 
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утворювати стійкий забарвлений комплекс із молібдатом амонію [4]. Визначення 
активності супероксиддисмутази (КФ 1.15.1.1; СОД) проводили за допомогою 
тетразолію нітросинього, який вступав у реакцію із супероксидними радикалами, 
утвореними внаслідок взаємодії NADH із феназинметасульфатом [5]. Рівень 
процесів ПОЛ оцінювали шляхом визначення вмісту ТБК-активних продуктів [6], 
дієнових кон’югатів (ДК) [7] та гідропероксидів ліпідів (ГПЛ) [8]. Біометричну 
обробку результатів проводили на комп’ютері з урахуванням t-критерію 
Стьюдента. 

Результати дослідження. У результаті проведених досліджень 
встановлено (табл. 1), що печінка та підшлункова залоза добових перепелят 
характеризуються високим вмістом ДК, ГПЛ та високою активністю СОД.  

Таблиця 1  
Показники пероксидного окиснення ліпідів і активність ферментів   

антиоксидантного захисту у печінці та підшлунковій залозі перепелів  
(M ± m, n = 5) 

Показник Матеріал Вік, тижні 
Добові 1 2 4 

Гідропероксиди 
ліпідів,  
ум.од/г 

Печінка 19,15 
±0,82 

16,71 
±0,61 

21,22 
±0,47^^ 

19,73 
±0,54 

Підшлункова 
залоза 

21,09 
±1,76 

17,75 
±0,89 

25,99 
±0,82^^ 

23,80 
±0,16 

Дієнові 
кон’югати,  

ум.од/г 

Печінка 6,96 
±0,15 

2,50 
±0,09^^^ 

2,65 
±0,10 

3,22 
±0,06^^ 

Підшлункова 
залоза 

11,52 
±0,89 

4,69 
±0,12^^^ 

5,69 
±0,15^^ 

6,37 
±0,17 

ТБК-активні 
продукти, 
мкмоль/г 

Печінка 9,86 
±0,63 

13,15 
±0,90 

11,43 
±0,86 

15,48 
±0,62^ 

Підшлункова 
залоза 

7,52 
±0,80 

9,90 
±1,45 

13,04 
±1,16 

19,14 
±1,03 

Супероксид- 
дисмутаза,  

ум.од/г 

Печінка 9,09 
±0,27 

4,23 
±0,29^^^ 

4,62 
±0,20 

6,41 
±0,34^^ 

Підшлункова 
залоза 

29,31 
±3,21 

11,56 
±1,47^^ 

37,14 
±4,24^^ 

7,92 
±0,43^^^ 

Каталаза, 
мккат/г 

Печінка 12,46 
±0,85 

17,76 
±1,24^ 

19,04 
±0,80 

20,81 
±0,60 

Підшлункова 
залоза 

2,44 
±0,28 

3,32 
±0,39 

2,60 
±0,22 

3,23 
±0,23 

Примітка: ^ – різниця вірогідна порівняно з показниками попереднього віку: ^ – p<0,05; ^^ – 
p<0,01; ^^^ – p<0,001. 

Процес виведення пташенят може розглядатися як критичний 
фізіологічний період їх розвитку, пов’язаний із підвищеною концентрацією 
атмосферного оксигену під час переходу на легеневе дихання, а також з істотним 
підвищенням метаболічної активності тканин і посиленням генерації активних 
форм оксигену [3]. 

Протягом першого тижня постнатального онтогенезу відбувається 
зменшення вмісту супероксиданіонрадикалів завдяки високій активності СОД у 
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печінці та підшлунковій залозі добових пташенят. Включення у механізм 
антиоксидантного захисту СОД у перший тиждень життя птиці підтверджується 
зниженням у підшлунковій залозі 1-тижневої птиці вмісту ДК майже в два рази 
(р<0,001), ГПЛ – на 15,8% з одночасним зниженням активності СОД майже втричі. 
Подібні зміни відбуваються і в печінці 1-тижневих пташенят.  

Певна закономірність виявлена в активності каталази, яка інактивує 
пероксид гідрогену, утворений під час перетворення супероксиданіонрадикалу 
СОД. Оскільки активність каталази у підшлунковій залозі в перші тижні 
постнатального онтогенезу невисока, то надлишок пероксиду гідрогену, утворений 
у результаті високої активності СОД не інактивується в повному обсязі каталазою 
та знижує активність СОД. У печінці перепелів у цьому віці спостерігається 
вірогідне підвищення активності каталази на 42,5% (р<0,05), що свідчить про 
більші компенсаторні можливості тканин цього органа та високі детоксикаційні 
можливості. 

Одержані дані вказують на те, що у печінці та підшлунковій залозі 2–4-
тижневих пташенят відмічається вірогідне підвищення вмісту дієнових кон’югатів 
та гідропероксидів ліпідів (р<0,01). У печінці виявлені більш динамічні зміни 
вмісту ТБК-активних продуктів, ніж у підшлунковій залозі. Вірогідно 
підвищується вміст ТБК-активних продуктів у печінці 4-тижневої птиці (р<0,05). 
Це означає, що інтенсивність вільнорадикальних процесів зумовлюється, перш за 
все, особливостями метаболізму певних тканин та їхнім функціональним 
навантаженням.  

Активність СОД у підшлунковій залози 2-тижневих пташенят вірогідно 
підвищується у 3,2 рази порівняно з 1-тижневою птицею, а в 4-тижневому віці 
знижується в 4,6 рази (р<0,001). У печінці активність СОД підвищується лише в 4-
тижневому віці на 38,7%. Активність каталази у цей час у досліджуваних органах 
змінюється не вірогідно. Підвищення вмісту продуктів ПОЛ у печінці та 
підшлунковій залозі 2–4-тижневої птиці, ймовірно, є реакцією на фізіологічний 
стрес, пов’язаний з інтенсивними процесами росту перепелів. Характер змін  
активності СОД і каталази свідчить про недостатню сформованість системи АОЗ в 
цей період.  

У постнатальному періоді онтогенезу перепелів у печінці виявлені сильні 
корелятивні зв’язки між вмістом ТБК-активних продуктів та активністю каталази 
(r=0,81), дієнових кон’югатів та СОД (r=0,79). Від’ємні помірні зв’язки 
відмічаються між вмістом дієнових кон’югатів і ТБК-активними продуктами (r=-
0,66), гідропероксидами ліпідів та ТБК-активними продуктами (r=-0,56), 
активністю СОД і каталази (r=-0,55). Від’ємний сильний корелятивний зв’язок – 
між вмістом дієнових кон’югатів та активністю каталази (r=-0,83). Такими ж 
корелятивними зв’язками характеризуються досліджувані показники у 
підшлунковій залозі, а також проявляється від’ємний помірний зв’язок між 
вмістом ГПЛ та активністю каталази (r=-0,69), помірний зв’язок між вмістом ГПЛ 
і ДК (r=0,66) та ГПЛ і СОД (r=0,57). Зазначені вище закономірності свідчать про 
те, що у печінці та підшлунковій залозі існують подібні закономірності у 
метаболічних процесах, що підтверджує скооперованість та взаємообумовленість 
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функціонування досліджуваних органів. Але поряд із цим між активністю СОД і 
КАТ у печінці та підшлунковій залозі не виявлені корелятивні зв’язки. Це означає, 
що в досліджуваних органах є характерні лише для них механізми АОЗ, пов’язані з 
участю різних антиоксидантних ферментів. 

Висновки. Таким чином, характер змін досліджуваних ферментів 
антиоксидантної системи на фоні підвищення вмісту продуктів ліпопероксидації у 
печінці та підшлунковій залозі свідчить про низьку активність ферментативної 
ланки системи антиоксидантного захисту протягом першого місяця життя 
перепелів. Перспективою подальших досліджень є дослідження змін 
функціонування системи антиоксидантного захисту в печінці та підшлунковій 
залозі перепелів за дії стрес-факторів та корекція природними антиоксидантами. 
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Summary 
S. Tsekhmistrenko, N. Ponomarenko, Т. Yaremchuk 

ANTIOXIDANT STATUS OF PANCREAS AND LIVER OF QUAILS  
In the article the results of research of activity of enzymes of superoxide 

dismutase and catalase, and also amount of products of lipid peroxidation, are 
represented in fabrics of liver and pancreas of quails in the postnatal period of 
ontogenesis. Low activity of the system of antioxidant defence during the first month of 
life of birds. 

Key words: pancreas, liver, lipid peroxidation, enzymes of antioxidant defence, 
quails. 
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D-ВІТАМІННИЙ СТАТУС ТЕЛИЧОК 17-18-ТИ МІСЯЧНОГО ВІКУ  

ЗА ВВЕДЕННЯ ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛУ 
 

Наведено дані щодо вмісту активного метаболіту вітаміну D3 – 25-ОНD3, 
кальцію, неорганічного фосфору, магнію, активності лужної фосфатази у крові  
теличок 17-18-ти місячного віку, чорно-рябої породи у зимово-весняний стійловий 
період  в господарстві зони Прикарпаття. Встановленні відмінності у вмісті 25-
ОНD3, кальцію, фосфору, магнію, активності лужної фосфатази у крові  теличок 
через один тиждень, один і два місяці після введення холекальциферолу. 

Ключові слова: велика рогата худоба, кров,  метаболізм, холекальциферол, 
25-гідроксивітамін D3, кальцій, фосфор, магній, лужна фосфатаза. 

 
Вступ. Вітамінне живлення сільськогосподарських тварин має важливе 

значення для розвитку молочного скотарства, що звʼязано із специфічними 
умовами утримання тварин і вирощування молодняка у різних географічних зонах 
України. Серед них особливе місце займає вітамін D. Нестача вітаміну D 
призводить не тільки до порушення обміну кальцію і фосфору, що негативно 
впливає на процеси росту та розвитку у молодняка ВРХ. Крім цього, знижується 
запліднюваність у  телиць і корів, можлива відсутність  статевих циклів, аборти, 
затримка посліду, народження ослабленого або спотвореного приплоду 
(потовщення суглобів, криві ноги) [1-3]. 

Відкриття метаболічних шляхів, якими вітамін D3 перетворюється в 
біологічно активні форми, і зʼясування механізму їх дії дозволило сформулювати 
концепцію про гормональну дію деяких гідроксильованих похідних вітаміну D3 
[4].  Активні метаболити вітаміну D проявляють свою дію на рівні органів-
мішеней через специфічні рецептори вітаміну D, які, взаємодіючи у ядрі з 
відповідною послідовністю ДНК, контролюють транскрипцію відповідних генів  
[4-6].  Холекальциферол після всмоктування і зв`язування з кальційзв`язуючим 
білком (СаЗБ) у кишечнику транспортується в печінку, де гідроксилюється по 25-
му атому вуглецю з утворенням 25-гідроксивітаміну D3   (25-ОНD3). Ця реакція 
відбувається в ендоплазматичному ретикулумі за участю НАДФН, молекулярного 
кисню, йонів Mg2+ і цитохрому Р-450. Реакція інгібується кінцевим продуктом. 25-
ОНD3  являє собою основну форму вітаміну, що циркулює в крові тварин і 
зв`язаний з транспортним білком та є критерієм оцінки D-вітамінного статусу 
організму. 

Проведені нами дослідження і дані ряду авторів, свідчать про дефіцит 
вітаміну D у ВРХ у  кінці стійлового періоду,  що зумовлено зменшенням вмісту 
цього вітаміну і його попередників у кормах у процесі зберігання та відсутністю 

                                                        
© Юськів Л.Л., 2011 
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ультрафіолетового опромінювання [1, 3, 4]. Це негативно впливає на різні сторони 
продуктивності ВРХ, особливо на відтворювальну функцію і життєздатність телят.  

У ветеринарній медицині залишається актуальним вивчення динаміки 
активних метаболітів вітаміну D, різних форм кальцію, фосфору, магнію, 
активності лужної фосфатази залежно від ступеня забезпеченості його 
холекальциферолом. Також невідома точна довготермінова безпечна доза вітаміну 
D для телиць  за парентерального введення.  

У зв'язку з цим, метою нашої роботи було дослідити вміст активного 
метаболіту вітаміну D3 – 25-OHD3 та концентрацію кальцію, фосфору, магнію і 
активність лужної фосфатази у крові теличок 17-18-ти місячного віку, чорно-рябої 
породи, природньо-географічної зони Прикарпаття через різні терміни після 
парентерального введення різних доз вітаміну D3 впродовж одного місяця. 

Матеріал і методи. Дослід проведено у зимово-весняний період на 
теличках 17-18-ти місячного віку, чорно-рябої породи,  в трьох групах по пʼять 
голів в кожній, у господарстві Дрогобицького району, Львівської області. Після 
першого взяття крові і дослідження її на показники, що характеризують D-
вітамінний статус, теличкам дослідних груп внутрішньомʼязово вводили  
холекальциферол. Теличкам першої групи  (контрольної) вітамін D3 не вводили; 
теличкам другої групи один раз в тиждень протягом місяця парентерально 
вводився вітамін D3 в  дозі 210 МО на кілограм маси тіла, теличкам третьої групи – 
в дозі  420 МО, відповідно. Кров для досліджень брали від всіх груп теличок через 
1 тиждень, 1- і 2 місяці після припинення введення холекальциферолу, який 
вводили парентерально  впродовж  місяця. 

У сироватці крові визначали вміст активного метаболіту вітаміну D3 – 25-
ОНD3 методом імуноферментного аналізу шляхом використання тест-системи 
фірми Immundiagnostik. Для дослідження вмісту  кальцію, неорганічного фосфору 
і магнію та активності лужної фосфатази (ЛФ)  використовували біотестнабори 
фірми Pliva Lachema  (Чехія) [10]. Активність кісткової (термолабільної) фракції 
лужної фосфатази визначали за різницею між активністю загальної і 
термостабільної  лужної фосфатази  [11].  Статистичну обробку одержаних 
цифрових даних проводили за комп’ютерною програмою. Результати середніх 
значень вважали статистично вірогідними при:  p < 0,05 —*,  p < 0,01 —** та   p< 
0,001 —***, порівняно до теличок контрольної групи. 

Результати дослідження.  З наведених у таблиці 1 даних видно, що до 
введення холекальциферолу вміст активного його метаболіту – 25-OHD3 в 
сироватці крові досліджуваних теличок був у межах 21,48-26,02 нмоль/л. Відомо, 
що вміст 25-ОHD3 у сироватці крові залежить від віку, умов утримання і 
клінічного стану тварин [5, 6]. На початку досліду вміст кальцію загального у 
сироватці крові досліджуваних тварин становив 2,20-2,28 ммоль/л, 
ультрафільтрувального – 1,32-1,40 ммоль/л; неорганічного фосфору – 1,77-1,80 
ммоль/л і магнію – 0,824-0,830 ммоль/л. 
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Таблиця 1  
Вміст 25-ОНD3 і мінеральних компонентів у сироватці крові теличок  до 

введення вітаміну D3 (Mm, n=5) 
Досліджувані  

показники 
Групи тварин  

1 2 3 
25-ОНD3, нмоль/л 24,16±2,76 21,48±3,02 26,02±3,24 
Кальцій загальний, ммоль/л 2,20±0,07 2,28±0,06 2,23 ±0,07 
Білок-зв’язаний кальцій, ммоль/л 0,880±0,03 0,889±0,02 0,879±0,03 
Ультрафільтрувальний  
кальцій, ммоль/л 

1,32±0,04 
 

1,40±0,05 
 

1,35±0,05 

Фосфор неорганічний, ммоль/л 1,77±0,06  1,78±0,07 1,80±0,07 
Магній, ммоль/л 0,824±0,004 0,830±0,005 0,826±0,004 
Лужна фосфатаза 
 загальна (ЛФ), Од/л 

102,91±5,02 98,47±5,16 93,23±4,78 

Кістковий ізофермент ЛФ, Од/л 90,72±4,88 85,42±4,24 86,37±4,96 
 
Після парентерального застосування холекальциферолу протягом одного 

місяця, нами були встановлені різниці у вмісті активного метаболіту вітаміну D3 – 
25-OHD3  у сироватці крові теличок дослідних груп, порівняно до контрольної 
(табл. 2). Так, вміст 25-OHD3 у сироватці крові теличок другої і третьої  дослідних 
груп, яким впродовж  місяця вводили холекальциферол, був вищим, ніж у 
сироватці крові теличок контрольної групи: через 1 тиждень після введення  – в 
2,10 і 2,64 раза (p<0,01; 0,001), через 1 місяць – в 1,53  і 2,04 рази (p<0,01; p<0,001), 
відповідно. Через два місяці після парентерального введення вітаміну вміст 25-
OHD3 був вірогідно вищим лише у сироватці крові теличок  третьої дослідної  
групи (p<0,05).  Перетворення холекальциферолу до 25-OHD3 відбувалося 
тривалий час. 

Після внутрішньом’язового введення холекальциферолу встановлено 
різниці між показниками вмісту загального, ультрафільтрувального та зв’язаного з 
білками крові кальцію у сироватці крові теличок дослідних груп, порівняно до 
контрольної. Так, вміст загального кальцію через 1 тиждень після введення 
препарату у сироватці крові теличок другої групи був вищий на 15%  (p<0,01),  а 
третьої – на 19 % (p<0,01)  порівняно з контролем, а частка його 
ультрафільтрувальної фракції була також вірогідно більшою.  

Водночас вміст неорганічного фосфору був вірогідно вищим у сироватці 
крові теличок  третьої дослідної групи через 1 тиждень і 1- і 2- місяці після 
введення вітаміну D3 впродовж місяця. Вірогідне збільшення неорганічного 
фосфору пояснюється впливом вітаміну D3 на кишковий ізофермент лужної 
фосфатази і посилення транспорту іонів фосфату в кишечнику. Активність 
загальної лужної фосфатази у крові теличок, яким вводили внутрішньомʼязово 
холекальциферол впродовж одного місяця, була нижчою, порівняно до активності 
у сироватці крові теличок, яким вітамін не вводили. Так, через через 1 тиждень 
після введення препарату, активність загальної лужної фосфатази у крові теличок  
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другої дослідної групи  була нижчою в 1,24 раза (p0,5), кісткового ізоферменту – 
в 1,06 раза, порівняно до активності у сироватці крові теличок контрольної групи.  

Таблиця 2  
 Вміст 25-ОНD3 і мінеральних компонентів у сироватці крові теличок за 

введення вітаміну D3 (Mm, n=5) 
Досліджувані 

показники 
Групи тварин 

1 2 3 
Після введення – 1 тиждень 

25-ОНD3, нмоль/мл 22,06±2,05 46,34±2,08** 58,20±4,32*** 
Кальцій загальний, ммоль/л 2,16±0,06 2,48±0,07** 2,56±0,08** 
Білок-зв’язаний кальцій, ммоль/л 0,907±0,02 1,02±0,04* 1,02±0,05* 
Ультрафільтрувальний  
кальцій, ммоль/л 

1,25±0,05 
 

1,46±0,06* 
 

1,54±0,06** 

Фосфор неорганічний, ммоль/л 1,76±0,07 1,90±0,08 2,05±0,08* 
Магній, ммоль/л 0,822±0,004 0,852±0,006** 1,014±0,008*** 
Лужна фосфатаза  
загальна (ЛФ), Од/л 

114,27±5,34 92,26±5,08* 81,80±4,90** 

Кістковий ізофермент ЛФ, Од/л 87,12±4,36 82,00±4,16 79,50±4,55 
Після введення – 1 місяць 

25-ОНD3, нмоль/мл 26,22±2,34 40,15±3,07** 53,40±4,0 *** 
Кальцій загальний, ммоль/л 2,19±0,07 2,46±0,06* 2,67±0,08** 
Білок-зв’язаний кальцій, ммоль/л 0,924±0,03 0,996±0,04 1,04±0,05 
Ультрафільтрувальний  
кальцій, ммоль/л 

1,27±0,04 
 

1,46±0,06* 
 

1,63±0,05*** 
 

Фосфор неорганічний, ммоль/л 1,60±0,06 1,92 ±0,07** 1,95±0,08** 
Магній, ммоль/л 0,851±0,005 0,866±0,006 0,889±0,007** 
Лужна фосфатаза 
 загальна (ЛФ), Од/л 

111,34±5,27 88,62±4,64* 82,28±4,43 

Кістковий ізофермент ЛФ, Од/л 77,88±4,12 80,68±4,74 79,16±5,32 
Після введення – 2 місяці 

25-ОНD3, нмоль/мл 33,08±4,16 44,12±5,62 48,72±5,12 * 
Кальцій загальний, ммоль/л 2,18±0,08 2,33±0,07 2,39±0, 08 
Білок-зв’язаний кальцій, ммоль/л 0,909±0,03 0,934±0,03 0,963±0,04 
Ультрафільтрувальний  
кальцій, ммоль/л 

1,27±0,03 
(58%) 

1,40±0,04* 
(60%) 

1,43±0,06* 
(60%) 

Фосфор неорганічний, ммоль/л 1,72±0,07 1,94±0,08 2,07±0,08* 
Магній, ммоль/л 0,844±0,006 0,864±0,007 0,868±0,008* 
Лужна фосфатаза  
загальна (ЛФ), Од/л 

104,91±5,16 83,26±4,88* 81,01±5,24* 

Кістковий ізофермент ЛФ, Од/л 75,62±4,33 70,48±4,12 68,92±3,89 
 
Ще більшою мірою були виражені зміни в активності лужної фосфатази та 

її ізоферментів у сироватці крові  теличок третьої дослідної групи. Протягом 
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всього досліду  було встановлено, що в сироватці крові другої, і особливо третьої 
дослідних груп відбувалось зниження активності загальної лужної фосфатази за 
рахунок зниження активності кісткового ізоферменту.  

Вміст магнію у сироватці крові теличок третьої дослідної групи був вищим 
на 23 % (p<0,01), порівняно до контролю, через 1 тиждень після введення 
холекальциферолу. Проте на подальших етапах дослідження ці різниці були 
несуттєвими. 

Отже, отримані нами результати обґрунтовують доцільність введення 
вітаміну D3 з профілактично-лікувальною метою теличкам 17-18-ти місячного віку 
в зимово-весняний стійловий період протягом не менше одного місяця. 

Висновки. Парентеральне введення теличкам 17-18-ти місячного віку в 
зимово-весняний стійловий період призводить до вірогідного підвищення в 
сироватці крові рівня його активного метаболіту – 25-ОНD3, концентрації кальцію, 
фосфору, магнію та зниження активність лужної фосфатази та свідчить про його 
регуляторну дію. Дія холекальциферолу проявлялася протягом тривалого часу і 
залежала від дози вітаміну та терміну після припинення його введення. 
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Summary 
Yuskiv L.L. 

Institute of biology of animal NAAS, Lviv 
THE VITAMIN D-STATUS  OF HEIFEST 17-18 MONTHS OLD WITH A 

PARENTERAL INJECTION OF CHOLECALCIFEROL  
It was presented data on the content of the active metabolite of vitamin D3 – 25-

OHD3, calcium, inorganic phosphorus, magnesium, alkaline phosphatase activity in the 
blood of heifers 17-18 months old, black-speckled rocks in winter-spring housing season 
in the farm area Carpathian. The changes of content of 25-OHD3, calcium, phosphorus, 
magnesium, alkaline phosphatase activity in the blood of heifers, black-speckled breed, 
which were injected intramuscularly different doses of cholecalciferol. Established 
differences in the contents of a 25-OHD3, calcium, phosphorus, magnesium, alkaline 
phosphatase activity in the blood of heifers in one week, one and two months after the 
introduction of cholecalciferol. 

Рецензент – д.вет.н., проф. Головач П.І. 
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INFLUENCE OF IN VIVO COLCHICINE ADMINISTRATION ON MITOTIC 
INDEX IN CHINCHILLA BONE MARROW CELLS  

 
Abstract 
The aim of our research was to increase the number of mitoses in the bone 

marrow cells in chinchillas through the prior in vivo administration of colchicine. An 
experiment was carried out on 16 chinchillas variety Standard. The animals were 
divided into two groups: a control and an experimental group. The control group 
consisted of 8 animals, from which bone marrow were isolated and chromosome 
preparations were made according to the principles of the classical method of Tjio and 
Whang (1962) with ours modifications, while the study group consisted of animals to 
which colchicine had previously been administered in vivo. The preparations were 
stained in the classical technique using differential Giemsa stain. The results were 
analysed by computing and comparing the mitotic index (MI) in both groups. The 
analysis showed a higher proportion of dividing cells in the study group than in the 
control group. The differences in mitotic indices between the groups were statistically 
significant at p<0,05. 

Key words: chinchilla, bone marrow, colchicine, mitotic index, metaphase plates  
 

Introduction. A technique enabling chromosomes to be obtained directly from 
bone marrow was first described by Tjio and Whang (1962) and applied to small 

animals. The presence of a larger number of cells in directly obtained bone marrow than 
in the case of blood lymphocyte culture makes it possible to investigate chromosomes 

without the need for cell cultures (Olszewska 1981). The classical procedure for making 
chromosome preparations from bone marrow requires modification and specification 

for each species, mainly because of interspecies differences in the sensitivity of cells to 
the action of antimitotic substances (Stokłosowa et al. 2006). In order to obtain as many 
dividing cells as possible, it is necessary not only to make a proper selection of the 
antimitotic compound and its concentration, but also to establish the optimum duration 
of its action. In animal cytogenetics the compound of this type normally used is 
colchicine, a powerful toxin which paralyses the mitotic spindle, leading to an 
accumulation of cells chiefly in metaphase (Macgregor 1988). Bone marrow cells are 
obtained by puncturing the sternum or ilium in the case of large animals, and the femur 
in the case of small animals. A disadvantage of this technique is the difficulties involved 
in obtaining bone marrow in vivo, and it is therefore rarely used in cytogenetic 
experiments on large animals (Świtoński et al. 2006). It is used mainly in karyotype 
analysis of small animals such as rats (Tjio and Whang 1972, Moore et al. 1995) and 
mice (Ganasoundari et al. 1996). 

It is also possible to use this method with Chinchilla lanigera Mol. (Rodentia, 
Chinchillidae). This is a breeding animal which is easy to keep and breed, although its 
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reproduction rate is low (Novacek 1992, Nes et al. 1989). Naturally it is the number of 
weaning young that determines the profitability of any animal breeding .  

The diploid number of chromosomes in this species has been determined at 2n = 64. 
A total of 62 meta- or submetacentric autosomes have been identified. The largest in the 
complex is the metacentric X chromosome, while the meta- or submetacentric Y is 
among the smallest chromosomes (Nes 1963, Galton et al. 1965, Fredga 1966, Hsu and 
Benirschke 1967, Hong et al. 1982, Kuchta et al. 2010). It should be pointed out that in 
most publications to date concerning chinchilla karyotype the analysis has been 
performed on chromosomes obtained from lymphocyte cultures. A study was therefore 
undertaken with the aim of increasing the mitotic index (MI) in chinchilla bone marrow 
cells through the prior in vivo administration of colchicine. 

Materials and Methods. The material consisted of bone marrow taken from the 
femur immediately after the animals were slaughtered for fur. The experiment was 
carried out on 16 breeding chinchillas of the Standard variety. All of the animals were at 
a similar age of 5–6 months, with average body mass 500 g, and came from the same 
breeding farm in southern Poland. The chromosomes were obtained directly from the 
bone marrow cells in accordance with the procedure developed by Tjio and Whang 
(1962), with ours modifications. The slides were stained in the classical technique  with 
Giemsa stain (Bratkowska 1981). 

In vivo injection of colchicine:  In order to increase the incidence of cells in mitosis 
in the bone marrow cells, 3 hours prior to slaughter the animals in the experimental 
(8 chinchillas) received intraperitoneally a 0.1% aqueous solution of colchicine in a 
quantity of 0.1 ml per gram of body weight, i.e. 5 ml per animal. The control group (8 
animals) received 5 ml of Aqua pro injectione solution (Polfa). 

Making of microscopic preparations directly from chinchilla bone marrow cells:  
The procedure involved several stages. First the bone marrow was flushed through each 
end of the excised and cleaned femur isolated from the carcass, using a solution of PBS 
with 0.1% colchicine (37°C). The material was centrifuged for 5 minutes at 1500 rpm. 
The supernatant was poured off, the cells suspension was well mixed in a shaking 
apparatus (Vortex) and a 0.05 M KCl hypotonic solution was added (37°C), after which 
the cells were incubated at 37°C for 40 minutes [in the methodology of Tjio and Whang 
(1962) the incubation time was 25 minutes]. After incubation the material was 
centrifuged for 5 minutes (1500 rpm). The cell suspension was then fixed with Carnoy’s 
solution, and again centrifuged for 5 minutes. In view of the large volume of cell 
precipitate, fixing was repeated not 3 times (as given by Tjio and Whang) but 5 times, 
with the addition each time of 10 ml of Carnoy’s solution, which had been refrigerated 
for 2 hours prior to use.  Precleaned microscope slides previously placed in a freezer 
were allowed to collect condensation. 

The microscopic slides were made by dropped the same quantity of cell suspension. 
Five drops of cells suspension were dropped on each basic slide, by use of Pasteur pipet. 
 Prior to microscopic analysis the air-dried slides were stained with a 10% aqueous 
solution of Giemsa stain. According to Bratkowska (1981) the time interval of staining 
usually ranges from 20 to 30 minutes, and must be suitably chosen for each species 
individually. After a series of trials it was found that the optimum staining time for 
chinchilla bone marrow cells was 25 minutes.  
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The effect of colchicine administered in vivo on the number of mitotic divisions in 
the analysed preparations was determined based on the mitotic index, which was 
calculated using the following formula:MI = M /N * 100%; where MI - denotes the 
mitotic index, M - the number of dividing cells, and N - the total number of cells. 

Microscopic analysis was carried out using a NIKON biomedical microscope 
(Eclipse E600) coupled with a NIKON digital camera (DS-Fi1-U2). Analysis was made 
of 5 slides from each animal, a total of 80 preparations. For determination of the number 
of cells, 10 fields were selected at random in each of the slides  under 250 magnification. 
The cells were counted using the MultiScan Base program. To determine the 
significance of the differences in MI between the study group and control group, the 
results were analysed using the t-Student test for matched pairs (Sokal and Rohlf 1981). 
The computations were performed using the Statistica 9 package.  

Results. For each animal, between ~3600 and ~9600 bone marrow cells were 
analysed under the microscope, with the percentage of dividing cells being calculated. 
The dispersion of the breeding material in most of the preparations in the experimental 
and the control groups was comparable. However differences were observed in the 
quantity of dividing cells, particularly in metaphase – there were more such cells in the 
experimental group (Figure 1). Moreover it was found much more frequently in the 
preparations from the experimental group that the metaphase plates were complete and 
the chromosomes better distributed. Significantly, no damaged bone marrow cells were 
detected in the analysed preparations, in spite of the use of two doses of colchicine: one 
in vivo and one during the rinsing out of the marrow from the bone.  

The value of the mitotic index (MI) in the study group was higher (1.76–4.22) than in 
the control group (0.77–1.95) (Table 1). The differences between the analysed groups 
were statistically significant (t-Student test, p<0,05). This implies that giving the animals 
colchicine in vivo three hours before the sample of biological material is taken increases 
the value of the mitotic index in a suspension of bone marrow cells. 

Table 1.  
Mitotic index (MI) for animals in the control group and study group. 

Control  
group 

MI             
[%] 

Experimental  
group 

MI               

[%] 

H9 70/6986 
1.00 

H1  
 

346/9660 
3.58 

H10 154/7909 
1.95 

H2  
 

356/8429 
4.22 

H11 92/7762 
1.18 

H3 
  

166/7499 
2.21 

H12 68/6798 
1,00 

H4  
 

189/7952 
2.38 

H13 44/3604 
1.22 

H5  
 

149/7780 
1.91 

H14 48/6178 
0.77 

H6  
 

135/7666 
1.76 

H15 62/6506 
0.95 

H7 
  

130/5988 
2.17 

H16 54/3995 
1.35 

H8  
 

139/4166 
3.34 

Mean 74/6217 Mean 201/7392 
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 1.17  2.69 
(H1 – H16) – tested animals 
 

    
Figure 1. Bone marrow cells of Chinchilla  lanigera: control group (A) and 

anexperimental group (B). 
Discussion 

Colchicine is an alkaloid of plant origin (obtained from Colchicum autumnale L.) 
with summary formula C22H25O6N. It is a powerful mitotic toxin, whose presence leads 
to blocking of the mitotic spindle, which consequently enables the accumulation in the 
experimental material of cells in metaphase. For this reason, among others, the substance 
is widely used in cytogenetic research (Enikeeva and Goloshchapova 1998). There also 
exist several other plant-derived alkaloids with similar action. Among these are 
vincristine, vinblastine, coumarin, oleandrin, deacetyl oleandrin, and a preparation 
known as lutenurine (Gigant et al. 2009, Lettre-Heidelberg 1996). A substance 
sometimes used as a substitute for colchicine is 
2-Methoxyestradiol, a narcotic with antimitotic action (Attalla et al. 1998). In spite of the 
similar effects of these substances, most cytogenetic research nonetheless uses 
colchicine. The present authors selected this alkaloid due to its easy market availability 
and the effectiveness of its action in previous experiments using other rodents (Meighan 
and Stich 1958, Bottura and Ferrari 1960, Rothfels and Siminovitch 1961, Tjio and 
Whang 1972, Kuchta et al. 2008).  

Świtoński et al. (2006) found that, in order to increase the number of mitoses in the 
bone marrow, it is necessary to administer intraperitoneally 3 hours before slaughter a 
0.1% solution of colchicine in a quantity of 0.1 ml per gram of body weight or to add it 
directly to the test tube containing the bone marrow sample. Our results suggest that, in 
order to obtain an increase in the mitotic index in chinchillas, colchicine should be 
administered twice: in vivo 3 hours prior to slaughter, and directly to the bone marrow in 
the test tube.  

As a result of the use of colchicine, the chromosomes within the metaphase plates 
accumulated in the preparation are usually well divided, which makes later cytogenetic 
analysis significantly easier. Depending on the action time of colchicine, chromosomes 
are subject to shortening and thickening to different degrees (Olszewska 1981, 
Macgregor 1988).  
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In the present study, a single value was used for the alkaloid’s action time. The 
metaphase chromosomes, well distributed as a rule over the whole area of the cell, were 
nonetheless quite often broken into chromatids or else showed too high a degree of 
contraction. 

Summary 
In further research, tests should be performed using different action times of 

colchicine on chinchilla chromosomes. The presented method of using colchicine to 
increase mitotic index, and optimization of the action time of that alkaloid, will lead to 
improvement in the quality of the chromosome preparations made from chinchilla bone 
marrow.  
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EFFECT OF DIETARY SELENIUM ON SELENIUM CONTENT AND 
ANTIOXIDANT STATUS OF TISSUES OF VEAL CALVES  

 
Two experiments (I and II) were carried out on veal calves fed a milk replacer and a 

starter concentrate with or without supplemental linseed. Control calves received the 
basal diet containing selenium (Se) at 0.10 - 0.13 mg per kg of solids, other calves the 
same diet supplemented with Se-enriched yeast to increase Se concentration to 0.50 
mg/kg. There was no effect of diets on growth rate, feed intake and chemical composition 
of meat (M. longissimus thoracis et lumborum). Feeding Se-yeast resulted in two-fold 
higher concentration of Se in meat (as much as 0.69 mg/kg) and faeces. Hepatic 
concentration of Se was non-significantly increased by < 20%. Activity of glutathione 
peroxidase (GSH-Px) was the same in meat of control and treated calves in experiment 
I, but significantly increased in treated calves in experiment II. Hepatic activity of GSH-
Px was significantly higher in Se-supplemented calves both in experiment I and II. The 
oxidative stability of meat expressed as production of thiobarbituric acid-reactive 
substances was non-significantly improved by Se-yeast in both experiments. Feeding Se-
yeast to calves thus represents a means for improving the nutritive value of veal. 

Key words: calves, meat, selenium, oxidative stability. 
 

Selenium (Se) has been recognized in fifties as an important essential trace 
element [1]. More than twenty selenoproteins have been identified in eukaryotic 
organisms since that time. These include glutathione peroxidases (GSH-Px), thyroid 
hormone deiodinases, thioredoxin reductases, selenophosphate synthetase and several 
other enzymes [2]. The four GSH-Px detoxify H2O2 and fatty acid derived 
hydroperoxides, thus are considered important antioxidant selenoenzymes. In areas 
where soils are low in Se, Se deficiencies can cause health risks for humans [3]. In 
majority of European countries the recommended Se intake (55 μg per day for adults) is 
not achieved [4]. Thus, the increased consumption of meat enriched with Se may 
improve the Se status in humans. Several studies have shown that feeding supplemental 
organic Se increases Se content in animal tissues [5, 6, 7]. In addition, a correlation 
exists between the Se concentration and activity of GSH-Px in veal [8], beef and pork 
[9]. The supplementation of diets of farm animals thus may also increase the oxidative 
stability of meat. Meat is susceptible to lipid oxidation, which leads to quality 
deterioration. The oxidation of meat lipids after slaughter can adversely affect the 
flavour and nutritive value of meat and meat products. In recent years, meat animals are 
often fed unsaturated lipids (oils and oilseeds) to elevate content of polyunsaturated fatty 
acids which are beneficial to human health. Lipids containing polyunsaturated fatty acids 
are particularly prone to attack by oxygen radicals. The presence of various antioxidants 
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in meat such as GSH-Px, vitamins C, E and ubiquinone provides a great protection 
against oxidation of lipids [10]. This paper summarizes results of two experiments on 
veal calves fed a diet with or without supplemental linseed. Calves of experimental 
groups were fed diets supplemented with Se-enriched yeast. 

 Materials and Methods. Animals and diets. Holstein bulls, 3 to 4 weeks of age 
at the start of the experiment were fed a milk replacer Telasan V (Bodit Tachov, Czech 
Rep.) and a starter concentrate Telstar (Zea Sedmihorky, Czech Rep.). The milk replacer 
was supplied twice a day at 0.4 kg in 3 l of water. The starter was available ad libitum 
and its consumption was measured. Six bulls per a treatment were used. Calves of 
control groups received the basal diet without a Se supplement. Concentration of Se in 
the basal diet varied depending on starter intake from 0.10 to 0.13 mg/kg feed solids. 
Calves of Se-supplemented groups received the basal diet with Se-yeast (Sel-Plex, 
Alltech) to achieve a final Se concentration of 0.50 mg/kg feed. Two experiments, I and 
II were carried out. In the latter experiment calves received Telasan V enriched with 4% 
of linseed, to increase dietary concentration of unsaturated lipids. Water was available ad 
libitum. Animals were slaughtered after 125 and 105 days in experiment I and II, 
respectively. 

 Sampling. Faeces were collected for 5 days, 3 weeks before the slaughter. After 
slaughter, samples of liver were taken and immediately frozen. The carcasses were 
rapidly chilled and samples of M. longissimus thoracis et lumborum (MLT) were 
obtained 24h postmortem and stored at -40°C. Samples for enzyme assays were stored at 
-70°C. 

 Analyses. The drip loss was estimated during the period 24-48h after slaughter, 
by weighing the drip collected from 100 g of the MLT during hanging in a plastic bag at 
4°C. Feeds and samples of MLT were air-dried at 105°C to determine the dry matter 
content. Crude protein and fat were determined using Kjeltec AUTO 1030 Analyzer and 
Soxtec 1043 instruments (Tecator Comp., Sweden), respectively. Petrol ether was used 
for fat extraction. Content of fibre in feeds was determined using Fibertec 2010 from the 
same firm. Feeds, tissues and faeces were mineralized employing the microwave 
digestion technique in a closed system (Milestone Ethos, TC, Italy), in the presence of 
HNO3 and H2O2. Se in processed samples was measured by the atomic absorption 
spectrometry (Solaar M-6 instrument, TJA Solutions, U.K.). The procedure was 
validated by the analysis of a certified reference material RM 8414 Bovine Muscle 
(NIST). 

Table 1 
Composition of feeds of calves (per 1 kg) 

 Milk replacer1 Starter concentrate2 
Dry matter (g) 930 860 

Crude protein (g) 220 200 
Fat (g) 190 29 

Fibre (g) 13 42 
Ash (g) 70 62 
Se (mg) 0.034 0.15 

1Telasan V contained milk, plant oils, oilseeds, yeast, soyabean meal, cereal products, vitamin and 
mineral supplements. In experiment II Telasan V was enriched with 4% of linseed. 

2Telstar contained cereals, cereal by-products, oilseed cake, by-products of the sugar industry, 
antioxidant, vitamin and mineral supplements. Calves of Se-supplemented groups received Telstar 
enriched with Se-yeast. 
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 The activity of GSH-Px in tissues was assayed with tert-butyl hydroperoxide as a 
substrate by recording the oxidation of NADPH at 340 nm. This activity was expressed 
as μmol NADPH oxidised per minute per g of tissue [11]. Stability of lipids in minced 
MLT was measured by the thiobarbituric acid method [12] and results were expressed as 
thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) in mg of malondialdehyde per kg 
muscle. 
 The t-test was used to assess the significance of differences between groups.  
 
 Results and Discussion. Calves fed the control diet and diet supplemented with 
Se gained on average 924 and 947, and 1098 and 1130 g per day in experiment I and II, 
respectively (Table 2). Effect of Se on weight gain was not statistically significant. No 
effect of Se supplementation on quality traits of meat was observed (Table 3). In both 
experiments, the supplementation of diets with Se-yeast significantly increased Se 
concentration in MLT and faeces. Hepatic concentrations of Se in treated calves were 
non-significantly increased by 19.1% and 16.7% in the Ist and the IInd experiment, 
respectively (Table 4). Activity of GSH-Px was the same in MLT of control and treated 
calves in experiment I, but significantly increased in treated calves in experiment II. In 
both experiments hepatic activity of GSH-Px was significantly higher in Se-
supplemented animals (Table 5). The oxidative stability of meat expressed as production 
of TBARS was non-significantly improved by Se-supplementation, both in experiment I 
and II.  
 The effect of supplemental Se on feed intake and performance of calves was 
marginal, probably because the Se concentration in the control diet satisfied the 
nutritional requirement of calves for this element (0.10 mg Se per kg of feed dry matter), 
as set by NRC [13, 14]. 

 
 Table 2 

Performance and feed intake in calves1 fed control diets and diets supplemented 
with Se-yeast 

 Experiment I  Experiment II 

 Control Se- yeast  Control Se- yeast 
Exp. duration 

(days) 125 125  105 105 

Initial weight (kg) 57.5  5.7 58.6  6.1  48.2  5.7 48.1  6.0 
Final weight (kg) 173.0  15.0 177.0  13.9  163.5  19.8 166.7  23.5 

Intake (kg):      

Milk replacer 100 100  84 84 

Starter 233  22 245  24  234  128 204  131 
Means  S.D. 1Six calves per group 
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Table 3 
Quality parameters of M. longissimus thoracis et lumborum (MLT) of calves1 fed 

control diets and diets supplemented with Se-yeast 
 Experiment I  Experiment II 
 Control Se- yeast  Control Se- yeast 

pH24h 5.5  0.1 5.6  0.3  5.6  0.2 5.7  0.2 
Drip loss24h (%) 1.9  0.7 1.2  0.2  1.4  0.2 1.4  0.5 

Dry matter 
(g/kg) 228  3 227  7  229  13 228  6 

Protein (g/kg) 200  3 202  4  202  9 203  4 
Fat (g/kg) 5.1  1.6 5.7  2.2  5.5  1.6 6.6  2.4 

Means  S.D. 1Six calves per group 
 
Supplementation of diets with Se doubled the Se concentrations in MLT without 
affecting other meat quality parameters. Comparable Se concentrations have been 
reported in meat of lambs fed a Se-supplemented diet [5]. O´Grady et al. [15] suggested 
that dietary Se had limited potential for increasing the oxidative stability of meat. Our 
results neither support nor deny this opinion. In both experiments, the oxidative stability 
of meat was improved in treated calves, the effect of Se-yeast, however, was not 
statistically significant due to high variability of findings. The elevation of Se content in 
meat of treated calves was accompanied by a significantly higher activity of GSH-Px in 
experiment II, but not in experiment I. 

Table 4  
Concentration of Se (mg/kg) in M. longissimus thoracis et lumborum (MLT), liver 

and faeces of calves1 fed control diets and diets supplemented with Se-yeast 
 Experiment I  Experiment II 
 Control Se-yeast  Control Se- yeast 

MLT 0.35  0.08 0.69  0.10*  0.21  0.04 0.43  0.05* 
Liver 1.57  0.68 1.87  0.46  1.50  0.08 1.75  0.10 

Faeces 0.94  0.28 2.13  0.69*  0.67  0.13 1.29  0.34* 
Means  S.D.1Six calves per group*Significantly different from the control value (P < 0.05) 

Table 5  

Activity of glutathione peroxidase (GSH-Px) in meat and liver, and production of 
thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) in M. longissimus thoracis et 

lumborum (MLT) of calves1 fed control diets and diets supplemented with Se-yeast 
 Experiment I  Experiment II 
 Control Se- yeast  Control Se- yeast 

GSH-Px in 
MLT2 0.41  0.13 0.42  0.11  0.32  0.05 0.50  0.06* 

GSH-Px in liver 2.89  0.33 5.61  0.63*  2.77  0.72 4.63  0.31* 
TBARS3      

Day 0 0.07  0.04 0.09  0.05  0.07  0.02 0.06  0.01 
Day 3 0.38  0.24 0.18  0.06  0.83  0.20 0.75  0.38 
Day 6 0.95  0.59 0.41  0.21  2.22  0.59 1.82  0.74 

Means  S.D.1Six calves per group2Expressed as μmol NADPH oxidised min-1 g-1 meat 
or liver tissue3Expressed in mg malondialdehyde per kg *Significantly different from the 
control value (P < 0.05) 
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 In accordance with other studies [8, 16] the hepatic activity of GSH-Px 
responded well to dietary Se supplementation. Contrary to our expectation, the hepatic 
Se concentration was only slightly increased in calves on Se-supplemented diets.  
 Conclusions 
 Thus, it can be concluded that the enrichment of meat with Se is the main benefit 
of supplementation of diets of veal calves with Se-yeast. Consumption of meat of veal 
calves fed a Se-supplemented diet would provide a means for improving the Se status in 
humans 
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Резюме 
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ВПЛИВ ХАРЧОВОГО Se НА ЙОГО ВМІСТ І ОКСИДАНТНИЙ СТАТУС 
ТКАНИН ВІДГОДІВЕЛЬНИХ ТЕЛЯТ 

 Два експерименти (І і ІІ) проводилися на відгодівельних телятах, яким 
згодовували замінник молока і стартерні концентрати із зернольоновою добавкою 
або без неї. Контрольні телята утримувалися на основному раціоні, який містив 
Se 0,1 до 0,13 мг/кг сухої речовини, інші тварини утримувалися на такому ж 
раціоні, додатково отримуючи Se- збагачену дріжджову добавку, з метою 
підвищення концентрації селену до 0,5 мг/кг.  Не спостерігалося впливу раціону на 
прирости живої маси, споживання кормів і хімічний склад мяса (M. longissimus 
thoracis et lumborum). Згодовування дріжджового селену сприяло двократному 
зростанню концентрації Se в м’ясі (до 0,69 мг/кг) і фекаліях. У печінці 
концентрація не вірогідно збільшувалася на < 20 %. Активність 
глютатіонпероксидази (GSH-Px) була такою ж в м’ясі контрольних і дослідних 
телят в експерименті І, але вірогідно зростала у телят за експерименту ІІ. 
Гепатична активність GSH-Px вірогідно була вищою у телят, яким згодовували 
Se-вмісну добавку у двох експериментах І і ІІ . Окиснювальна стабільність м’яса, 
що виражалася продукцією активних речовин тіобарбітурової кислоти не 
вірогідно покращувалася дріжджовим селеном у обох експериментах. Отже, 
згодовування дріжджового селену телятам сприяє покращенню поживної 
цінності м’яса відгодівельних телят.  

Ключові слова: телята, м’ясо, селен, окиснювальна стабільність. 
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Встановлено три основних типи будови тіла серед дорослих спортсменів, 

які слід враховувати при виборі варіанту техніки виконання вправ.  
При виконанні вправ великим махом на поперечині великий вплив має зміна 

ЗЦВ тіла спортсмена, яка впливає на момент інерції і кінетичний момент. Зміна 
механічної енергії тіла спортсмена можлива тільки шляхом згинально-
розгинальних рухів у плечових і кульшових суглобах.  

Згинання у кульшових суглобах наближує ЗЦВ до осі обертання на 4, 3 і 2 
см відповідно у спортсменів типів Б, А і В, і тому, якою мірою, це впливає на 
збільшення швидкості обертання під час переміщення спортсменів вгору, і 
полегшує виконання обертової частини руху. 

Важливим моментом у техніці обертальних рухів є згинання і розгинання в 
кульшових суглобах під час обертання. Своєчасною правильною роботою ніг 
можна в основній та заключній частині руху надолужити допущені помилки під 
час фази підготовчих дій, врахувавши, що спортсменам з довгим тулубом і 
короткими ногами під час переміщення біля нижньої вертикальної площини 
поперечини легше зігнутися, а потім розігнутися, а також зупинити рух ніг чи 
повернути їх назад у фазу завершальних дій (при однакових м’язових зусиллях).  

Ключові слова: ЦВТ – центр ваги тіла; ЗЦВ – загальний центр ваги; 
згинально-розгинальні рухи; підготовчі вправи; інтенсивність; інтервал 
повторення; тип тілобудови. 
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Високі спортивні досягнення вимагають правильного підбору підготовчих 
вправ, зміну їх інтенсивності, числа повторень, інтервалів відпочинку, вибору 
найбільш раціональної техніки. Варіантів безліч, а необхідно обрати один, 
найоптимальніший для даного спортсмена. Оволодіння раціональною технікою з 
найменшими затратами м’язових зусиль, технікою, яка найкраще відповідає 
морфологічним особливостям будови спортсмена, є дуже важливою умовою при 
виконанні вправ. 

У різних видах спорту було проведено цілий ряд досліджень, які доводять 
залежність структурних механізмів і функціональних ознак від виду спортивної 
діяльності. Частина досліджень була присвячена вивченню морфологічних змін в 
організмі, які виникають під впливом фізичних вправ. Наприклад, 
М.Ф. Іваницький, на основі вивчення ЦВТ і  об’єма тулубу у гімнастів та 
футболістів приходить до висновку, що положення ЦВТ і розмір об’єму тулуба у 
вищезгаданих спортсменів неоднакові. 

Велика кількість робіт була присвячена і функціональним змінам, що 
відбуваються в організмі під впливом занять тим чи іншим видом спорту. Деякі 
дослідники, спостерігаючи характерні відмінності в морфологічних особливостях 
спортсменів різної спеціалізації, бачать головну причину саме у цьому. Думка про 
двосторонню залежність у спорті від ступеню фізичного розвитку і природних 
задатків домінує в літературі та практиці і досі. Однак, до цього часу в літературі 
немає чітких вказівок про типи морфологічної будови тіла спортсменів у 
складнокоординованих видах спорту, та про існування варіантів техніки найбільш 
вигідних для даного спортсмена. З метою визначення пропорцій тіла спортсменів у 
складнокоординованих видах спорту, вагових співвідношень і розташування 
центрів ваги окремих ланок тіла, необхідних для розрахунку кінематичних та 
динамічних характеристик рухів спортсмена нами використовувались такі методи 
дослідження: аналіз літератури, опитування спеціалістів, які працюють у галузі 
складнокоординованих видів спорту, антропометричні вимірювання. 

Вимірювались наступні антропометричні показники: довжина тіла (ріст в 
см), вага тіла (з точністю до 0,1кг), розмірність окремих ланок тіла та тулуба (в 
см).  

Дослідження дозволило встановити серед спортсменів 3 типи тілобудови:  
Тип А – спортсмени з пропорційним співвідношенням тулуба, верхніх та 

нижніх кінцівок. 
Тип Б – спортсмени з відносно коротким тулубом, довгими нижніми та 

короткими верхніми кінцівками. 
Тип В – спортсмени з відносно довгим тулубом, короткими нижніми та 

довгими верхніми кінцівками. 
При виконанні вправ великим махом на поперечині великий вплив має 

зміна ЗЦВ тіла спортсмена, яка впливає на момент інерції і кінетичний момент. 
Зміна механічної енергії тіла спортсмена можлива тільки шляхом згинально-
розгинальних рухів у плечових і кульшових суглобах, завдяки чому змінюється 
положення ЗЦВ тіла. 
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Дослідження показали, що ЗЦВ тіла у спортсменів одного й того ж росту 
змінюється по-різному, при одному і тому ж положенні рук та ніг залежно від 
конституції. 

Розглянемо перше положення - вис на поперечині. Під час вису все тіло 
розташоване вертикально. У цій же площині розташований і ЗЦВ, який 
коливається в межах 10 см залежно від типу будови тіла гімнаста. Ближче за всіх 
до поперечини він розташований у спортсменів з коротким тулубом (тип Б) і 
найбільш віддалений - у спортсменів з довгим тулубом (тип В). 

У наступному положенні, при якому в висі на поперечині кут між плечами і 
тулубом дорівнює 45, ЗЦВ наближується до грифа поперечини на 7 см у 
спортсменів типу А і на 6 см - у спортсменів типів Б і В. З’являється момент сили з 
плечем 34 см у спортсменів типу Б, 38 см - у спортсменів типу А та 42 см - у 
спортсменів типу В. 

При подальшому збільшенні кута між плечима і тулубом, коли кут складає 
90, ЗЦВ ще більше наближається до поперечини. У всіх спортсменів він 
наближається до грифа поперечини ще на 19 – 20 см. Не зважаючи на те, що ЗЦВ 
наближується до поперечини на однакову відстань, плече моменту сили тяжіння 
змінюється по-різному. У всіх спортсменів воно збільшується на 4 см, досягаючи 
найбільшої величини у спортсменів типу В. 

Зміна розташування ЗЦВ, при виконанні обертових вправ на поперечині, 
відбувається не тільки за рахунок рухів рук, але й також за рахунок згинально-
розгинальних рухів у кульшових суглобах. Коли кут між ногами і тулубом 
дорівнює 45? ЗЦВ наближується до поперечини на 4 см, 3 см і 2 см відповідно у 
спортсменів типу Б, А та В. Для більшої наочності і доступності уявімо собі, що 
маса (m) спортсмена зосереджена в одній точці, що дорівнює m і з’єднана з віссю 
обертання за допомогою нитки довжиною (l), вагою якої можна знехтувати. Таким 
чином, обертання спортсмена буде схоже до коливання математичного маятника. 

Уявімо собі, що маятник займає найбільш високе положення над точкою 
опори і володіє тому максимальним запасом потенціальної енергії. Рухаючись 
вниз без початкової швидкості, під дією сили тяжіння потенціальна енергія 
поступово переходить у кінетичну енергію обертального руху. Далі, після 
проходження нижньої вертикалі, відбувається зворотне явище, бо спортсмен з 
нижнього положення переходить у верхнє. Але він не досягає вертикального 
положення через значне розсіювання механічної енергії. Тіло досягає певної 
висоти, утворюючи між вертикаллю та ниткою маятника кут φ. Якщо ж у 
початковому положенні довжину маятника скоротити і зробити її рівною l1 чи l2, 
та зберігати її постійною протягом усього періоду коливання маятника, то, згідно 
із законами механіки, амплітуда коливань маятника не зміниться. Отже, 
досягнувши своєї максимальної висоти нитка маятника з вертикаллю поперечини 
складає той самий кут φ. Це свідчить про те, що амплітуда коливань у спортсменів 
різних типів будови (з різним розташуванням ЗЦВ), змінюватися не буде. 

При виконанні спортсменом обертових вправ на поперечині, приріст 
механічної енергії відбувається аналогічним чином. Проходячи кут 45° від 
вертикальної площини поперечини позаду, спортсмен активним рухом рук 
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притягує себе до поперечини і скорочує радіус обертання, а, отже, зменшує 
момент сили тяжіння, збільшуючи приріст механічної енергії. 

Зменшення радіусу обертання у спортсменів під час виконання обертових 
вправ та першої підфази підготовчих дій має відбуватися лише за рахунок 
зменшення кута між руками та тулубом. 

Ще одним важливим моментом у техніці обертальних рухів є згинання і 
розгинання ніг під час обертання. Своєчасною правильною роботою ніг можна в 
основній та заключній частині руху надолужити допущені помилки під час фази 
підготовчих дій, врахувавши, що спортсмени з довгим тулубом і короткими 
ногами під час переміщення біля нижньої вертикалі площини поперечини, легше 
зігнутися, а потім розігнутися, а також зупинити рух ніг чи повернути їх назад у 
фазу завершальних дій (при однакових м’язових зусиллях). Однією з причин цього 
є те, що маса більш коротких ніг робить менший опір при кутовому прискоренні. 

Тому при однаковій швидкості обертання гімнаста з більш довгим тулубом 
і короткими ногами згинання і розгинання слід починати пізніше. 
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ВПЛИВ ВІКОСТАТЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ НА 
ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ 

 
Ключові слова: вікостатеві особливості, самопочуття, активність, 

настрій, професійна придатність. 
 
Вступ. Вивчення процесів психофізіологічної адаптації юнаків і дівчат в 

сучасних умовах становить важливу проблему. Слід відзначити суперечливі дані 
щодо основних тенденцій фізичного розвитку та психофізіологічної адаптації 
юнаків і дівчат в період навчання у ВНЗ.  Вікостатеві критерії фізіологічного 
розвитку у юнаків і дівчат різні, також різняться індивідуальні темпи їх розвитку, 
що значно ускладнює роботу з ними. Метою наших досліджень було вивчення 
сучасних тенденцій впливу розвитку організму юнаків та дівчат у віці 18-19 років 
на самопочуття, активність і настрій при психоемоційних навантаженнях. 

Матеріали та методи. Під час досліджень вивчалась особливості реакції на 
психоемоційне навантаження залежно від вікостатевих особливостей юнаків та 
дівчат. Дослідження проводились в оптимальних умовах (аудиторія університету) 
та в умовах психоемоційного навантаження (модель прямого ефіру в телестудії 
ТРК «Вінниччина»). Рівень психофізіологічної стійкості визначався на підставі 
оцінки характеристик тесту «САН», за допомогою якого можна визначити 
самопочуття, активність та настрій.  

У дослідженнях взяли участь 126 студентів віком 18-19 років Вінницького 
державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського, які були практично 
здорові (за даними диспансерного огляду). Отримані результати оброблялись 
математично. 

Результати. Результати досліджень за кількістю і якістю оформлення 
картки «САН» наведені в таблиці 1. 

 Таблиця 1.  
Результати досліджень за кількістю і якістю оформлення картки «САН» 

Назва показника Результати досліджень 
кількість студентів 126 100 
жіночої статі 95 75 
чоловічої статі 31 25 

Подальший аналіз отриманих результатів показав, що тест «САН» дає 
змогу оцінити психоемоційний стан студентів в оптимальному режимі (аудиторія). 
Отримані результати досліджень (табл.2) в оптимальному режимі свідчать, що 
психоемоційний стан студентів був у межах коливань фізіологічної норми і за 

                                                        
 Власенко В.В., Власенко І.Г., Буга Л.О., 2011 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 271

сумарною кількістю балів різниці між юнаками і дівчатами практично не 
спостерігалось.  

Таблиця 2 
 Результати досліджень тесту «САН» в оптимальному режимі (М±n; n=125) 

Назва тесту Результати досліджень 
Юнаки n=31 Дівчата n=94 

Самопочуття 5,8±0,81 5,2±0,84 
Активність 4,46±0,72 4,94±0,69 
Настрій 5,06±0,93 5,23±0,97 
Всього за тестом «САН» 15,32±2,46 15,37±2,5 

Основним методом біологічних наук є експериментальний, тобто 
отримання даних у спеціально створених умовах, які забезпечують активний прояв 
досліджуваних явищ. Такими умовами, на наш погляд, є процес практичного 
навчання в студії телерадіокомпанії «Вінниччина», де студенти отримують 
психоемоційне навантаження. Цей дослід забезпечує збереження змісту звичайної 
діяльності студента в процесі навчання, але робота телекамер, освітлення, 
підвищена увага працівників студії, відчуття прямого ефіру провокують 
психофізіологічні реакції. 

Отже, після проведення занять в телестудії (екстремальному режимі) нами 
проведена оцінка згідно з параметрами тесту «САН». Результати досліджень 
наведені в таблиці 3.  

Таблиця 3 
Результати досліджень за тестом «САН» в оптимальних та екстремальних 

умовах навчання 
 

Назва тесту 
Результати досліджень 

Юнаки n=31 Дівчата n=94 
оптимальні 

умови 
екстремальні 

умови 
оптимальні 

умови 
екстремальні 

умови 
Самопочуття 5,8±0,81 3,73±0,78 5,2±0,84 3,11±0,86 
Активність 4,46±0,72 3,06±0,79 4,94±0,69 3,51±0,74 
Настрій 5,06±0,93 3,66±0,91 5,23±0,87 3,57±0,94 
всього 15,8±0,81 10,48±2,48 15,37±2,50 10,19±2,54 

Отримані дані в таблиці 3 свідчать, що після заняття в телестудії показники 
тесту «САН» в цілому знизились у юнаків на 4,84 бала, що становить 31,6% від 
загальної кількості балів в оптимальному режимі, а у дівчат цей сумарний 
показник впав на 4,38 бала, або на 29,1%. 

Обговорення. У процесі підготовки фахівців – журналістів адаптація 
здійснюється щоразу, коли відбуваються кардинальні зміни в системі «організм-
середовище», або ж зміни здійснюються в самому організмі. 

Таким чином, адаптація на біологічному рівні – це пристосувальна 
діяльність організму. В основі її лежать складні фізіологічні механізми, передусім 
фізіологічний стрес, який програмує та перепрограмовує сам процес адаптації. 
Успішність  підготовки фахівця – журналіста залежить від рівня знань, адаптації, 
стану здоров’я, тренованості організму, особливостей вищої нервової діяльності.  
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Актуальним у наш час є виявлення внутрішніх резервів і можливостей 
розвитку особистості майбутніх спеціалістів. Активне вивчення професійних 
можливостей у сфері журналістики зумовлене, в першу чергу, професійною 
придатністю фахівців. Психофізіологічна придатність має велике значення для 
майбутніх журналістів, оскільки робота в студії, увага телекамер, проведення 
інтерв’ю, прямий ефір викликає психоемоційне навантаження і відповідну реакцію 
організму на стресові чинники. Якщо в організмі спостерігаються залишкові 
явища відповідної реакції до наступного психоемоційного навантаження, то буде 
відбуватися накопичення негативного впливу, що може призвести до патологічних 
змін в організмі людини. 

 Характерно, що показники тесту «САН» корелюють з поведінкою, що 
свідчить про те, що діяльність дівчат та юнаків стає більш різноманітною, 
стимулюється або пригнічується діяльність особистості. Якщо самопочуття і 
настрій пригнічені, то виникає роздратованість. Але дівчата краще можуть знайти 
рішення для відповіді на поставлені питання в умовах телестудії, ніж юнаки. На 
нашу думку, це пояснюється особливостями стереотипу поведінки в колективі 
дівчат, їм легше обговорювати особисті ситуації, доводиться вгамовувати власні 
емоції і знаходити рішення в процесі дискусії. Крім того, в дитинстві ігри дівчат – 
це процес спілкування, сценарії цих ігор побудовані на різноманітних життєвих 
ситуаціях та діалогах. У хлопців більшість дитячих та підліткових ігор мають на 
меті змагання, спрямовані на  фізичний розвиток та швидкість реакції. Ці 
відмінності мали б сприяти більш швидкій адаптації юнаків до стресових ситуацій. 
Однак, у цих умовах для журналіста важливо ще й вміти швидко опанувати себе, 
зібратися з думками, логічно і змістовно висловлюватись. При моделюванні умов 
прямого ефіру в телестудії юнакам важче було знаходити потрібні слова, 
формулювати думки, впевнено триматися перед телекамерою, що провокувало 
розвиток психоемоційного стресу. 

 В результаті проведеної роботи встановлено, що дівчата віком 18-19 років 
більш стійкі (на 2,5%) до психоемоційних навантажень при підготовці майбутніх 
журналістів, ніж їх ровесники юнаки.  
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It was estimated that femes 18-19 years old are more rigidity to psychoemotional 

charge of bacon factory cutting department compared with youths of same age. 
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ПРОФІЛАКТИЧНА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА І ПІДГОТОВКА  
СПЕЦІАЛІСТІВ ТВАРИННИЦТВА 

        
        Зроблено спробу аналізу стану підготовки та перепідготовки лікарів 
ветеринарної медицини і технологів виробництва продукції тваринництва з 
проблемних питань загальної ветеринарної профілактики ( ЗВП ). Викладено 
основні положення розділів , що входять в програму і навчальний план курсу ЗВП. 
З 2006 року курс ЗВП включений в університетську прграму підготовки 
спеціалістів, магістрів і слухачів ІПО. 
       Ключові слова: профілактична ветеринарна медицина,загальна втеринарна 
профілактика, підготовка і перепідготовка спеціалістів тваринництва. 
 

Вступ. Невідкладна потреба у вивченні комплексу профілактичних заходів 
винила ще в дргій половині XX ст. При розробці і впровадженні промислових 
технологій виробництва продуктів тваринництва. Саме вони привели до істотних 
зрушень не лише у нарощуванні темпів і масштабів виробництва, але й 
прискорення погіршення екологічного стану навколишнього середовища, в т.ч. як 
на території навкруг підприємства, так і в самих виробничих будівлях, де 
утримують і вирощуть тварин.[1.4.5] 

Користувачі помислових технологій часто не лише не враховують, але й 
нерідко нехтують природними етологічними потребами та добробутом тварин, 
встановленими гігієнічно-науковими нормативами при їх утриманні і 
вирощуванні. Саме відступи від гігієнічних норм, недотримання добробутних і 
ветеринарно-санітарних вимог викликають комплесний постійний стресогенний 
вплив змінених тут чинників середовища на організм всього стада тварин. Від 
сили і тривалості дії комплексу стресових факторів (що є характерним для 
надінтенсивних технологій) залежить можливість, або неможливисть  підтримання 
на належному функціональному рівні роботи всіх основних систем і органів 
організму. Часто співпадання стресогенно впливаючих чинників і 
незбалансованості живлення стає початком розвитку патологічних процесів. А від 
хворих тварин не можна одержати, як передбачуваної кількості, так і безпечої 
продукції. [ 9]. 

Крім того стає невідкладною потреба лікування і передчасної вибраковки, 
часто значної частини, як правило, найбільш продуктивного поголів’я. А це 
пов’язано з великими затратами і ризиками істотного зниження рентабельності 
підприємства. Звідси необхідність розробки для наших інтенсивно працюючих 
підприємств (індивідуального) науково обгрунтованого плану загальної 
ветеринарної профілактики. Вимоги ЗВП мають бути вписані у технологічний 
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процес виробництва, що у закінченому варіанті дістає назву ветеринарної 
технології.[ 2.7.]. 

Складений і апробований нами план ЗВП передбачає три етапи його 
впровадження і реалізації в конкретних умовах господарства. (Див. Схему плану 
ЗВП). Його ефетивна дія передбачає можливість регулярного проведення 
моніторингу з метою визначення і аналізу, як всього комплексу чинників 
середовища, в якому утримуються тварини, так і встановлуння найбільш 
стресогенно діючих фактоів та усунення такого впливу.Такий профілактичний 
підхід дозволяє підтримувати адаптаційну здатність тварин стада, а це значить і 
стан їх здоров’я протягом всього технологічного циклу. Допомагає в моніторингу 
оцінки впливу чинників середовища розроблена і апробована нами методика [7] 
електрона таблиця для обчислення коефіцієнта зниження продуктивності (Кзп) 
тварин стада. Їх можна викорисиоувати при аналізі результатів гігієнічної 
паспортизації та диспансеризації тварин стада при розрахунках вартості збитків 
нанесених підприємству недотриманням вимог плану ЗВП.[8]. 

Загальна ветеринарна профілактика викликана потребою постійного 
збереження здоров’я тварин для одержання від них безпечної продукції. 
В епоху інтенсифікації виробництва профілактична медицина взагалі, а 
ветеринарна зокрема, зобов’язані розробляти чіткі гігієнчні норми, добробутні 
вимоги і санітарні правила. Збереження здоров’я  людини і тварини  вимагає 
постійного дотримання екологічних і гігієнічних вимог до середовища і всіх ланок 
технології виробництва.[4.6].  

                                                                                                                      Схема 1. 
                                               ЗДОРОВ’Я 
 
 
середовища          рослини            тварин           продукту           споживача  
 

На перераховані ланки мають бути націлені профілактичні заходи і 
забезпечений їх моніторинг. В тваринництві питання ускладнюються потребою 
використання сучасних надінтенсивних технологій, які вважаються такими, що 
дають можливість виробляти максимум продукції і цим обґрунтовують її 
економічну вигідність. Адже якщо не буде економічної обґрунтованості ніщо 
виробником сприйняте не буде. Згідно з таким принципом працюють виробники 
розвинутих країн ЄС і  Америки в останні десятиліття.[ 7 ]. 

Проте надінтенсивні (промислові) технології виробництва продукції 
тваринництва є істотними забруднювачами зовнішнього середовища,  в зв’язку  з 
використанням в інтенсивних агротехнологіях надлишків хімічних мінеральних 
добрив і герби-, фунгі- та інсектицидів, а це призводить до знищення природних 
біологічних процесів в грунтах і одержаних кормах. А саме, від води залежить не 
лише кількість, але і якість виробленої продукції рослинництва, в тому числі 
кормів для тварин [11.12]. Даний кругообіг речовин в природі лежить в основі 
безвідхідних  екологічних технологій виробництва як продукції рослинництва, так 
і скотарства, за якими майбутнє. Сучасні знання з цих питань спеціалісти мають 
одержати в курсі ветеринарної екології і біоетики [13]. 
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Не можна недооцінювати того, що змінився сьогодні світовий та і наш 
ринок. Він з ринку виробника перетворився на ринок консумента (споживача), 
який і диктує умови виробнику, щодо безпеки, якості продуктів [15]. Ті господарі і 
виробники, що вийшли на широкий ринок вже зрозуміли, що неякісний продукт 
краще не виробляти. Які ж моральні і біоетичні засади мають характеризувати 
того лікаря ветеринарної медицини, який пропускає до реалізації продукцію 
одержану від хворої тварини, або інший небезпечний продукт споживачам [20]. 

Ідея попередження захворювань з давніх давен закладена в суть медицини і 
постійно проповідувалась кращими її представниками.  

З авніх часів не викликала заперечень і парадигма: "Попередити 
захворювання легше ніж лікувати хворого". 

Пізніше авторитетами медицини ( І.П. Павлов, М.І.Пірогов 1850, 
С.Є.Євсеєнко  1884, К.І, Скрябін 1939),було сформулювано  ряд інших відомих 
висловоювань, які стали парадигмами. Тому не дивно, що протягом більшості 
головних етапів розвитку цивілізацій, а звідси медицини гуманної і ветеринарної і, 
особливо, в XX і XXI ст. можна констатувати профілактичну спрямованість 
ветеринарії. 

Будучи основою загальної ветеринарної профілактики гігієна тварин, як 
наука узагальнює дані теоретичних і клінічних дисциплін у ділянці профілактики- 
інтегрує знання про комплексний вплив чинників навколишнього середовища на 
здоров'я тварин – опрацьовує принципи і системи профілактичних заходів. 

Цю ж профілактичну суть гігієни тварин, як науки, що становить основу 
загальної ветеринарної профілактики (ЗВП) можна прослідкувати, аналізуючи 
хронологію використання термінів, якими користувалися різні автори для її 
визначення в останні (XIX, XX і ХХІ) сторіччя. 

Терміни, якими визначали гігієну тварин: 
-  Ветеринарна гігієна (Krulikowski, 1896). 
-  Зоогігієна  ( Скороходько А.К., 1930) 
-  Zoohigienica  
-  Гігієна тварин (Друга половина XIX і перша XX ст.) 
-  Animal Higiene 
Гигиена сельскохозяйственннх животных.( Онегов А. П.,1958), (Храбустовський 
І.Ф.,1874). 
Гигиена и ветеринарная санитария в промышленном животноводстве. 
Поляков А. А.; Волков Г. К.,1982; F. Kovac, 1972; J.Rosoha, 1982. 
Animal Husbandry (heath) - утримання (здоров'я) тварин. 
Animal Behaviour (поведінка) – етологія тварин Карпентнер Е.(1976), Хюз. 
Данкан, Декінз (1983). 
Environment (навколишнє середовище) -довкілля. 
Environment protection - захист довкілля. 
Animal Welfare – добробут тварин Broom D., Webster (1986). 
Animal protection – захист тварин. 
Biosecurity – біозахист (кінець XX і початок XXI ст.). 

В сучасній гуманній медицині вже давно виділився соціально-
профілактичний напрямок, об'єкт його вивчення - здорові організми. Це дозволило 
здійснювати синтез лікувальної і профілактичної медицини та вчасно усувати 
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передпатологічні (проморбідні) стани. Адже тепер так часто наступає 
перевантаження організму в т.ч. факторами антропогенного походження, що їх 
значення все більше зростає. 

Лікарі відрізняють профілактику первинну - яка передбачає запобігання 
виникненню захворювань і вторинну - яка покликана припинити розвиток або 
загострення хвороби. Реалізація профілактичних заходів  як в гуманній так і 
ветеринарній медицині базується на досягненнях гігієнічних досліджень. 
Вважають, що здоров'я людини на 10 % залежить від медичного обслуговування, 
на 17% від генетичних задатків і на 70 % від умов проживання (утримання) і 
харчування (живлення). 

Є дані, що в господарствах-виробниках продукції тваринництва, які 
працюють із чітким дотриманням технології, на фактори зумовлені системою 
утримання відводять 8-10 %, на корми  50%. а на селекцію 40-47%. 

В той же час З. Мотес (1976) пише, що на перспективу заходами селекції 
можна буде наростити виробництво лише на 10-15 % (бо і цього генетичного 
потенціалу який мають тварини часто не використовують господарі. А на умови 
утримання і повноцінність живлення слід віднести по 40-45 %.  

Інтенсифікація виробництва продукції тваринництва завжди пов'язувалась з 
необхідністю чіткого дотримання на фермах, і, особливо, в спецгоспах та 
комплексах, вимог загальної ветеринарної профілактики. На великих за кількістю 
поголів'я підприємствах всі гігієнічні норми і ветеринарно-санітарні правила, 
згідно з вимогами ВНТП, вносились в прийнятий у господарстві варіант технології 
(С.И.Плященко, 1987). Крім  того узагальнені і підтвержені зоогігієнічною наукою 
варіанти оптимальних рішень, доводились виробникам, як у вигляді законодавчих 
актів так і конкретних рекомендацій [3]. Протягом 60-80-тих років в Україні було 
збудовано понад двісті птахофабрик, спецгоспів і комплексів для виробництва 
свинини, молока і яловичини. Технології таких підприємств завжди передбачали 
чітке дотримання гігієнічних норм і ветеринарно-санітарних вимог[14.15]. 

На нашу думку обов’язковими умовами ведення інтенсивного тваринництва є: 
Постійне вивчення потреб, кон’юнктури і шляхів збуту продукції. 
Прогностичнй економічний аналіз.                                                     
Створення стада з високим генетичним потенціалом. Постійна селекційна 

робота з ним. 
Виробництво (заготівля) відповідної кількості кормів, в т.ч. комбікормів, 

відомої якості і складу. Раціони. 
Водопостачання, якість води і напування. 
Вибір і опрацювання оптимальних варіантів технологій, систем утримання, 

вирощування і експлуатації стада, технології виробництва, переробки і реалізації 
продукції. 

Аналіз технологій і проектів, дотримання в них зоогігієнічних норм, 
ветеринарно-санітарних правил профілактики захворювань.               

Ветеринарно-санітарна експертиза (контроль) якості продукції. 
Екологічна експертиза проектів і контроль діяльності  підприємства. 
Підготовка працівників, рівень їх кваліфікації. 
Стан дотримання  вимог законодавчих актів. 
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Для того, щоб вибрати потрібні варіанти технології і системи утримання 
тварин та вписати в них планові заходи ЗВП можна використати схеми 2 і 3.  

                                                                                                                   Схема 2. 
                         Технолоії виробництва продукції тваринництва 

Промислова 
(надінтенсивна Інтенсивна Екстенсивна Інтенсивна - інтегрована (з екологічними, 

традиційними і вимогами 
Любий із вибраних варіантів технології вимагає науково-обгрунтованого 

аналізу проектної документації, відповідності їй здійснюваного  будівництва та 
постійного гігієнічного, добробутного і ветеринарно-санітарного моніторингу в 
технології діючих чи реконструйованих підприємств. 

Одержання позитивних наслідків застосування технологічного моніторингу 
багато в чому  залежить від належно обраної системи способу і методу утримання 
тварин. 

При впровадженні в господарстві інтенсивних технологій в тваринництві 
слід дотримуватись ряду обов’язкових вимог. 

Виробники постійно працюють над вдосконаленням технології виробництва, 
в тому числі продукції тваринництва та визначили їх наступні варіанти, які 
наведені в схемі 3. 

                                                                                                                     Схема 3. 
                                  Системи, способи і методи утримання тварин   

 
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Реалізація цих вимог вимагає перегляду і систематизації постійно діючих 

ветеринарних технологій, і мають забезпечувати випробовану безперервність, 
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ефективність виробництва взагалі, а при сучасних правових актах щодо охорони 
прав споживача – випуск і доставку до реалізаторів безпечної і якісної продукції. 

Умови сьогодення ставлять перед виробниками такі вимоги, що вони 
сьогодні змушені (або будуть змушені) сповідувати постулат: Краще не виробляти 
продукції зовсім – ніж виробляти небезпечну. Вищенаведені вимоги до робництва 
спонукають визнати, що  перспективною розвитку медицини взагалі, а тим більше 
ветеринарної має бути її профілактична спрямованість. Це диктують ринкові 
відносини, центральною фігурою яких є  консумент.  

При налагодженні постійнодіючого моніторингу на підприємствах 
виробництва продукції тваринництва запропоновано розроблений нами для різних 
ферм план загальної ветеринарної профілактики, який доцільно опрацювати і 
впровадити з самого початку планування та введення підприємства в експлуатацю 
прямої дії, зокрема, в першу чергу це:  

План загальної ветеринарної профілактики (ЗВП) 
1-ий етап. Ветеринарна превенція або технологічна профілактика. 
     ̶  Вивчення потреб ринку, складання бізнес-плану. 
     ̶  Екологічна експертиза полів, пасовищ, територій ферми, джерел води,  
       иробництва. 
     ̶  Вибір технолоії, системи і способу утримання.                                                                   
     ̶  Вибір проекту і прив’язка будівель. 
     ̶  Вибір породи, розробка плану селекції стада. 
     ̶  Опрацювання технології виробництва і постачання кормів. 
     ̶  Обладнання, машини, механізми, експертиза ехнології виробництва. 
2-ий етап. Постійнодіюча профілактика. 
      ̶  Відповідність зробленого вимогам технології. 
      ̶  Визначення всіх етапів технолоії виробництва: 
        а) будівлі і обдаднання;  
        б) машини і механізми; 
        в) корми і годівля; 
        г) вигул, моціон, пасовища; 
        д) підлоги, каналізація, гноєве господартво; 
        е) мікроклімат, температура, вологість, рух повітря, мікроорганізми, пил,  
            токсичні гази; 
        є) доїння (зали, механізми, дотримання вимог гіієни і санітарії); 
        ж) роди, вирощування молодняку; 
          з) репродукція стада; 
          і) зоогігієнічна і ветеринарно-санітарна паспортизація підприємства, і  
              ліцензійна оцінка. 
       ̶  Впровадження SMP і HACCP. 
       ̶  Рівень підготовки і оцінка фаховості роботи кадрів. 
3-ій етап. Превентвна терапія. 
       ̶  Господарські, зоотехнічні (бонітування), економічні, клініко-  
         фізіологічні методи оцінки і виробництва. 
       ̶  Клічна очінка здоров’я стада, репродуктивних можливостей тварин    
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         стада, рівня природної резистентності, стану імунного захисту. 
       ̶  Терапевтична диспансеризація, вивчення функціонального стану і  
         обміну речовин в організмі. 
       ̶  Клінічні, лабораторні, гематологічні методи дослідження. Аналіз  
         результатів. 
       ̶  Розробка плану превентивної терапії. 

Отже, планом ЗВП передбачена певна етапність реалізації профілактичних 
заходів у ветеринарній технології: ветеринарна превенція, постійно діюча (або 
власне) профілактика та превентивна терапія. 

Функціональною основою систем догляду і контролю за безпечністю 
продуктів, яка впроваджується в практику, вважають системи GMP, GHP, і 
HACCP. Вони поширені на всі стани виробничого ланцюга, включно з 
виробництвом т.зв. первинного продукту на рівні господарства. Проте цю ланку не 
слід розглядати ізольовано. Вона входить в систему GMP, що переходить у 
HACCP з її аналізом зон ризику і точок контролю[20]. 

Виробникам безпечної продукції слід пам’ятати, що здоров’я тварин, 
експлуатованих в умовах промислових технології має пряме відношення до 
здоров’я людей. Тому сучасні системи контролю безпеки продуктів тваринного 
походження повинні входити в кожну ланку технологічного ланцюга виробництва 
з обов’язковим дотриманням здоров’я тварин з точки зору їх добробуту. Реальну 
допомогу впровадження вимог GMP і HACCP може дати поетапне впровадження 
плану ЗВП (ветеринарної, превенції, постійно діючої профілаетики і превентивної 
терапії). В ньому має бути передбачений і контроль якості виробленого продукту. 

Обов’язковість дотримання даного підходу у виробництві в країнах ЄС 
привела до впровадження інтенсивних і інтегрованих технологій замість 
промислових. Впровадження в цикл навчальних дисциплін для підготовки лікарів 
ветеринарної медицини курсу Добробуту тварин поруч з ветеринарною екологією, 
етологією, гігієною і ветеринарною санітарією є комплексним і всеохоплюючим, 
тому що в ньому приділено увагу науці, як шляху до розуміння тварин, птиці, 
вироблення поваги до них і професійної підготовки. В даному курсі як в базовому 
ресурсі є все, що є в основі нової дисципліни, визначені поняття і належним чином 
оцінені і інші складові , що стали настільки ж важливими як курси основних 
клінічних дисциплін. Тому він заслуговує того, щоб бути введеним на відповідних 
фікультетах ФВМ і БТ. Лікар ветеринарної медицини (як біотехнолог, а тим 
більше добрий господар) , являючи собою приклад для інших відіграє важливу і 
безпосередню роль в підвищенні рівня добробуту тварин. Без цього не вдасться 
підвищити рівень гігієни і санітарії виробництва, а значить і рівень безпеки 
продукції тваринництва [18].   

Вони включають різні питання профілактики, які необхідно виконувати 
взаємопов’язано, по мірі виникнення, які і передбачені технологією виробництва. 
Найкраще, коли цей план розробляється з початком організації виробництва, 
планування будівництва і експлуатації конкретного підприємства (ферми) або його 
реконструкції. 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 280

У випадках потреби, пропонується на діючому підприємстві   впровадження 
плану  ЗВП зворотної дії. Тобто тоді, коли початково треба виясняти причини 
виникнення і розвитку захворюваності тварин в стаді і  відпоідно до вимог плану 
ЗВП слід проводити диспансеризацію [8.23]. 

При встановленні потреби в таких заходах доцільно починати з 
зоогігієнічної паспортизації ферми, щоб вияснити дотримання тут умов 
утримання, годівлі, вирощування та використання тварин. Для вияснення того, як 
позначились дані  конкретні умови на функціональних можливостях 
(продуктивності, репродукції та природної резистентності) організму тварин стада 
проводять регулярно планову (або вимушену) диспансеризацію всього, або хоч би 
маточного поголів’я[10.13]. 

За результатами проведених досліджень можливе внесення коректив або 
доповнень в існуючу технологію виробництва і починати це слід з висновків, 
закладених у плані ЗВП. Пропонований підхід до реального застосування  плану 
ЗВП викликаний потребою підприємств виробників продукції тваринництва 
постійно підтримувати здоров’я тварин стада на належному рівні,адже сьогодні  
реалізувати можна продукцію лише від здорових тварин. Тому розраховувати на 
постійне застосування терапевтичних заходів в роботі сучасних підприємств з 
інтенсивними технологіями не приходиться. 

В дидактичному плані підготовки і перепідготовки спеціалістів  
тваринництва профілактична ветеринарна медицина – ветеринарія завтрашнього 
дня, яка вимагає розширення переліку дисциплін, набутого доробку яких має 
враховуватись при розробці теоретичних положень і прикладних норм вимог 
ЗВП[8]. Сюди відносять дисципліни, які висвітлюють питання загальної 
ветеринарної профілактики: 

 Екологія. 
 Біоетика. 
 Етологія і добробут тварин. 
 Гігієна тварин. 
 Ветеринарна санітарія. 
 Профілактична токсикологія. 
 Ветеринарно-санітарна і радіологічна експертиза, стандартизація продукції 

(треба починати з дотримання наших нормативно-законодавчих актів: 
ВНТП, СНІП, ДСТУ,  звіряючи їх з відповідними актами ЄС, ISO, TGI-200 
GMP, і впроваджувати НАССР). 

 Клінічна гігієна. 
 Ветеринарна дієтетика. 
Саме за їх даними оцінюють, підбирають і корегують інтенсивні технології 

виробництва. Дані про методи такої оцінки викладені нами в окремих виданнях, 
наведених в списку літератури.  

Виходячи з вимог за рішенням Вченої ради ЛНУВМ та БТ ім С.З.Гжицького 
співробітниками кафедри гігієни тварин розроблено програму, опрацьовано 
методичні посібники із 2006 року, впроваджується, читається студентам 5 курсу  
ФВМ – курс  загальної  ветеринарної  профілактики. В нього входять (на основі 
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гігієни тварин, ветеринарної етології) ще такі дисципліни, як етологія, добробут 
тварин і ветеринарна санітарія. 

Зроблено спробу аналізу стану підготовки та перепідготовки лікарів  
ветеринарної медицини і технологів виробництва продукції тваринництва з 
проблемних питань загальної ветеринарної профілактики (ЗВП). Викладено 
основні положення розділів, що входять в програму і навчальний план курсу ЗВП. 
З 2006 року курс ЗВП включений в університетську програму підготовки 
спеціалістів, магістрів і слухачів ІПО. 
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        MODERN PROPHYLAKTIC VETERINARY MEDICINE AND PLACE OF 
COURSE OF GVP IN PREPARATION OF SPECIALISTS FOR INDUSTRY OF 

STOCK  ̵RAISING 
          The analysis of perspective prophylactic orientation of veterinary medicine is 
resulted in general and general veterinary prophylaxis in particular. 
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ім. С.З.Гжицького 
 

ПРОБЛЕМА ІСТИНИ В CУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ І НАУЦІ 
 

Проблема істини завжди була серцевиною теорії пізнання, до якої 
спрямована вся гносеологічна проблематика. Тому всі філософські напрями і 
школи в усі часи намагалися сформульовати своє розуміння природи і сутності 
істини 

Ключові слова: "об'єктивна істина", "абсолютна істина", "відносна 
істина", "конкретність істини". 
 

Об'єктивна істина визначається як такий зміст людських знань про 
дійсність, який не залежить ні від людини, ні від людства. Слід звернути увагу на 
те, що в цьому визначенні наголошується на незалежності від суб'єкта саме змісту 
істини. Але будучи характеристикою людського знання, істина не може бути 
абсолютно незалежною від суб'єкта пізнання. На всіх етапах свого розвитку 
людське пізнання та його результат - знання, було і буде діалектичною єдністю 
об'єктивного і суб'єктивного, оскільки на всіх етапах картина світу своїм джерелом 
має той чи інший рівень розвитку практики і створюється за образом і подобою 
засобів, форм та способів людського впливу на дійсність. 

Положення про об'єктивність істини не означає, що  вона є елементом 
об'єктивного світу. Істина - це теоретична форма розв'язання суперечності між 
суб'єктом та об'єктом у процесі пізнання. Будучи результатом суб'єктивної 
діяльності людини, істина в той же час у своєму змісті відтворює дійсність і тим 
самим не залежить від суб'єкта. З іншого боку, будучи характеристикою знання і 
завжди існуючи в суб'єктивній формі, вона характеризує знання не з його 
суб'єктивного боку, а з точки зору його об'єктивного змісту. 

Сучасна гносеологія, розглядаючи пізнання як суспільно-історичний 
процес, наголошує, що істина також є історично зумовленим процесом. Тому 
аналіз істини вона не обмежує характеристикою її лише як об'єктивної за змістом, 
а доповнює аналізом діалектики абсолютної та відносної істини або, точніше, 
діалектикою абсолютного та відносного в істині. 

Пізнання світу ніколи не може бути абсолютно завершеним, воно постійно 
удосконалюється, збагачуючись усе новим і новим змістом. В цьому плані будь-
яке знання, зафіксоване на тому чи іншому конкретно-історичному етапі, є 
неповним, неточним, певною мірою однобічним, тобто на кожному конкретно-
історичному рівні розвитку пізнання ми маємо справу лише з відносною істиною. 

                                                        
 Костенко В.Г., Федишин Я.І., 2011 
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Відносна істина - це таке знання, яке в принципі правильно, але не повно 
відображає дійсність, не дає її всебічного вичерпного образу. Відносна істина 
включає і такі моменти, які в процесі подальшого розвитку пізнання і практики 
будуть змінюватись, поглиблюватись, уточнюватись, замінюючись новими. 
Історичний процес розвитку пізнання саме в тому і полягає, що неповне, однобічне 
знання замінюється більш точним, всебічнішим. Проте відносність наших знань, їх 
незавершеність не означає, що в них відсутній об'єктивний зміст. У тій мірі, у якій 
картина світу визначається не волею і бажанням суб'єкта, а реальним становищем 
речей, вона є об'єктивною істиною. 

В той же час  не існує неперехідної межі між відносною та абсолютною 
істиною. 

Абсолютна істина - це такий зміст людських знань, який тотожний своєму 
предмету і який не буде спростований подальшим розвитком пізнання та 
практики. Абсолютність істини пов'язана з й об'єктивністю. Оскільки істина 
об'єктивна за змістом, вона одночасно є і абсолютною, але тільки в певних межах. 
Саме тому об'єктивна істина неминуче не лише абсолютна, але одночасно і 
відносна, тобто вона є абсолютною лише в певних межах, по відношенню до них. 
Самі ж ці межі визначаються рівнем історичного розвитку пізнавальної та 
практичної діяльності суб'єкта  

Слід зазначити, що немає і бути не може окремо абсолютної істини і 
окремо відносної. Існує одна істина - об'єктивна за змістом, яка є діалектичною 
єдністю абсолютного та відносного, тобто є істиною абсолютною, але відносно 
певних меж. Абсолютне та відносне - це два необхідних моменти об'єктивної 
істини. Відносна істина з необхідністю містить у собі момент абсолютної, 
зумовлює і передбачає її. 

Абсолютна істина, в свою чергу, дається людині лише через відносні 
істини, які перебувають у безкінечному процесі постійного розвитку. Відносні 
істини -це щаблі, певні етапи на шляху досягнення абсолютної істини. На кожному 
етапі пізнання ми маємо справу лише з відносно істинним, обмеженим знанням. 
Але сама здатність людини долати цю обмеженість, одержувати досконаліші 
знання свідчить про принципову можливість, рухаючись до об'єктивної істини, 
досягати одночасно і абсолютної істини. 

Практична перевірка істинності пізнання є насамперед свідомою 
діяльністю людей, які застосовують і втілюють у життя результати пізнання, 
критично оцінюючи не лише відображення дійсності, а й саму практичну 
діяльність. Для правильного оцінювання теорії, її  істинності практика як критерій 
істини функціонує в єдності з теорією, з уже накопиченими і перевіреними 
практикою науковими знаннями. Іншими словами, щоб стати критерієм істини, 
практика має освоїти усі наявні наукові досягнення тієї ^ галузі, де вона виконує 
своє призначення. Єдність теорії і практики є 

необхідною умовою не лише плідного наукового дослідження, а й дійсного 
доведення істинності його результатів. Проте, як уже зазначалось, відносність 
істини не виключає її об'єктивності і абсолютності. 
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З аналізу діалектики абсолютної і відносної істини виводиться й наступна її 
фундаментальна характеристика — конкретність. І справді, абстрактна постановка 
питання про істинність того чи іншого твердження приводить до неозначеного 
(такого, що включає взаємовиключаючі відповіді) рішення. 

Іак на загальне запитання: корисний чи дощ. отримаємо таку загальну 
відповідь: і корисний, і шкідливий; або: плоска чи сферична поверхня Землі? 
Відповідь: і плоска, і сферична. Звернімося для прикладу до оцінки відомого 
вчинку гетьмана України 1. Мазепи російським Імператором Петром І у листі до 
полтавського полковника після одержання звістки про виступ Мазепи проти 
Москви: «Изменник, богоотступник, вор... для собственной своей тщетной славы и 
властолюбия учинил, а шведа для того в Украину призвал, дабы поработить сей 
малороссийский народ». Ці слова на століття стали офіційною оцінкою 
українського гетьмана в Російській імперії, а після краху останньої набули статусу 
офіційної оцінки і в радянській історії. Але ж у реальному історичному контексті 
«зрадником.» був не Мазепа, а Петро І, оскільки саме він порушив «Березневі 
статті» 1654 р., підписані царським урядом. Історично адекватною вбачається 
оцінка маловідомого російського історика Мартинова: «Союз зі Швецією не 
становив ніякої небезпеки для полі і іншої свободи України... Спроба Мазепи 
знищити чужинське панування на Україні справжня й щира» 

Гаким чином, будучи об'єктивною за своїм змістом, істина виявляє при 
цьому риси абсолютності і відносності, що характеризує її як історично 
багатопланову і, отже, конкретну. Всі ці фундаментальні характеристики істини 
розкривають її як складну, діалектично суперечливу й водночас цілісну 
гносеологічну конструкцію. Така цілісність знаходить свій вияв у постійній 
незавершеності істини. 
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THE PROBLEM OF TRUTH IN MODERN PHILOSOPHY AND SCIENCE 
Truth-it’s correct,сhecked with practics,the reflection in our consciousness of 

things and phenomenon of nature,that presents out of our consciousness and 
independently from it. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В 
УКРАЇНІ 

 
Розглядається правове забезпечення якості освіти в період проведення 

реформи освітньої галузі. 
 Ключові слова: освіта, освітня діяльність, освітні послуги, правове 

регулювання освітньої діяльності, якість освіти, стандартизація освіти. 
 
Вступ. Освіта – основа розвитку суспільства, нації та держави загалом та 

особистості зокрема, що виступає основоположною засадою майбутнього 
України. Вона здійснює вплив на політичне, соціально-економічне, культурне та 
наукове життя суспільства. Перспективи розвитку правових засад права на освіту 
в Україні пов’язані передусім з кардинальними змінами у суспільстві та системі 
освіти, які вимагають, перш за все, удосконалення законодавчого регулювання.  

Реалізація права на освіту в Україні пов’язане з кардинальними змінами у 
суспільному житті та системі освіти, які вимагають насамперед чіткого 
нормативно-правового регулювання. Специфіка освітніх процесів в Україні 
визначає зміст необхідних конституційно-правових змін, що безпосередньо 
залежить від національної правової системи.  

Матеріал і методи. В Україні над питанням якості  освіти працювало і 
працює значне коло науковців, варто зазначити роботи Т. Лукіної, О. Ляшенко, 
З.І. Гуменної, В.І. Лугового, Л. Віткіна, К.В. Корсака, О.В. Савченко, В.А. 
Качалова.  

Результати дослідження. В Україні право людини і громадянина на освіту 
визначено в ст. 53 Конституції України, воно полягає в наступному: 

 а) повна загальна середня освіта є обов’язковою;  
б) громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і 

комунальних навчальних закладах на конкурсній основі;  
в) дошкільна, повна загальна середня, професійно-технічна, вища освіти в 

державних і комунальних навчальних закладах є доступними і безоплатними у тій 
мірі, в якій це здатна забезпечити держава;  

г) держава забезпечує розвиток дошкільної, повної загальної середньої, 
позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм 
навчання; 

ґ) держава забезпечує надання державних стипендій та пільг учням та 
студентам;  

д) громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону 
гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у 

                                                        
 Люблін В.Д., 2011 
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державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні 
товариства. 

Правове регулювання освітньої діяльності в Україні – це сукупність 
правових засобів та прийомів, за допомогою яких держава здійснює правовий 
вплив на суспільні відносини в галузі освіти. Метою правового регулювання 
сфери освіти є належне правове забезпечення конституційного права на освіту. 

У галузі освіти України вже прийнята велика кількість нормативно-
правових актів різного рівня, які покликані забезпечити правове регулювання 
освітянської сфери в цілому та якість освіти зокрема. 

Основними складовими нормативної бази сфери освіти в Україні є: 
Конституція України, Державна національна програма «Освіта»(«Україна XXI 
століття»), Національна доктрина розвитку освіти та Закони України «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 
освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту» та ін. 

Відповідно до міжнародного стандарту ISO 8402:1994 та відповідному 
йому національному державному стандарту України ДСТУ 3230-95, «якість» - це 
сукупність характеристик об’єкта (процесу, продукції, організації, системи або 
будь-якої комбінації з них), які визначають його здатність задовольняти 
визначеним і передбачуваним потребам.  

Поняття якості вищої освіти закріплено в Законі України «Про вищу 
освіту» від 17.01.2002р. №2984-ІІІ, де визначено, що якість вищої освіти – 
сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну 
компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює 
здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби 
суспільства. Також цим нормативно-правовим актом визначено якість освітньої 
діяльності як сукупність характеристик системи вищої освіти та її складових, що 
стосується її здатності задовольняти встановлені й передбачені потреби окремої 
особи та суспільства. 

Слід констатувати, що вітчизняна система освіти не встигає реагувати на 
нові економічні потреби, працювати у випереджальному режимі, як це 
відбувається у розвинених країнах. Освіта відстає від тенденцій суспільного 
розвитку і не готує випускників до успішної діяльності на сучасних ринках праці. 

Поряд з тим слід зазначити, що це не єдині проблеми, що стосуються 
якості освіти, зокрема С. Ніколаєнко зазначає, що ніколи ще проблема якості 
освіти в Україні не мала такого важливого ідеологічного, соціального, 
економічного і технічного значення, як нині, що визначається, з його точки зору, 
низкою об’єктивних чинників: 

 від якості людських ресурсів залежить рівень розвитку країни та її 
глобальної економічної конкурентоспроможності; 

 якість освіти набуває все більшого значення в забезпеченні 
конкурентоспроможності випускників вищої школи на ринку праці; 

 специфіка управління якістю освіти полягає в тому, що управління 
діяльністю людини, яка є об’єктом педагогічного впливу, здійснюється через її 
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психічну діяльність, внаслідок чого навчання несе певний елемент 
невизначеності; 

- якість професійної підготовки фахівців – невід’ємна вимога до 
вітчизняної вищої освіти, якщо вона прагне інтегруватися в європейський освітній 
простір. 

Державна політика в галузі освіти характеризується безперервним 
напрацюванням і здійсненням заходів щодо її реформування. 

До основних недоліків освітньої діяльності сучасності, на нашу думку, слід 
також віднести: 

 - не відбулося децентралізації управління освітою, що є наслідком 
використання методів управління адміністративної системи колишнього 
Радянського Союзу; 

- приватний сектор розвивається повільно, що не створює альтернативи та 
конкуренції державним закладам освіти; 

- державні стандарти освіти до сих пір не враховують регіональних, 
виробничих та галузевих особливостей і якісних вимог сучасного ринку праці; 

- відсутні реальні умови для участі громадськості в процесі напрацювання 
та прийняття рішень у сфері підвищення якості освіти, забезпечення її доступності 
і, як наслідок, наявність періодичних масових акцій як студентської спільноти так і 
педагогів; 

- національна система кваліфікацій, переліків галузей, напрямів, 
спеціальностей освіти не відповідають сучасним вимогам, внаслідок чого молоді 
спеціалісти, отримуючи дипломи про освіту, за якісними показниками не можуть 
влаштуватись на роботі; 

- щорічне збільшення вартості освітніх послуг та зменшення державного 
замовлення на них знижує фінансову спроможність для здобуття освіти особами, 
які навчаються як за свої кошти, так і за кошти підприємств; 

-  неналежне правове забезпечення якісних показників освіти: ліцензування, 
акредитація, атестація та ін.  

Висновки. Для вирішення проблемних питань правового забезпечення 
якості освіти, на нашу думку, необхідно: 

- запровадити систему загальнодержавного рейтингу загально - освітніх 
навчальних закладів за результатами стандартизованого оцінювання незалежних 
агенцій, які можуть створюватись за галузевим напрямком, так і загального з 
обов’язковим залученням представників роботодавців України з виробленими 
критеріями моніторингу; 

- проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників 
загальноосвітніх навчальних закладів повинно проводитись на підставі 
систематизованих і стандартизованих навчальних програм, які повинні бути 
затвердженні на нормативному рівні, що дадуть змогу без залучення репетиторів 
вступити у вищі навчальні заклади; 

-  визначити результати стандартизованого тестування єдиною підставою 
для вступу у вищі навчальні заклади, без будь-яких додаткових іспитів, шляхом 
внесення змін у Закон України «Про вищу освіту»; 
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- чітко визначити кількісні та якісні показники для пільгових категорій 
вступників у Законі України «Про вищу освіту» при вступі у вищі навчальні 
заклади; 

- розробити необхідні нормативно-правові акти для забезпечення належної 
якості надання освітніх послуг з обов’язковим попереднім обговоренням на 
засадах соціального діалогу найширшим колом зацікавлених осіб з застосуванням 
міжнародної практики та з метою уникнення протиріч та прогалин у правовому 
забезпеченні ін. 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 
Естетичне виховання як система формування естетичних почуттів, поглядів і 

художніх здібностей людини та вміння здійснювати їх практично є частиною 
загальної системи виховання. Воно зв’язане з розумовим, трудовим, фізичним і 
моральним вихованням. Естетичне виховання включає також виховання 
створювати прекрасне і боротися з усім потворним. 

Завдання естетичного виховання в університеті реалізується, зокрема, на 
заняттях з природознавства. Всі ми добре знаємо гасло “Краса врятує світ”. Але не 
всі знають висловлювання великого Тараса Шевченка, написане 1857 року у листі 
своєму другові Б. Зелеському із Новопетровського укріплення: “Без розуміння 
краси людина не побачить всемогутнього бога в дрібному листочку найменшої 
рослини. Ботаніці і зоології необхідний захват. А захват цей набувається тільки 
глибоким розумінням краси, безконечності, симетрії і гармонії в природі”. Тарас 
Шевченко також пише: “Недостатньо бачити, любуватися прекрасним, розумним, 
добрим чолом людини, необхідно нарисувати його на папері і любуватися, як 
творінням живого бога”. 

Не можна не згадати висловлювання Карла Ліннея – великого шведського 
природодослідника, академіка Шведської Академії Наук і її першого президента, 
який здобув світову славу, створивши систему класифікації рослин і тварин: “Бога 
одвічного, безмежного, всевідаючого і всемогутнього, я, повержений ниць, 
побачив і остовпів. І я прочитав сліди його на творіннях його і в кожному з них, 
навіть у найнікчемнішому, така велика сила, така велика мудрість, така незгладима 
довершеність прихована”. 

Також слід згадати німецького біолога Єрнста Генкеля – автора 
біогенетичного закону - який, вивчаючи, зокрема, морських найпростіших,  
написав працю “Краса форм у природі”. 

Об’єкти природи викликають естетичні почуття, формують естетичне 
ставлення до природи, а також надихають до мистецтва, яке виражає навколишню 
дійсність у художніх образах. 

Слід звернути увагу на практичну сторону вивчення зоології. Студенти під 
час вивчення зоологічних об’єктів роблять рисунки тварин, розмальовують їх 
кольорами, а майстерно виконаний малюнок – це вже твір живопису. Живопис, як 
відомо, зародився з наскельних малюнків із зображенням тварин за доби 
палеоліту.  

Найдавніший жанр живопису був анімалістичний. Ще за трипільської 
культури великого поширення набув “звіриний стиль” – зображення різних тварин 
з виразною передачею найхарактерніших рис кожної тварини. 
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Художнє зображення видимого світу фарбами на будь-якій поверхні (стіні, 
папері, полотні) – це живопис, що належить до групи просторових мистецтв. 
Розвиток природничих наук призвів до появи нових видів мистецтва. І, навпаки, 
мистецтво активно діє на науку – збагачує світогляд діячів науки, розвиває 
емоційну сторону життя вченого. 

З метою виховання не тільки всебічно підготовлених висококваліфікованих 
фахівців, але й наділених високою інтелігентністю та духовністю студенти разом 
із куратором вивчають навчальну дисципліну “Основи української державності, 
культури та духовності”.  

Ми разом із студентами відвідуємо виставки ікон та живопису у музеях і 
картинних галереях Львова, знайомилися з громадським побутом українського 
народу та народним образотворчим мистецтвом на базі музею етнографії і 
художнього промислу НАН України, з народною архітектурою під час екскурсії в 
музей народної архітектури й побуту. Студенти також відвідали персональну 
виставку живопису куратора, виставки-конкурси приватних художніх колекцій 
співробітників університету. 

Велике значення для піднесення естетичного виховання мають відкриті 
заняття з “Основ української державності, культури та духовності”. Вже увійшли в 
практику майже щорічні виступи студентів разом із куратором в актовій залі 
університету на “Святі класичної музики”, коли студенти виконують роль 
лекторів, а часто, і виконавців музичних творів в інструментальному жанрі 
(фортепіано).  

Студенти біолого-технологічного факультету знайомлять присутніх із 
поняттям класицизму у мистецтві, з різними музичними формами, з життєвим 
шляхом і творчістю видатних композиторів-класиків української та зарубіжної 
музики. Вони розповіли про “батька поліфонії” – видатного німецького 
композитора Йогана Себастьяна Баха і прослухали його твір “Аve Maria” для 
флейти і фортепіано у виконанні куратора і керівника духового оркестру 
університету. Студенти дали характеристику музичних інструментів, для яких 
творили старі композитори-класики – клавесину, клавікорду і фортепіано. Також 
присутні в актовій залі почули про одного із ранніх представників Віденської 
класичної школи, реформатора опери – великого чеського композитора Христофа 
Вілллібальда Глюка. Була виконана його “Мелодія” з опери “Орфей і Еврідіка” для 
флейти і фортепіано. Також почули твір Й. Бенди “Граве”. Студенти згадали 
видатного австрійського композитора – засновника романтичного стилю у музиці 
Франца Шуберта і прослухали “Експромт № 2” у виконанні куратора.  

Пізніше студенти ознайомили присутніх з життям і творчістю 
найвидатнішого польського композитора і піаніста Фридерика Шопена. Також 
розповіли про різні музичні форми. Зокрема, про етюд, який у творчості Шопена 
зажив новим художнім повноцінним життям. Було прослухано “Фантазію 
експромт” і “Революційний етюд”. 

Студенти детально зупинилися на біографії і творчості великого 
українського композитора, основоположника української класичної музики 
Миколи Лисенка, який є одним із найкращих інтерпретаторів “Кобзаря” Шевченка 
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у музиці. На тексти Т. Шевченка він написав понад 80 вокальних творів різних 
жанрів. Багато вокальних композицій Лисенко створив на тексти Івана Франка, 
Лесі Українки, Осипа Маковея, Гейне і Міцкевича. Присутні прослухали “2-у 
українську рапсодію” Лисенка. 

Потім присутні ознайомились з музичною творчістю видатного російського 
композитора і піаніста Сергія Рахманінова. Було виконано його “Італійську 
польку”. 

Для ознайомлення з творчістю основоположника норвезької класичної 
музики Едварда Гріга була виконана “Соната”. 

Студенти також відмітили значення класичної музики в житті українського 
народу. Музика не тільки прекрасне мистецтво, але й могутня життєва сила. 

Дослідження показали, що саме класична музика і, головне, у живому 
виконанні благотворно впливає на фізичний і психічний стан людини, зокрема, 
молодь. Музика – символ духовного життя нації. За допомогою музики людина 
здатна розвивати власний глибокий філософський світогляд, психологію 
сприйняття та розуміння світу. 

Студенти виявляють своє вміння триматися на сцені. Обдаровані студенти 
вдосконалювали свою виконавську майстерність під керівництвом куратора, 
виступають на фестивалі “Софіївські зорі” із сольними номерами, а також у грі на 
фортепіано на чотири руки, завойовують призові місця й отримували почесні 
грамоти.  

Також проведено заняття на тему “Національна кухня” з метою збереження і 
утвердження народних звичаїв і традицій. Народна кухня – така ж культурна 
спадщина українського народу, як мова, література, мистецтво. Це неоціненний 
здобуток, яким можна пишатися і не варто забувати, адже українська кухня 
розвивалася протягом віків.  

Нами було створено імпровізоване свято “Збережімо українську національну 
кухню”, під час якого куратор і студенти, одягнені у народний вишиваний одяг, за 
святковим столом із традиційними стравами розповідали про святкову й обрядову 
їжу до календарних свят – різдвяно-новорічних, Великодня, Водохреща тощо. 
Свято закінчилось дегустацією українських вареників, узвару, пампушків та 
цікавими бесідами про традиції національної кухні. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ АТЛЕТИЧНОЮ ГІМНАСТИКОЮ НА 

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ  СТАН СТУДЕНТІВ УАД 
 

У статті розкривається актуальна проблема: вплив психоемоційного 
стану людини на виконання її професійних завдань. І як засобами атлетичної 
гімнастики можна стимулювати і покращувати психоемоційний стан студента. 

Ключові слова: психоемоційна стійкість, настрій, самопочуття, 
активність, вміння концентрувати увагу та переключати, об’єм уваги, сила. 
 

Вступ. Постановка проблеми: з ростом технологій, розвитком науково-
технічного прогресу росте необхідність у висококваліфікованих працівниках. 
Молоді люди здобувають професійну освіту у вищих навчальних закладах і таким 
чином готують себе до майбутнього виконання професійних завдань. Але мало хто 
зважає на такий фактор, як психоемоційна стійкість майбутніх спеціалістів. Можна 
бути висококласним спеціалістом, але високий темп життя і праці виснажує 
людину не тільки фізично, але й емоційно. Тому велику роль у виконанні своїх 
професійних завдань на високому рівні відіграють такі психоемоційні якості 
людини, як: настрій, самопочуття, активність, вміння концентрувати увагу і її 
переключати, об’єм уваги. 

Власне засобами фізичного виховання можна успішно розвивати ці якості, 
стимулювати їх та підтримувати на належному рівні. 

Мета дослідження полягає в тому, щоби встановити пряму залежність   
психоемоційних якостей студента, таких як: самопочуття, настрій, активність, 
вміння концентрувати і переключати увагу, об’єм уваги від виконання фізичних 
вправ атлетичної гімнастики. Атлетична гімнастика включає в себе  ряд силових 
вправ. Тому в цій роботі буде проведено дослідження впливу саме силових вправ 
на психоемоційний стан студентів. 

Відомо, що сила – здатність людини долати зовнішній опір або 
протистояти йому за рахунок м’язових зусиль. Фізіологи під силою м’язів 
розуміють м’язові зусилля повної величини. 

Підвищення сили переважно пов’язані з адаптивними перебудовами на 
кірковому рівні. Ці перебудови виражаються в здібності ЦНС людини  
рекрутувати (при необхідності) більшу кількість мотонейронів і краще 
здійснювати міжм’язову координацію. На виконавчому рівні у м’язовому апараті 
підвищується рівень кровопостачання, покращуються процеси обміну, 
збільшуються запаси енергетичних речовин.(Романенко В.А. 1999). Всі ці процеси 
стимулюють і ті частини мозку, що відповідають за психоемоційний стан людини. 

Матеріал і методи. Для вирішення поставлених завдань були створені 
експериментальна група (100 студентів, які систематично займаються атлетичною 

                                                        
 Мельник О.С., Підсадочна О.М., Столяр О.В., 2011 
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гімнастикою). До складу групи входило 65 чоловіків і 35 жінок. Протягом року ця 
група розвивала свої силові якості засобами атлетичної гімнастики. Для розвитку 
силових здібностей використовувались 3 методи: 1) повторних зусиль до відмови; 
2) динамічних зусиль; 3) максимальних зусиль. Ці методи відрізняються між 
собою механізмами фізіологічного та енергетичного запезпечення, величиною і 
специфічністю оперативного і пролонгованого тренувального ефекту. Для 
першого методу характерна довга (15-25 повторень в одному підході) м’язова 
робота в гліколітичному або змішаному режимі енергозабезпечення. Частота 
надісланих з ЦНС імпульсів і їх синхронізація досягає свого максимуму до кінця 
роботи, звісно тільки до цього часу значно зростає кількість рекрутованих в 
м’язову діяльність рухових одиниць. 

Як наслідок, тренувальний ефект досягається тільки в останніх 
повторюваннях.  Поява білкових структур йде по саркоплазматичному типу зі 
значним збільшенням об’єму м’язової тканини їх нескорочувальної частини. 
Метод є невигідним в енергетичному плані, призводить до глобальної втоми і 
нераціональною тратою часу. Метод є оптимальним для нетренованих людей. 
Метод динамічних зусиль має на увазі короткочасну роботу з переміщення 
предметів із невеликою вагою з високою швидкістю. Звісно, така короткочасна 
робота визначає не таке короткочасне напруження нервово-м’язового апарату. 
Типовим прикладом такої роботи є різні види метань спортивних снарядів, 
ударних рухів та стрибків.  

Для тренування абсолютної сили використовують суб- і максимальні 
навантаження (85-100%) з кількістю повторень від 1 до 3-х в одному підході і 
достатнім (5-6 хв.) для повного встановлення інтервалу відпочинку. Механізм 
енергозабезпечення такого тренувального режиму – креатинінфосфатний.                                                                      

Збільшення об’єму білкових структур відбувається за рахунок 
скорочувального апарату міофібрил і щільності їх укладки у м’язовій тканині. Як 
наслідок, приріст сили звичайно не супроводжується значним збільшенням м’язової 
маси. Метод за призначенням є загальним для людей, які регулярно займаються 
силовими вправами. Деяка схожість механізму м’язових скорочень при крайніх 
статичних і повільних динамічних зусиллях створює нормативи для розвитку 
максимальної сили за допомогою ізометричних вправ (Романенко В.А., 1999). 

Крім загальних, існують і допоміжні методи розвитку рівня сили: без 
навантажень (А.В. Кованик, 1977) та електростимуляційний (Я.М. Коц 1967). 

Результати досліджень. Експериментальній групі було запропоновано 
здійснити тести до початку занять і після заняття. Тест САН (самопочуття, 
активність, настрій). Тест на визначення швидкості концентрації і переключення 
уваги та тест на визначення об’єму уваги. 

Методика проведення дослідження: експериментальна група була 
визначена серед студентів І курсу УАД. Протягом навчального року студенти 
тренували силові якості за допомогою трьох методів, описаних вище. Наступного 
навчального року ця група була підготовлена до експерименту. 

Для проведення тесту САН на початку заняття студентам були роздані 
анкети, в яких вони за дев’ятибальною шкалою оцінки повинні були визначити в 
балах своє самопочуття, активність, настрій. Після цього зі студентами було 
проведене заняття з атлетичної гімнастики, на якому використовувались силові 
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вправи. Заняття тривало 1 год. 15хв. Після заняття студенти знову заповнили 
анкети, у яких дали повторну оцінку свого самопочуття, активності, настрою. 
Через тиждень на черговому занятті з фізичного виховання за тим самим 
принципом були визначені швидкість концентрації і переключення уваги та об’єму 
уваги. Функція концентрації та переключення уваги визначалася за допомогою 
табличного тесту. 

Принцип методу заснований на знаходженні чисел чорного кольору від 1 
до 24 в зростаючому порядку, червоного – від 24 до 1 в спадаючому порядку на 
спеціальних таблицях. Причому, називати і знаходити числа різного кольору 
досліджений повинен почергово (червоні,чорні і т.д.). Дослідження об’єму уваги 
проводилось із заміною таблиць за допомогою тесту “Розташування чисел”. На 
бланку знаходиться 25 не упорядку розміщених чисел. Слід в пустих клітинках 
другого бланку, ідентичного першому, переписати ці числа в порядку зростання. 

Таблиця 
№ 
п\п 

Психоемоційні якості До заняття Після 
заняття 

1. Самопочуття 1,7 2,3 
2. Активність 0,9 1,3 
3. Настрій 1,2 2,5 
4. Концентрація і 

переключення уваги 
3 хв. 
45 сек 

2 хв. 
30 сек 

5. Об’єм уваги 4 хв. 
30 сек 

3 хв. 
39 сек 

Результати досліджень показують, що вправи силового характеру 
впливають на покращення психоемоційного стану студентів: самопочуття 
покращилось на 0,6 одиниць, активність - на 0,4 одиниць, настрій - на 1,3 одиниць, 
швидкість концентрації і переключення уваги – на 1 хв. 15 сек., швидкість об’єму 
уваги збільшилась аж на 51 с. 

Висновки. Використання атлетичної гімнастики як засобу фізичного 
виховання є дуже ефективним методом для виховання висококласних фахівців, 
працездатність яких залежить не тільки від професійного рівня, але й від 
психоемоційного стану людини. 

Слід рекомендувати масово впроваджувати заняття атлетичною 
гімнастикою в навчальний процес з предмету фізичне виховання у всіх ВНЗ 
України, оскільки це позитивно впливає на психоемоційну стійкість студентів під 
час їхнього навчання і розвиває якості, які знадобляться у майбутній професійній 
діяльності. 
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У статті визначаються та теоретично обґрунтовуються форми 
організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих навчальних 
закладах. 

Ключові слова: самостійна робота, контроль. 
 

Головним компонентом навчального процесу у вищому навчальному закладі 
є активна, цілеспрямована, самостійна пізнавальна діяльність студента, тобто 
самостійне вивчення змісту кожної окремої дисципліни: понять, теоретичних 
положень, методів розв’язання типових задач, методів оцінювання достовірності й 
точності рішень, а також оволодіння технікою застосування таких знань [1]. У той 
же час навчальна діяльність студента не може бути ефективною, якщо вона у 
достатньою мірою не забезпечується, не організовується, не керується й не 
контролюється викладачем. Таким чином, процес навчання у вищому навчальному 
закладі можна розглядати як поліаспектну та взаємообумовлену діяльність 
студентів і викладачів, спрямовану на:  

-відбір, систематизацію й представлення начальної інформації викладачем;  
-сприйняття, усвідомлення, переробку й оволодіння цією інформацією 

студентами;  
-організацію викладачем самостійної й результативної діяльності кожного 

студента, спрямованої на оволодіння учбовою інформацією, а також її 
використання [2].  

Мета даної роботи полягає в тому, щоб визначити й теоретично 
обґрунтувати форми організації самостійної навчальної діяльності студентів 
вищих навчальних закладів на основі розуміння самостійної роботи як провідної 
форми організації досліджуваної діяльності.  

Форми організації навчальної роботи – це система певних визначених 
структурно-організаційних можливостей реалізації навчальної діяльності [4]. 
Розглядаючи самостійну навчальну діяльність студентів вищих навчальних 
закладів, як специфічну навчальну діяльність, головними ознаками якої є 
самостійність і провідна роль студента як суб’єкта цієї діяльності, необхідно 
визначити її основні форми. 

Провідною формою організації самостійної навчальної діяльності студентів є 
самостійна робота. При виборі форм і методів навчання спеціальних дисциплін 
необхідно враховувати специфіку майбутньої діяльності студентів. Виходячи з 
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цього, розуміємо самостійну роботу як комплексне інтегративне педагогічне 
явище, що має динамічну ієрархічну структуру, і представляє собою провідну 
форму організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих навчальних 
закладів.  

Розкриємо значення динамічності й ієрархічності самостійної роботи як 
провідної форми організації самостійної навчальної діяльності. По-перше, на 
найвищому ієрархічному рівні розташовуємо комплекси самостійної роботи з 
різних навчальних дисциплін у вищому навчальному закладі, які є обов’язковою 
частиною повноцінного опанування окремим предметом, передбачені 
навчальними планами і робочими програмами. Ці комплекси обов’язкової 
самостійної роботи складають обов’язкову частину самостійної навчальної 
діяльності студентів у процесі їх фахово-предметної  підготовки. По-друге, на 
нижчому ієрархічному рівні визначаємо самостійну роботу у межах кожного 
окремого предмету, розділу, підрозділу, окремої теми тощо. 

Можна виділити деякі методологічні положення, на ґрунті яких будується 
система управління пізнавальною діяльністю.По-перше, знання як інформація, не 
передаються від викладача студенту у готовому вигляді, а засвоюються кожним 
окремим студентом у результаті активної, поетапної діяльності, яка певним чином 
спрямовується на досягнення визначеної цілі чи цілей.  

По-друге, якість засвоюваних знань та ефективність формування умінь 
зумовлюють визначення методів викладання, а також комплекс навчально-
методичного забезпечення – системи посібників, методичних рекомендацій з усіх 
тем з урахуванням навчального плану й кількості годин, передбачених на  
вивчення курсу в цілому й на кожну окрему тему зокрема.  

Крім того, процес навчання будується як система інтерактивної взаємодії 
викладача й студента, а також включає:  

-самоуправління викладача, коли він усвідомлює свою дидактичну систему, 
тобто систему представлення матеріалу, засобів і методів мотивації, планування, 
організації й контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів;  

-оперативне управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів на 
основі розробленої викладачем дидактичної системи;  

-систему самоуправління й самоконтролю студента у процесі його 
навчально-пізнавальної діяльності.  

Самостійне активне й цілеспрямоване вивчення студентами навчального 
матеріалу, що організовується викладачем, - основна форма учбової діяльності 
студента, на забезпечення якої має бути спрямована діяльність викладача.  

Самостійна робота як дидактична форма навчання є системою організації 
педагогічних умов, що забезпечують управління учбовою діяльністю тих, хто 
навчається, відбувається за відсутності викладача й без його безпосередньої участі 
й допомоги. Під час виконання самостійної роботи допомога викладача 
реалізується опосередковано через організацію системи навчання в умовах 
самопідготовки. У цьому полягає дидактична сутність самостійної роботи і її 
відмінність від форм аудиторної роботи, яка передбачає безпосередню участь, 
допомогу з боку викладача.  
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Структура самостійної роботи повинна розглядатись як структура особливої 
форми самостійної навчальної діяльності й не ототожнюватись зі структурою 
діяльності  учіння, що часто можна спостерігати у дидактиці. Самостійна робота 
не є самостійною діяльністю того, хто навчається, щодо засвоєння учбового 
матеріалу, а є особливою системою умов навчання, які організовуються 
викладачем, і є, таким чином, аспектом його діяльності. Саме тут необхідно 
підкреслити нетотожність понять “самостійна робота” й “самостійна навчальна 
діяльність”. Слід також наголосити, що самостійна роботи є лише складовою 
самостійної навчальної діяльності, її основною формою здійснення.  

Самостійна робота є підсистемою системи навчання, у якій через свої засоби 
й у специфічних умовах можуть розв’язуватись такі ж задачі, що й  у всій системі 
в цілому чи у підсистемі несамостійної роботи. У зв’язку з цим структура 
самостійної роботи у загальному вигляді може бути представленою як ідентична 
структурі будь-якої педагогічної системи. Це означає, що до структури 
самостійної роботи входять цілі навчання, зміст навчання, процес навчання 
(засвоєння матеріалу, обробка матеріалу, контроль). 

Створення ефективної системи самостійної роботи студентів у вищому 
навчальному закладі потребує дотримання певного ряду умов, провідними серед 
яких є:  

-єдність цілей усіх видів навчальної діяльності;  
-комплексне забезпечення самостійної роботи студентів: організаційне, 

методичне, інформаційно-технічне;  
-практична спрямованість самостійної роботи студентів, реальний характер 

навчальних задач;  
-варіативність і творчий  характер завдань для самостійного виконання з  

урахуванням індивідуально-психологічних особливостей студентів;  
-управління самостійною роботою студентів з поетапним контролем 

результатів, залучення самих студентів до процесу управління.  
При виборі методів і засобів навчання, типів самостійної роботи студентів 

необхідно враховувати специфіку професійної освіти. Вона полягає в 
інтегративному характері фахової підготовки, перш за все у поєднанні, 
взаємозбагаченні предметного і професійного знання. 

Створювати систему самостійної роботи студентів необхідно вже з перших  
занять у вищому педагогічному навчальному закладі, оскільки для переважної 
кількості студентів першого курсу майже невідомі форми, методи і засоби 
навчання саме у вищій школі, у тому числі й самостійної роботи як провідної 
форми організації самостійної навчальної діяльності. Вони змушені засвоювати 
нові елементи технології й культури розумової праці. Як уже неодноразово 
підкреслювалось, навчити вчитись – одне з провідних завдань викладачів, які 
здійснюють педагогічний процес на початкових курсах. Навчити вчитись – означає 
навчити кожного студента методиці сприйняття й переробки інформації, 
прийомам читання, ведення записів під час слухання лекцій, принципам 
самонавчання й  самоорганізації, використання знань при аналізі нової інформації, 
самоконтролю й самооцінці засвоєних знань, основам формування рефлексивної 
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позиції, створити у студентів психологічний настрій, спрямований на навчання, 
стійке прагнення до постійного поповнення й вдосконалення знань у процесі 
здійснення окремої самостійної роботи і самостійної навчальної діяльності в 
цілому. Саме тому на початковому етапі організації самостійної роботи студентів 
конче необхідною є безпосередня участь викладача в учбовій діяльності студента 
для того, щоб формування вмінь і навичок самостійної роботи відбувалось на 
свідомій основі.  

Ефективність  самостійної  роботи  студентів  багато  в  чому визначається 
методичним забезпеченням [3]. Усе методичне забезпечення, що постійно 
розробляється кафедрами, можна умовно поділити на чотири групи.  

1. Методичні рекомендації організаційного характеру. В них надається 
структура й зміст виучуваного курсу, плани учбових занять, рекомендації щодо 
організації самостійної роботи студентів, визначаються терміни виконання 
індивідуальних завдань і форми контролю знань.  

2. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з окремих 
розділів виучуваних курсів у яких практичне застосування теоретичного матеріалу 
розглядається на прикладі розв’язання задач, здійснення певного роду розрахунків 
чи виконання вправ. Поряд з типовими задачами пропонуються завдання 
пошукового характеру, а також задачі для самоконтролю знань.  

3. Методичні  вказівки для  лабораторних робіт і практикумів, практичних 
занять, написання курсових і дипломних робіт та ін.  

4. Програмно-педагогічні засоби навчального й контролюючого характеру.   
Висновок: Провідною формою організації самостійної навчальної діяльності 

студентів є самостійна робота, яка має супроводжуватися належним методичним 
забезпеченням та відповідними формами контролю. 
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В.А.Антропов, Н.И.Шаталова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-т путей 
сообщения, 2000. – 76с.  

3. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: 
навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої 
освіти. – К. ВВП «Колос», 1997. – 64 с.     

4. Класична педагогіка: Навч. посібник / Л.С.Нечепоренко, Я.В.Подоляк, 
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Summary 
E. Melnishenko 

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS AS A KIND OF EDUCATIONAL ACTIVITY 

Forms of organization of students’ self-directed learning activities in higher 
educational establishments are defined and theoretically backgrounded.  

Keywords: independent work, сontrol. 
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СТРУКТУРОВАНА ВОДА 

 
Діяльність людини пов’язана з використанням води різних джерел у 

технологічних процесах. Проходячи через різні технології вода втрачає 
інформацію Космосу і записує інформацію технологій. Ця інформація по своїх 
вібраціях не співпадає з інформацією живої клітини і клітина втрачає 
запрограмовану природою інформацію. В ДНК клітини записується інформація 
технологічного процесу, що може бути, або є причиною розвитку патологічного 
процесу, розвивається певне захворювання. Особливу увагу потрібно приділяти 
хлорованій воді, воді, що стікає із полів і попадає у річки, несучи розчини добрив, 
а з промислових підприємств – розчини солей важких металів тощо. Така вода є 
реструктурованою [1].   

Починаючи з 60-х років минулого століття в науковому світі виник інтерес 
до незвичайних властивостей води. Крім біологічної важливості на перше місце 
тепер ставлять її цінні структурно-інформаційні властивості. 

Так що ж таке  структурована вода? 
Вода складається з молекул з відомою структурою – два атоми водню і 

атом кисню У рівновазі довжина зв'язку – 0,9584 А, а кут між зв’язками – 104,270. 
Дана молекула є динамічною системою, тому різні набори коливальних режимів 
дають нескінченний ряд динамічних станів молекули води, тобто існує величезне 
число різних видів молекули води. 

Найдивовижніше – це те, що конфігурація елементів води вельми чутливо 
реагує на будь-яку зовнішню дію. Наприклад, якщо через воду пропускають струм, 
то молекули води утворюють одну конфігурацію, якщо міняється тиск – вони тут 
же проводять передислокацію, якщо міняється освітленість – вони видають нову 
картинку. Навіть якщо на воду просто говорити різні слова, вона міняє свою 
структуру [2]. 

Структурована – спіново-поляризована вода має унікальні властивості: 
- в об’ємі води повністю стерта інформація надбана водою за період її 

існування та обробки; 
- вода має правогвинтову (праву) спінову поляризацію молекул, 

фрактальну (аналогічну) енергії  Космічного простору. Через таку воду організм 
отримує енергію і відновлює енергообмін між організмом і Космічним простором, 
енергія якого відновлює організм на енергетичному, клітинному та органному 
рівнях [3]. 

-  вода має граничну мілко дисперсну структуру; 
- подавляє життєдіяльність патогенної мікрофлори; 

                                                        
© Нікітенко А.М., 2011 
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- забезпечує детоксикацію організму; 
- відновлює клітинний метаболізм, водно-сольовий та енергоінфор-

маційний обмін з Космічним простором; 
- забезпечує регенерацію тканин людини і тварини на 

енергоінформаційному, клітинному і органному рівнях 
Якщо з'єднати посудини з різною по структурі водою за допомогою 

металевих і неметалевих провідників, то відбувається «перенесення» вкрай 
низькими рівнями струмів структурних станів води з одної посудини в іншу. 
Перенесення може здійснюватися і при близькому (близько 10 мм) розташуванні 
посудин з водою при експозиції в декілька годин. Як наслідок цього відбуваються 
зміни фізико-хімічних властивостей одержаної води: значно зростає біологічна і 
хімічна активність, змінюються практично всі фізичні параметри: щільність, 
в'язкість, коефіцієнт поверхневого натягу, електропровідність і т. д [4]. 

Ця унікальна властивість води відкриває дивовижні перспективи. В даний 
час встановлено, що в організмі перенесення інформації, особливо на 
молекулярному рівні, відбувається не за рахунок хімічних взаємодій, а завдяки 
специфічній структурно-просторовій організації реагуючих молекул, їх 
частотнохвильових форм як носія матеріального і інформаційного [5]. 

Вода має структурно-інформаційну властивість – здатність її молекул 
утворювати кластери, в структурі яких закодована інформація про взаємодії, що 
мали або мають місце, з даним зразком води. Таким чином, вода сприймає 
інформацію, що поступає, від різних зовнішніх факторів, кодуючи її в структурі 
кластерів, що формуються при цьому  змінюючи значення свого структурно-
інформаційного показника. 

Будь-яка вода є структурованою, оскільки завжди містить 
середньостатистичний набір кластерів з різною структурою, без переваги будь-
якого. У загальноприйнятому розумінні "структурована" вода – це вода, яка має 
підвищений вміст кластерів з певною структурою і заданими характеристиками, 
обумовленою дією, структуруючим впливом.  

Те, що формулу води Н2О знають всі, зрозуміло, а ось те що сьогодні 
відомо 135 ізотопних різновидів цієї «найпростішої із рідин», знають далеко не всі. 
Крім "мертвої" і "живої" води існує ще "важка", "слизька", "суха" і навіть"гумова" 
вода. Але, як мовиться, і це ще не все [6]. 

В даний час світова наука визнає існування більше 2000 структурованих 
форм води. 

Структурована вода володіє "пам'яттю". Як на магнітну стрічку, на неї 
можна "записати" властивості будь-яких ліків, улюблену музику, позитивні емоції, 
гарний настрій і т.д. 

Організм людини на 70% складається з води, але не просто Н2О, а плазми, 
яка у свою чергу складається із структурованої рідини Збільшення кількості такої 
рідини від 65% до 85% продовжує життя не менше ніж на 15–20 років, стимулює 
процеси регенерації і репарації тканин і всіх функціональних процесів, що 
проходять. 

Структурована вода швидше всмоктується в організмі, її незвичайні 
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фізичні характеристики забезпечують гармонійне проходження біологічного 
процесу в клітинах. Структурована вода міститься в свіжих овочах, фруктах, 
ягодах, і саме цим пояснюється оздоровчий ефект і корисність свіжо виготовлених 
соків і гомеопатичних розчинів. 

Структурована вода максимально наближена до людського організму як по 
структурі, так і по енергетиці, має властивості усунення вільних радикалів 
молекул, будучи могутнім антиоксидантом. Забезпечуючи надходження біоенергії 
в організм, вона покращує його діяльність, самозагоювання вогнищ клітин, 
унаслідок чого організм оздоровлюється. 

Численні клінічні дослідження підтверджують, що структурована вода: 
 несе велику кількість кисню по всьому організму; 
 стабілізує кислотно-лужну рівновагу, доводячи рН до рівня 7,35–7,45; 
 зменшує вміст холестерину в крові і очищає кровоносні артерії; 
 покращує травні функції, регулює кислотність шлунку; 
 сприяє виведенню токсинів з організму; 
 підтримує імунну систему; 
 очищає кишечник; 
 активізує і нормалізує роботу нирок; 
 допомагає при лікуванні запалення слизової порожнини рота; 
 дуже ефективна при лікуванні кишкових захворювань у дітей; 
 покращує, за рахунок присутності у воді кальцію, потік лімфи; 
 збільшує тривалість життя. 
Потреба такої води для організму складає 4–6 г на 1 кг ваги за добу. 

Причому при ожирінні і порушенні обміну речовин, споживання води слід 
збільшити [7]. 

То де ж узяти таку воду? 
Враховуючи, що виникаючі кластери постійно руйнуються, зберігати таку 

воду можна лише дуже короткий термін. Значить, і виробляти її можна лише 
безпосередньо перед вживанням. І тут потрібно було втручання науки. 

Для пристрою структуризації води необхідно, щоб він відповідав 
наступним вимогам: 

 структурувати воду без використання хімічних препаратів; 
 сформувати і достатньо тривалий час підтримувати досягнутий 

неврівноважений стан. 
Штучні пристрої, що з'явилися останнім часом, такі як домашній 

реструктуратор «Бон-Эко», пристрій «Політон» тощо, володіють властивістю 
структурувати воду, тобто стирати негативну інформацію, причому це 
здійснюється гармонійно, не впливаючи на хімічний склад.   

До природних методів структурування води відносяться Космічні 
випромінювання, кристали багатьох мінералів тощо. 

Співробітники кафедри гігієни тварин і основ ветеринарної медицини 
розробили способи отримання структурованої води, на що отримані деклараційні 
патенти: 

1. Деклараційний патент № 43972 А «Спосіб активації води». Бюл. № 1 від 
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15.01.2002 р.  
2. Патент на корисну модель № 44530 «Спосіб отримання екологічно чистої 

структурованої води». Бюл. № 19 від 12.10.2009 р. 
Структурована вода та її значення в аграрному секторі 

Енергоінформаційні технології в аграрному секторі 
Тваринництво 

1. 44530 Спосіб отримання екологічно 
чистої структурованої води 

Розроблена технологія активації 
приросту живої маси поросят на 14-
20%, збереженість на 4,8% 

2. 13972 А Спосіб активації води Активація продуктивності 15-
26%, збереженість 19% 

3. 53174 А Спосіб активації ізотонічного 
розчину 

Поросята:  
Збереженість +12% 
Продуктивність +15-20% 

4. 43971 А Спосіб одержання біологічно 
активної речовини із тимуса 

Розроблена технологія активації 
фармакологічної дії препарату із 
тимуса 

5. 55585 А Спосіб розширення 
адаптивних можливостей 

живих істот 

Розроблена технологія підвищення 
адаптивних можливостей живих істот 
(проліферація клітин збільшена на 4-
16%) 

6. 109112 Спосіб активації процесу 
заживлення ран 

Розроблена технологія прискорення 
процесу заживлення ран 

Рослинництво 

1. 56415 А Спосіб передпосівної обробки 
насіння сільськогосподарських 

рослин 

Пшениця - 7 днів  
Схожість + 5%  
Енергія росту + 64,2%  
Приріст маси + 47,5% 

2. 58121 А Спосіб передпосівної обробки 
насіння сільськогосподарських 

культур 

Кормові буряки  
Схожість + 9,1 - 16,0%  
Маса (10 днів) + 56,1%  
Врожай + 39,9 - 60,9% 

3. 72107 А Спосіб передпосівної обробки 
насіння сільськогосподарських 

культур 

Соя  
Схожість + 3,45% 

Водні ресурси є національним багатством держави, природною 
основою економічного розвитку. Сьогодні вода оцінюється не лише як 
природний ресурс, вона має біологічну і соціальну значимість. Якість води 
визнана основним показником збалансованого розвитку суспільства, його 
безпеки та існування в цілому. 
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ОСНОВНІ ВИДИ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ЯК ПОТЕНЦІЙНОГО ДЖЕРЕЛА 
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОТЕХНОЛОГІЯ» ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ НАПРЯМКУ «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА»  
 

Розглянуто сучасний стан і тенденції розвитку основних видів засобів 
навчання з дисципліни «Біотехнологія». Актуалізовані питання змісту дисципліни 
разом з матеріально-технічним забезпеченням навчання. Охарактеризовано 
перспективність використання електронно-навчальних курсів у поєднанні з 
роботою у біотехнологічних лабораторіях. 

Ключові слова: біотехнологія, засоби навчання, електронно-навчальні 
курси. 
 

Засоби навчання, поряд із живим словом викладача, є важливим 
компонентом навчального процесу. Серед засобів навчання дисципліни 
«Біотехнологія» слід виділити такі: друковані, електронно-навчальні ресурси, 
аудіовізуальні засоби, наочні та демонстраційні засоби, навчальні прилади та 
прибори. 

«Біотехнологія» є нормативною дисципліною, яку вивчають студенти, що 
навчаються за напрямком «Ветеринарна медицина». Основною метою викладання 
є формування у майбутніх фахівців світогляду відносно біотехнологічних 
прийомів створення та виробництва імунобіологічних препаратів, що базуються на 
теоретичних знаннях фундаментальних основ біотехнології та практичних 
навичках щодо створення та використання продуктів біотехнології у ветеринарній 
медицині та суміжних галузях. Вирішення представлених завдань дисципліни 
досягається гармонійним використанням різноманітних засобів навчання 
(традиційних та сучасних) для комплексної дії на емоції та свідомість через 
візуальні, аудиальні та кінестетичні системи сприйняття.  

Ситуація з викладання дисципліни чітко відображується у наявній 
друкованій методичній літературі, яка представлена одним підручником 
«Біотехнологія» за редакцією акад. В.Г. Герасименка (2006 р.), і, на жаль, жодного 
лабораторного практикуму, рекомендованого Міністерством аграрної політики або 
Міністерством освіти України. Таке недостатнє методичне забезпечення, з одного 
боку, підтверджує особливість дисципліни, з другого боку, дає можливості для 
вільного трактування даної дисципліни викладачем. Біотехнологія є унікальною 
дисципліною, у якій дуже тісно переплітаються знання різних наук. Це одна з 
небагатьох дисциплін, визначення якої трактується різними авторами залежно від 
ступеню розуміння цього предмету і від тих практичних навичок, якими володіє 
викладач. Нестача єдиного чітко визначеного трактування дисципліни вимагає від 
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викладачів заповнення цієї ніші методичними вказівками з різних розділів і 
тематик на свій погляд. 

Складності, що виникають у створенні узагальнюючого підручника, 
зумовлені конкретними питаннями: які знання первинні (основні), з яких 
напрямів? До якої категорії відносити дисципліну – до фундаментальних 
(об’єднання знань з генетики, біохімії, вірусології, мікробіології), що є цілком 
логічно, чи до спеціальних (особливості виготовлення та масштабного 
виробництва конкретних імунобіологічних препаратів)? Проте найбільшою 
проблемою викладання дисципліни є її лабораторна частина. Біотехнологія є 
високотехнологічною наукою, що зобов’язує до відповідного матеріального 
забезпечення. Тому створення єдиного практикуму з лабораторних робіт повинно 
вирішити питання загального матеріального забезпечення викладання 
«Біотехнології» для студентів напрямку «Ветеринарна медицина». На нашу думку, 
імунобіотехнологія є саме тим напрямком вивчення дисципліни, що дасть змогу 
студенту узагальнити отримані знання та сформувати розуміння ролі дисципліни у 
підготовці майбутнього ветеринарного лікаря. 

Розвиток засобів навчання у сучасній вищий школі визначається загальним 
розвитком навчальної техніки. Одним з додаткових навчальних засобів у 
викладанні дисципліни «Біотехнологія» є використання електронно-навчальних 
ресурсів (мультимедійних підручників, електронно-навчальних курсів (ЕНК) на 
базі платформи Moodle). Використання останніх пропонується у двох напрямках: - 
дистанційне (фактично самостійне, має один недолік-унеможливлює практичне 
навчання у лабораторії) та додаткове для основного курсу (основні тези лекції з 
презентаційним матеріалом пропонуються для ознайомлення перед лекцією). 
Використання ЕНК має вагомі переваги: інформація, що представлена на лекції, 
вже є знайомою, студент не витрачає час на швидке конспектування лекції, може 
проаналізувати матеріал та сформулювати питання. Відповіді викладача 
підсилюють інтерактивність. Сприйняття матеріалу почутого двічі, з 
обговоренням питань тематики покращується. Мета викладання теми досягається 
повністю. Кожен викладач самостійно вирішує проблему змістового наповнення 
електронно-навчального курсу, що дозволяє ознайомлювати студентів з тими 
новинами біотехнології, які обов’язково необхідно знати. Це дозволяє 
розширювати межі спілкування викладача та студентів, що фактично обмежені 
часом аудиторних занять.  

Дисципліна «Біотехнологія» у навчальному плані має близько 30 годин 
самостійної роботи. Традиційно ці години відводяться для самостійного 
опрацювання, без керівництва викладача, певних тем, знання яких мають 
доповнити загальні з дисципліни. Практика показала, що такий підхід є 
неефективним і вимагає новітніх вирішень. Одним з ефективних шляхів вирішення 
використання годин відведених для самостійного вивчення дисципліни є 
індивідуальні завдання. Вони можуть бути представлені у вигляді друкованого 
збірника, проте найкращий варіант, коли вони є у складі електронно-навчального 
курсу. Індивідуальні завдання у своїй структурі мають тему, конкретні питання, 
що потребують вирішення, рекомендовані джерела інформації, критерії 
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оцінювання та форму подання результатів. Написання рефератів не гарантує 
індивідуальність роботи студента та перевантажує викладача під час його 
оцінювання, тому завдання мають містити дуже конкретні задачі. Наприклад, на 
тему «Лікувально-профілактичні імунологічні ветеринарні препарати на ринку 
України» пропонується скласти опорний конспект за допомогою засобів 
текстового редактора MS WORD та ресурсів Інтернету, у якому вказати, які 
діагностичні набори, вакцинні та інші імунологічні препарати для ветеринарного 
застосування виготовляються в Україні; знайти у мережі Інтернет реферат на тему 
«Імунологічні препарати для ветеринарії» ознайомитися з ним та оцінити з позицій 
наукового змісту, повноти викладення матеріалу та створити список ключових 
слів щодо теми. Виконана робота пересилається на курс та перевіряється 
викладачем з оцінюванням роботи та коментарями у зручний для обох 
користувачів час. При одному й тому ж завдані відповіді студентів будуть 
абсолютно різними, що дозволить викладачу швидко оцінити виконану роботу. 

Поряд з електронно-навчальними ресурсами використовуються 
аудіовізуальні, наочні та демонстраційні засоби. Навчальні кінофільми є 
надзвичайно цінним методичним матеріалом, що полегшує сприйняття матеріалу. 
Особливо доречними є створення кінофільмів з тематик «Єдина система вимог 
щодо проектування приміщень біологічних підприємств», «Біотрансформації та 
біогеотехнології», «Промислове культивування мікроорганізмів та вірусів». 

Найбільш болючим є питання забезпечення навчальними приладами та 
приборами. Відтворення високотехнологічних етапів виготовлення 
імунобіологічних препаратів (особливо з розділу «Генна інженерія-конструювання 
штамів-продуцентів») вимагає дорогого обладнання. Тому в даному випадку, 
викладання дисципліни стає винятково індивідуальним. 

Висновки.  
 Аналізуючи сучасний стан викладання дисципліни «Біотехнологія» для 

студентів напрямку «Ветеринарна медицина», констатуємо відсутність 
єдиної думки щодо змісту дисципліни, актуальних питань щодо вивчення, 
які повинні формувати майбутнього лікаря ветеринарної медицини. 

 Відсутність достатньої кількості методичного матеріалу, рекомендованого 
Мін АПК або Міністерством освіти, надзвичайно ускладнює викладання 
цієї дисципліни. 

 Враховуючи особливості вивчення даної дисципліни, використання у 
навчальному процесі електронно-навчальних ресурсів дозволяє покращити 
сприйняття матеріалу та розширити коло питань, що їх можуть дослідити 
студенти під час навчання. 

 Використання індивідуальних завдань у складовій електронно-навчального 
курсу «Біотехнологія» дозволяє ефективно використовувати години, 
відведені для самостійного вивчення студентами запропонованих тем. При 
цьому навантаження викладача зводиться до мінімуму. 
«Біотехнологія» є достатньо молодою дисципліною, що увійшла у дружню 

когорту навчальних дисциплін, які формують ветеринарного лікаря, їй всього 
років 20 тому. Проте інтенсивний розвиток біотехнології як світової науки та 
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галузі створює усі передумови для того, щоб ця дисципліна була представлена як 
найкраще у підготовці сучасного лікаря ветеринарної медицини. 
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Summary 
Nowitska O., Associate Professor of Microbiology, Virology and Biotechnology 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
STATUS AND TRENDS OF ESSENTIAL LEARNING TOOLS AS A 

POTENTIAL SOURCE OF KNOWLEDGE CREATION FOR THE SUBJECT 
"BIOTECHNOLOGY" FOR STUDENTS OF DIRECTION "VETERINARY 

MEDICINE" 
The current state and development trends of the main kinds of learning tools for 

the discipline "Biotechnology.". Actualize the content of discipline together with the 
logistics of training. Characterized by the prospects of using electronic training courses 
in conjunction with work in biotechnology laboratories. 
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АНАЛІЗ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОКСЕРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

РІЗНИХ ВАГОВИХ КАТЕГОРІЙ 
 

Предметом дослідження є техніко-тактичні дії та інформативні 
показники змагальної діяльності боксерів вищої кваліфікації легких і важких 
вагових категорій. За кількісними показниками (атаки і захисту) боксери-
важковаговики значно поступаються спортсменам легких вагових категорій. За 
показниками ефективності ведення бою боксери-важковаговики перевищують 
спортсменів легких вагових категорій. Відповідно, у навчально-тренувальному 
процесі боксерам-важковаговикам слід приділяти більше уваги розвитку 
кількісних параметрів, тобто фізичних кондицій, розвитку максимальної й 
швидкої сили та витривалості. В той же час, техніко-тактичні показники у групі 
важковаговиків є досить високими і знаходяться приблизно на рівні спортсменів 
легких вагових категорій. 

Ключові слова: навчально-тренувальний процес, кількісні та розрахункові 
коефіцієнти атакуючих та захисних дій боксерів полярних груп за ознаками 
вагової категорії. 
 

Вступ. Прогрес спорту визначається на підставі об’єктивних знань про 
структуру змагальної діяльності і підготовленості спортсменів із урахуванням 
загальних закономірностей становлення спортивної майстерності і індивідуальних 
можливостей спортсмена ( В.Н. Платонов, 1997). У змагальній діяльності, як у 
дзеркалі, відображаються "плюси" та "мінуси" майстерності боксерів, а отже й 
особливості сучасного боксу. Однак виявити їх не так просто через складність 
поєдинків під час змагань, тобто власне самої змагальної діяльності, що 
складається з великої кількості найрізноматніших аспектів процессу та, 
відповідно, способів їх вивчення. В теорії і методиці боксу нами не виявлено чіткої 
концепції вивчення закономірностей розвитку змагальної діяльності. Результати 
розрізнених експериментальних і теоретичних досліджень даного напрямку важко 
піддаються систематизації у зв’язку з різними цілями, завданнями і методами цих 
досліджень, що знижує цінність отриманих наукових даних. 

На підставі показників, що характеризують змагальну діяльність, багатьма 
авторами розраховувались коефіцієнти атакуючих і захисних дій, що дозволяє 
оцінити змагальний бій. Знаючи величини вказаних коефіцієнтів і порівнюючи їх 
із такими ж показниками інших спортсменів чи з середніми показниками групи 
боксерів такого ж класу і ваги, можна виявляти сильні і слабкі сторони підго-
товленості спортсменів, вносити відповідні корективи у тренувальний процес. 
Підраховуючи кількість ударів і захистів різних видів, а також визначаючи їх 
ефективність, можна виявити деякі особливості індивідуальної манери ведення 

                                                        
 Остьянов В.Н., Гриб А. І., 2011 
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бою, а також знаходити погрішності в окремих діях. При цьому можна фіксувати 
найрізноманітніші бойові  дії (наприклад: атакуючі, захисні та інші). За кількістю 
таких дій можна визначити, яка форма бою характерна для провідних боксерів 
світу, країни або окремих спортсменів. Якщо переважають атакуючі удари, 
відповідно, боксер більше схильний до атакуючої форми. Вираховуючи 
коефіцієнти ефективності атакуючих і зустрічних ударів, можна оцінити їх 
результативність і намітити шляхи удосконалення. За результами досліджень 
змагальної діяльності боксерів виведено понад 20 різних коефіцієнтів, що 
характеризують ефективність змагальної діяльності (захисних і атакуючих дій, 
активності в бою та інше). Змагальна діяльність вивчалась за допомогою підходу, 
розробленого О.П. Фроловим (1966) і розвинутого в працях В.А. Пєтухова (1969), 
Ю.Б. Нікіфорова (1978, 1979, 1980, 1987), Є.Н. Калмикова (1983), В.Н. Остьянова 
(2001).  

Аналіз науково-методичної літератури стосовно динаміки показників 
змагальної діяльності боксерів дозволяє відзначити наступне: 

1. За десятирічний період (70-80 рр.) спостерігається збільшення кількості 
ударів у змагальних боях боксерів в середньому на 23%.  

2. Найбільший відсоток різноманітних захистів припадає на 70-80 рр. Захисти 
за допомогою рук складають 49%, ніг – 33%, тулуба – 18%. На кінець 90-х 
років це співвідношення виглядає так: захист руками – 53%, ногами – 26%, 
тулубом – 21%. Слід відзначити зближення відсоткового співвідношення 
захистів за допомогою ніг і тулуба, а також приріст захистів руками і 
тулубом. Можна припустити, що в цей період малюнок бою має тенденцію 
до зменшення дистанції. 

3. Час знаходження боксерів у дистанції дальнього бою в 70-80 рр. складав 
62%, у 80-х рр – 57%, в кінці 90-х цей показник зменшився до 51,8 % за 
рахунок збільшення часу роботи в дистанції середнього бою (до 28%) при 
відносно стабільному показнику роботи в ближній дистанції (Ю.Б. 
Никифоров, 1987) 

Відеозапис поєдинків боксерів аналізувався методом педагогічних 
спостережень. Манера ведення бою оцінювалась групою кваліфікованих експертів, 
при цьому реєструвалась кількість виконаних дій і хронометраж деяких з них, а 
саме: кількість ударів за раунд і за бій у цілому, кількість атакуючих і 
контратакуючих ударів, захистів за допомогою рук, ніг і тулуба. Крім цього, 
кількість ситуативних і підготовчих дій, час бою на дальній, середній і ближніх 
дистанціях.  

У даному дослідженні вивчалась змагальна діяльность боксерів "полярних" 
вагових категорій – легких і важких, що дає можливість характеризувати їх 
техніко-тактичний арсенал. Як правило, у навчально-тренувальнувальному процесі 
техніко-тактичні завдання  за одним планом вивчають боксери як легких, так і 
важких вагових категорій, виконують одні й ті самі дії, а також опрацьовують 
однакові обсяги фізичних навантажень. Такий методичний підхід стосовно аналізу 
тренувального процессу і техніко-тактичної майстерності у боксерів різних 
вагових категорій використовували у своїх дослідженнях Е.Н. Горстов (1983) і 
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В.Я. Русанов (1985). Техніко-тактична майстерність боксерів у вказаних 
дослідженнях визначалась методом лабораторного тестування.  

У навчально-тренувальному процесі не вдається відтворити змагальні умови, 
де спортсмени, зазвичай, значно повніше використовують робочий потенціал 
організму, що спричиняється виникненням особливо ефективних стимулів 
адаптації до максимальних навантажень. Лише в умовах змагань можливо 
повністю розвинути здатність максимально мобілізувати власні сили і 
цілеспрямовано використати їх. Змагальна діяльність у боксі має власну 
специфіку, яка полягає у жорстокому безкомпромісному єдиноборстві суперників. 
Це спричиняє підвищені вимоги до технічних і тактичних дій, що виконуються в 
обмежених відтінках часу і простору, в умовах конфліктно-варіативних ситуацій. 

Мета роботи – удосконалення системи тренувань боксерів різних вагових 
категорій. 

Методи та організація досліджень.  
1. Аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури. 
2. Відеозапис та аналіз відеоматеріалів. 
3. Педагогічні спостереження. 
4. Методи математичної статистики. 

У межах даної роботи аналізувалось біля 80 поєдинків, серед них – 18 між 
боксерами вищої кваліфікації (чемпіонат Світу 2007 року та Олімпійські Ігри 2008 
року).  

Проводилась реєстрація та статистичний облік кількісних та якісних 
характеристик атакуючих і захисних дій боксерів важких і легких вагових 
категорій. До легких вагових категорій віднесені наступні ваги: 48 кг; 51 кг; 54 кг; 
57 кг; 60 кг. До важких вагових категорій були віднесені ваги: 81 кг; 91 кг; +91 кг. 
Отримані результати можуть характеризувати модельні характеристики боксерів 
вищої кваліфікації.  

Група кваліфікованих експертів кількістю 5 чоловік (коефіцієнт конкордаціїї 
становить W=0,82) аналізували відеозаписи боїв. Запис проводився з трьох різних 
позицій, трьома камерами (Panasonic SDR-H280). На підставі аналізу змагальної 
діяльності розраховувались коефіцієнти, що характеризують атакуючі і захисні дії 
боксерів: 

 1. Коефіцієнт ефективності атаки (Еа). Розрахунок проводився за 
співвідношенням ударів, що досягли цілі, до загальної кількості ударів. 

2. Коефіцієнт ефективності захисту (Ез).  Розрахунок проводився за 
співвідношенням кількості доречних захистів до загальної кількості ударів 
противника. 

3. Кількість загальних захисних дій (Кз) 
4. Кількість точних захистів. Кількість доречних захисних дій, які виконав 

боксер (Котр). 
5. Загальна кількість виконаних ударів (К заг) 
6. Кількість ударів, що не досягли цілі  (Кнд). 
7. Кількість ударів, що досягли цілі  (Кд). Удари в голову та корпус, що 

дійшли до противника. 
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8. Активність бою (АБ). Загальна кількість ударів, нанесених обома 
боксерами. 

10. Пропущені удари (Пу). Удари противника в тулуб, голову, які дійшли до 
цілі.  

11. Ефективність бою (Еб). Співвідношення Еа і Ез до загальної кількості 
ударів. 

Новизна — в роботі розширено і доповнено наукові дані про структуру і зміст 
змагальної діяльності боксерів високої кваліфікації. Досліджено показники 
змагальної діяльності висококваліфікованих боксерів в умовах сучасного боксу.  

Практична значущість — на підставі результатів проведених досліджень 
розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації навчально-тренувального 
процесу. Виявлений арсенал техніко-тактичних дій боксерів двох різних вагових 
груп. Дослідження змагальної діяльності проводилось на контингенті провідних 
боксерів світу, що дає  підставу вважати результати досліджень модельними 
характеристиками елітних боксерів. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
За даними експертних оцінок показники атакуючих дій боксерів (кількість 

виконаних ударів, кількість точних ударів і ефективність атаки) у представників 
легких вищі, ніж у представників важких вагових категорій, тобто легкі 
спортсмени більш активні у змагальному поєдинку. Так, показник кількості 
виконаних ударів (К заг.) у групі "легких", був вищим на 33% у порівнянні з 
представниками "важких" вагових категорій. Показник точності ударів (Кд) у групі 
"легких" також був вищим на 55%. В той же час, такий показник, як ефективність 
атаки (Еа) у групах "важковаговиків" і "легких" знаходяться приблизно на одному 
рівні (55,8% – легких; 48,4% – важких) в межах  статистичної (для подібного роду 
досліджень) похибки. Боксери легких вагових категорій більш активні, рухливі, 
застосовують різні захисні прийоми, але ефективність їх атакуючих дій мінімально 
відрізняється від боксерів важких вагових категорій. 

Подібна тенденція відмічена при аналізі показників захисних дій спортсменів 
(загальна кількість захисних дій, кількість результативних захисних дій і 
ефективність захисту). Погіршення кількості загальних захисних дій (Кзз) на 37% і 
кількості точних захистів (Котр) на 45%, у боксерів  "важковаговиків", по 
відношеню до боксерів "легких", свідчить про те, що боксери - "важковаговики" 
менше застосовують захисні дії, це може бути через те, що змагальний бій у цих 
спортсменів не є таким насиченим техніко-тактичними ситуаціями і діями. В той 
же час, показник ефективності захисту (Ез) у "важковаговиків" був на рівні 45,5%,  
у боксерів легких вагових категорій на рівні 51,4%, приблизно в межах 
статистичної похибки (5,9%). Це свідчить про те, що показники захисних дії 
боксерів є досить надійними для обох груп. Підтвердженням цьому є незначна 
кількість дострокових перемог у поєдинках за явною перевагою або нокаутом на 
даних змаганнях (на чемпіонаті Світу 2007 р. зафіксовано 3 нокаути, на 
Олімпійських Іграх 2008 р. – 4). 

Із візуальних спостережень за боями ми помічаємо, що боксери легких 
вагових категорій достатньою мірою володіють рухливістю на рингу, мають 
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високу маневреність і ведуть бій у високому темпі. Маневрування 
супроводжується швидкими різкими довгими ударами. Боксери не затримуються 
поблизу супротивника, а виходять після кожної атаки чи контратаки на дальню 
дистанцію. Вони розвивають атаки і контратаки головним чином у середній 
дистанції швидкими багатоударними серіями, що перемежовується захистом 
частіше "підставками" рук, іноді – "ухилами" і, дуже рідко, – "нирками". Після 
ударів негайно відходять на дальню дистанцію, щоб не дати супротивнику 
закріпитися на зручній дистанції. В ближній дистанції, часто «клинчують», або 
розривають дистанцію. Перевага в бою надається кількості ударів, а не сильному 
акцентованому удару, який може принести дострокову перемогу. 
 Через специфічність вагової категорії боксерам «важкої» групи, як правило, 
не притаманна висока швидкість на рингу. Вони ведуть бій у професійній манері, 
де здебільшого  застосовуються захисти тулубом – «ухили» і «нирки». 
Враховуючи силу їх ударів, вони роблять основний акцент саме на них, а не на 
швидкості технічних дій роботи рук, ніг і тулуба. Ведуть бій спортсмени, 
переважно, на дальній і середній дистанціях, різкими  одиночними ударами, або 
короткими серіями. В ближній дистанції після результативних ударів часто 
клинчуються.  Головна увага приділяється сильним і влучним ударам, що може 
принести дострокову перемогу. 

 Спеціалісти відмічають, що координаційні здібності і спритність 
спортсменів багато в чому обумовлені тотальними  розмірами тіла та вагою 
(Г.С. Туманян, Мартиросов 1976.). У зв’язку з цим, деякі дослідники вважають, що 
низький рівень координаційних здібностей важковаговиків негативно впливає на 
їх майстерність (В. П. Климін та інші). На підставі викладеного можна допустити, 
що низький рівень технічного виконання прийомів обумовлений недостатніми 
координаційними здібностями, які у свою чергу залежать від ваги й інших 
тотальних розмірів тіла. Тобто недостатня технічна майстерність обумовлюється їх 
природними даними і є суттєвою особливістю їх змагальної діяльності. 

У даних дослідженнях аналізувались як абсолютні показники (кількісні 
характеристики), так і розрахункові коефіцієнти (ефективність атаки, захисту та 
інші). За абсолютними показниками ми отримуємо такі характеристики, як 
«більше» або «менше». За розрахунковими коеффіцієнтами ми отримуємо 
характеристики взаємовпливу різних складових, у тому числі техніко-тактичного 
спрямування. 

За кількісними характеристиками боксери "легких" вагових категорій значно 
випереджують (до 55%) спортсменів "важких" вагових категорій. Але за 
розрахунковими коефіціентами їх значення знаходяться приблизно на одному 
рівні з деякою перевагою у показниках "легких" вагових категорій (рис. 1).  

В той же час, показник ефективність ведення бою у боксерів "важковаговиків" 
є кращим, ніж у представників "легких" вагових категорій. Боксери-важковаговики 
ведуть поєдинок більш вибірково й економно, шукаючи момент для нанесення 
противнику точного удару, вони менше пересуваються по рингу, але більше 
використовують помилки супротивника у тактико-технічній майстерності і 
відносно частіше завершують бої достроково. 
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Рис. 1. Загальна характеристика ефективності ведення бою 

 
Не можна не погодитись з шановними авторами в тому, що на координацію 

рухів впливають тотальні розміри тіла спортсмена. Візуально виглядає так, що 
спортсмени "легких" категорій мають перевагу над спортсменами- 
важковаговиками в розумінні класики техніки боксу. Разом з тим, розрахункові 
коефіцієнти не показують великої різниці за показниками ефективності атаки і 
ефективності захисту. В той же час, показник ефективності ведення бою у 
боксерів-важковаговиків вищий ніж у спортсменів "легких" категорій. Можна 
зробити попередній висновок про те, що техніко-тактичні показники боксерів, 
учасників чемпіонату Світу (2007 р.) і ХХІХ Олімпійських Ігор, знаходяться 
приблизно на одному рівні, а за ефективністю ведення бою, боксери-
важковаговики перевищують спортсменів легких категорій.  

За кількісними показниками (атаки і захисту) боксери важковаговики значно 
поступаються спортсменам легких категорій. Треба розуміти, що спортсмени 
"легких" і "важких" вагових категорій, є різні за морфофункціональними 
показниками. Їх не можна порівнювати в прямих (кількісних) вимірах, через те, що 
даним групам притаманні різні фізичні і техніко-тактичні особливості. 

Висновки. 
Сучасний бокс зазнає змін, і цей факт вимагає детального та грунтовного 

вивчення їх причин і можливих наслідків цього. 
У процесi вивчення змагальної дiяльностi боксерiв високої квалiфiкацiї 

виявлено: 
1. Кількість ударів у середньому за бій  у важковаговиків становить 112 

ударів, у боксерів  легких вагових категорій – 149 ударів; 
2. Кількість захисних дій у важковаговиків становить 78, у 

легковаговиків – 107; 
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3. Ефективність захисту у важковаговиків становить 45,5%, у 
легковаговиків – 51,4%; 

4. Ефективність атаки у боксерів легких вагових категоріях становить 
56%, у важких вагових категоріях – 49%; 

5. Ефективнісь бою  у боксерів легких вагових категорій становить 75%, 
а у важких вагових категоріях – 86%. 

Техніко-тактичні показники боксерів, учасників чемпіонату Світу (2007 р.) і 
ХХІХ Олімпійських Ігор, знаходяться приблизно на одному рівні, а за 
ефективністю ведення бою боксери-важковаговики перевищують спортсменів 
легких категорій. За кількісними показниками (атаки і захисту) боксери- 
важковаговики значно поступаються спортсменам легких категорій. Відповідно, у 
навчально-тренувальному процесі боксерам-важковаговикам слід приділяти біль-
ше уваги розвитку кількісних параметрів, тобто фізичних кондицій, розвитку 
максимальної й швидкої сили та витривалості. Техніко-тактичні показники у даної 
групи спортсменів є досить високими і знаходяться приблизно на рівні 
спортсменів легких вагових категорій. 

Подальший напрямок досліджень полягає у вивченні та аналізі 
опрацьованих доз і направленості навантажень (фізичних і техніко-тактичних) у 
боксерів різних вагових категорій. У свою чергу це дасть змогу вносити корекцію 
у навчальні програми ДЮСШ і ДЮСШОР. 
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УДК 619 (091) 
Падура М.Ф., кандидат філологічних наук, професор університету  

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З.Ґжицького 

 
ЗАСНУВАННЯ ЦІСАРСЬКО-КОРОЛІВСЬКОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ 

ШКОЛИ У ЛЬВОВІ 
 
У статті розглядаються передумови заснування Ветеринарної школи у 

Львові від 1875 до 1881 років, заслуги доктора Альфреда Бесядецького у пошуку 
професорів для зайняття ветеринарних кафедр у майбутній школі, зокрема 
професора Петра Зайфмана на посаду першого директора школи. Наводиться 
навчальний план трирічного курсу навчання у школі, дається загальна 
характеристика структури самої ветеринарної школи та її двох інших відділів – 
школи кування коней та клініки-стаціонару, наводяться зразки диплома 
ветеринарного лікаря та свідоцтва коваля, які видавалися Ветеринарною школою 
у Львові. 

Ключові слова: ветеринарна школа, школа кування коней, клініка-
стаціонар, навчальний план, директор, диплом, свідоцтво. 

 
Вступ. За часів Австро-Угорщини Галичина була базою для розвитку 

тваринництва усієї імперії, особливо сприятливі умови були тут для розведення 
коней, худоби й свиней. З іншого боку, оскільки Галичина межувала на Сході з 
Російською імперією, де постійно мали місце такі хвороби, як чума великої рогатої 
худоби, сап, сибірка, сказ, і такі хвороби людей, як тиф, холера тощо, небезпека 
занесення епізоотій та епідемій з цієї території була дуже великою. Ці два чинники 
вимагали кваліфікованих ветеринарних лікарів, проте в Галичині їх якраз дуже 
бракувало. На всю Східну і Західну Галичину не було жодного навчального 
закладу ветеринарного профілю, а до Ветеринарного інституту у Відні могли 
поїхати навчатися лише одиниці. Тому з професорських трибун університету та 
парламентів Галичини й Австрії говорили про потребу заснувати навчальний 
ветеринарний заклад у Львові.  

Про те, як справа дійшла до заснування такої школи, мова буде нижче. 
Матеріал і методи. Матеріалом дослідження служили документи 

німецькою та польською мовами, наявні у Державному архіві Львівської області 
(ДАЛО: фонд 26 і 46) та Центрального державного історичного архіву у Львові 
(ЦДІА: фонд 146), словники та наукові праці дослідників історії ветеринарної 
медицини. 

Результати дослідження. Усвідомлюючи, що видатки на заснування та 
утримання Ветеринарної школи у Львові ляжуть надто важким тягарем на 
Крайовий відділ, і після того, як цісар дав згоду надати Галичині під заставу 
позичку у розмірі 30 000 гульденів, Галицький сейм 20 травня 1875 року ухвалив 

                                                        
 Падура М.Ф., 2011 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 317

передати у власність державної казни нерухомість № 466 4/4, яка була власністю 
Крайового відділу, й одночасно відмінив свою попередню ухвалу про Львівську 
ветеринарну школу як крайовий навчальний заклад, але зберіг за собою лише одну 
вимогу, щоб мовою викладання у школі була польська. Так почався третій етап 
старань за ветеринарну школу як цісарсько-королівський, тобто державний, 
навчальний заклад. У цих стараннях минуло ще 6 років. Мова, власне, йшла про 
два протилежні підходи: яким коштом має бути заснована така школа – за рахунок 
Галичини чи зі скарбниці центрального уряду у Відні. Були мобілізовані авторитет 
і знайомства найвпливовіших людей Галичини, насамперед Альфреда графа 
Потоцького, Леона графа Сап’єги і доктора Альфреда Бесядецького, щоб 
привернути до себе тодішніх можновладців імперії – міністрів внутрішніх справ, 
сільського господарства, віросповідань і, зрештою, самого цісаря. 

Неприхильну позицію до Львова зайняло Міністерство віровизнань та 
освіти, заявивши, що бракує підстав для підтримки такого проекту взагалі. 
Мотиви, які подало міністерство, були такі: немає надії, що той заклад буде мати 
таку кількість слухачів, щоб виправдалися значні видатки на його потреби; далі, не 
можна передбачити, чи буде достатньо викладачів і чи буде достатньо науково-
клінічного матеріалу для занять у школі. Міністерство натомість пропонувало ви-
ділити певну кількість стипендій для галицької молоді на здобуття освіти вете-
ринарного лікаря у Віденському ветеринарному інституті, але Крайовий відділ від 
свого не відступав. У серпні 1876 року Крайовий відділ звернувся з великим 
меморандумом до міністра сільського господарства графа Мансфельда з прохан-
ням підтримати справу заснування Ветеринарної школи у Львові. У меморандумі 
на статистичних даних було доказано, що в Галичині значного розвитку досягло 
тваринництво, але бракувало ветеринарних лікарів. Посилалися на довгі старання 
у цій справі ще від 1818 року, а також на значні збитки, яких місцева влада зазнала 
від купівлі великої території та від реконструювання старих будинків відповідно 
до потреб сподіваної школи за планом спеціаліста Йосифа Кубіцького. 

21 червня 1879 року міністр внутрішніх справ Австрії у листі до намісника 
Галичини графа Потоцького подав надію на відкриття у Львові Ветеринарної 
школи. Він називає три групи предметів у майбутній школі, для яких треба було б 
знайти трьох професорів з повною університетською освітою, причому один із 
яких був би одночасно директором школи. Міністр просить повідомити, чи в 
Галичині взагалі знайдуться такі професори. Навчання природничих наук, на 
думку міністра, повинно відбуватися в університеті разом зі слухачами-
фармацевтами, якщо не можна буде прийняти на погодинну оплату доцентів з 
університету чи політехніки. За вказівкою цього ж міністра до Львова влітку 1879 
року приїжджав директор Віденського ветеринарного інституту д-р Моріц Релль 
для перевірки стану будівель і приміщень, наявності каналізації, вентиляції та 
водопостачання для майбутньої школи. Не обминув міністр і такої проблеми: на-
скільки інструменти та інші навчальні засоби колишніх хірургічних студій Львів-
ського університету можуть бути придатні для новостворюваної школи. 

Висновки спостережливого Моріца Релля були, безсумнівно, дуже 
корисними, бо за його вказівками були виготовлені кошториси на бажані та 
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Витяг з листа д-ра Бесядецького до 
Міністерства освіти про підбір 

професорів для Ветеринарної школи 

проведені переобладнання існуючих будівель і приміщень у Ветеринарній школі, 
проведене нівелювання всієї території, прокладені під’їзні дороги, хідники, вико-
пано нову криницю. У двох приміщеннях на подвір’ї університетського корпусу 
(сьогодні вулиця Грушевського) він виявив від колишніх хірургічних студій три 
великі і два малі кам’яні корита (чани), які пізніше були перевезені і встановлені у 
секційному залі та в аптеці Ветеринарної школи. Колекції, шафи, різноманітні 
препарати, великий і малий мікроскопи, а також хімічна вага колишніх хірур-
гічних студій були за розпорядженням Міністерства віровизнань та освіти роздані 
різним кафедрам університету. Хірургічні інструменти, які зберігалися у запе-
чатаних шафах, частина препаратів і всяке лабораторне обладнання виявилися 
непридатними для майбутньої Ветеринарної школи у Львові. 

Підбором професорів для Ветеринарної 
школи займався д-р Альфред Бесядецький, 
колишній протомедик Галичини, професор 
Краківського університету. Саме йому 
Львівська ветеринарна школа завдячує вибором 
перших професорів. Від нього у серпні 1879 
року проф. Петро Зайфман у Казані отримав 
приватного листа, чи не згодився б він зайняти 
місце директора і професора у новостворюваній 
школі у Львові. А у вересні 1879 року у листі до 
міністра внутрішніх справ на посади перших 
професорів Львівської ветеринарної школи він 
запропонував якраз тих, кого через два роки 
затвердить цісар Австрії. Свій вибір д-р 
Альфред Бесядецький переконливо 
обґрунтовував. На посаду директора і 
клінічного професора найкраще б годився, 
вважав д-р Альфред Бесядецький, тодішній 
директор Казанського ветеринарного інституту 
д-р Петро Зайфман, який до того довгі роки був 
директором Ветеринарної школи у Варшаві. У 
листі до д-ра Альфреда Бесядецького Петро 
Зайфман виявив згоду прийняти посаду 
директора Ветеринарної школи у Львові. Петро 
Зайфман мав високий авторитет серед 
німецьких ветлікарів, був відомий також як 
автор довідника польською мовою з епізоото-
логії та ветеринарної поліції. На професора 
описової та патологічної анатомії був рекомен-

дований доцент Краківського університету д-р 
Генрих Кадий. За влучною характеристикою д-
ра Альфреда Бесядецького, Генрих Кадий – це 
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чудовий препаратор і гідний учень Тайхмана, він цілком віддається своєму фахові, 
не задовольняється практикою, а й, безсумнівно, віддасть усі свої сили створенню 
анатомічного музею. На професора науки про продукцію тваринництва і фізіології 
пропонувався Антоній Баранський із Кракова. 

Тоді ж, у червні 1879 року, міністр внутрішніх справ надіслав до Львова 
проект штатного розкладу майбутньої школи (професорсько-викладацький склад і 
допоміжний персонал). 

Найголовніша подія, що визначила долю Львівської ветеринарної школи, 
сталася наприкінці 1880 року. 

27 грудня 1880 року 
цісар Франц-Йосиф І підписав 
Найвищу постанову, якою 
Львів отримав такий 
довгожданий навчальний 
заклад під назвою „Цісарсько-
королівська Ветеринарна 
школа і школа кування коней 
разом із клінікою для тварин у 
Львові”. Одночасно для школи 
був затверджений штат 
викладачів і визначено кошти зі 
скарбниці держави на її 
заснування та утримання. 
Постановою було передбачено 
такий професорсько-
викладацький склад: 3 
професори (з них один мав бути 
директором школи), 1 ад’юнкт, 
2 асистенти, 3 доценти для 
природничих предметів, 1 

учитель кування коней; як допоміжний персонал затверджено: 1 управителя-
економа, 2 шкільних слуг, 1 воротаря, 3 сторожів і 3 челядників кузні. Директор, 
ад’юнкт, асистенти, учитель кування коней, управитель, слуги, воротар, сторожі і 
челядники кузні забезпечувались теж безплатним помешканням у будівлях школи; 
директор, крім того, мав ще доплату за виконання функціональних обов’язків 
керівника школи. 

На заснування школи держава виділяла 38 876 гульденів і на щорічне 
утримання школи 16 138 гульденів, з яких 1500 гульденів призначалися на утри-
мання бібліотеки, на музеї, інструменти та ін. І коли 7 червня 1881 року до Львова 
надійшли всі кошти, виділені на заснування школи, і половина коштів на її 
утримання, то вже ніщо не стояло на заваді відкриття школи, яке планувалося на 
початок нового навчального року (1 жовтня 1881 року). 

Витяг з розпорядження Міністерства внутрішніх справ з 
посиланням на постанову цісаря від 27 грудня 1880 року 
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Розпорядженням Міністерства внутрішніх справ від 21 червня 1881 року до 
Львова надіслано навчальний план Ветеринарної школи і дозволено створити у ній 
такі три кафедри: описової та патологічної анатомії; фізіології та продуктів 
тваринництва; медичної та хірургічної патології і терапії з клініками. 

За названим вище розпорядженням виходило: 
а) що заняття у школі будуть відбуватися польською мовою і дипломи та 

свідоцтва школи кування коней, які видаватимуться Львівською ветеринарною 
школою, щодо прав, які вони давали, будуть рівні з дипломами і свідоцтвами 
Віденського ветеринарного інституту; 

б) що новостворена школа, якою буде керувати професор, повинна 
підлягати Міністерству віровизнань та освіти, яке на пропозицію ради професорів 
школи буде представляти цісареві директора і професорів школи для призначення 
їх на відповідні посади, а рада професорів буде призначати ад’юнктів та 
асистентів; інших службовців буде призначати Намісництво. 

Всі наступні події підтверджували, що школа буде нарешті відкрита. 
Крайовий відділ, передавши нерухомість під № 466 4/4 у власність 

центрального уряду, приступив до адаптаційних робіт на території школи, якими 
керував інженер Людвік Жижек. 

10 липня 1881 року проф. Петро Зайфман листом повідомив Галицьке 
намісництво, що він прийме запропоновану посаду директора і професора 
новостворюваної школи у Львові, як тільки буде звільнений з посади директора і 
звичайного професора Ветеринарного інституту у Казані, про що він уже подав 
відповідну заяву. 

15 вересня 1881 року вийшла Найвища постанова, у якій говорилося, що 
„директор царсько-російської Ветеринарної школи у Казані д-р Петро Зайфман 
призначається професором медико-хірургічної клініки й одночасно директором 
Львівської ветеринарної школи і школи кування коней разом з лічницею для 
лікування тварин з річною платнею 1800 гульденів, з активальною доплатою 240 
гульденів і доплатою 400 гульденів за виконання функціональних обов’язків ке-
рівника школи; йому ж надається персональна доплата 1000 гульденів, безплатне 
мешкання і зараховується 15 років службового стажу для вчасного призначення 
пенсії; крім того, приват-доценти медичного факультету Краківського 
університету д-р Генрих Кадий і д-р Антоній Баранський призначаються зви-
чайними професорами школи, а саме: перший – професором описової та пато-
логічної анатомії, а другий – професором фізіології та продуктів тваринництва з 1 
жовтня 1881 року”. Своїм розпорядженням від 22 вересня 1881 року Міністерство 
віровизнань та освіти надіслало до Львова відповідні призначення професорів й 
одночасно проінформувало про порядок зайняття інших посад, а також 
покликання на посади доцентів. Міністерство уповноважувало Галицьке наміс-
ництво оголосити конкурс на посаду вчителя підковування коней з умовою, щоб 
такий претендент мав диплом ветлікаря, а також забезпечити викладання 
природничих дисциплін у школі професорами з університету та політехніки за 
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Оголошення про набір та умови вступу до Ветеринарної школи восени 1881 року 

погодинною платою. Намісництво повинно було зробити все, аби Львівська вете-
ринарна школа розпочала свою працю з початком 1881/82 навчального року. 
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Перший директор школи 
проф. Петро Зайфман 

Протягом останніх чотирьох місяців (серпень-листопад) 1881 року тривала 
напружена праця на території школи. Від 15 до 25 листопада було оголошено 
додатковий запис слухачів до школи. 

26 листопада 1881 року у святковій обстановці у Львові було відкрито нав-
чання у Ветеринарній школі. На інавгурації були присутні представники 
Крайового відділу, Галицького намісництва, ректори університету і політехніки. З 
великою промовою виступив директор школи проф. Петро Зайфман. Він вітав 
перших 92 звичайних слухачів з відкриттям навчального закладу, якому судилося 
стати важливим науковим центром у Галичині. 

Від того часу Львівська ветеринарна школа перейшла у підпорядкування 
Міністерства віросповідань та освіти. 

27 листопада 1881 року відбулося перше засідання ради професорів під 
головуванням проф. Петра Зайфмана. 

 
Доктор медицини Петро Зайфман, 

звичайний професор патології внутрішніх 
хвороб і клініки внутрішніх хвороб, а також 
епізоотології та ветеринарної поліції, 
одночасно перший директор Ветеринарної 
школи у Львові, народився 1 березня 1823 
року у Варшаві. Вчився у Варшавській 
ветеринарній школі, яку закінчив 1848 року, а 
в 1852 році після курсу природничих наук 
дістав диплом ветеринарного лікаря. У 1853 
році захистив магістерську працю про віспу 
овець, став магістром ветеринарних наук і 
виїхав працювати в провінцію. Від 1858 року 
він знову у Варшаві: спочатку як помічник 
ветеринарного асесора Варшавської губернії, 
потім викладач Варшавської ветеринарної 
школи, де незабаром став заступником 
директора цієї школи, а згодом – її 
директором. На деякий час ще раз покидав 
Варшаву, але повернувся знову сюди і 
працював аж до 1873 року директором 

Варшавської ветеринарної школи, а від жовтня 1869 року одночасно займав посаду 
штатного доцента Варшавського університету. 

На початку 1874 року Петро Зайфман переїхав до Казані, де дістав посаду 
звичайного професора і був призначений тут директором новоствореного 
Ветеринарного інституту. В 1879 році у Варшавському університеті захистив 
дисертацію на тему „Трихины и трихинная болезнь” і здобув ступінь доктора 
медицини. 

У науковому світі мав великий авторитет як автор численних публікацій 
про сибірку, ящур і туберкульоз, був нагороджений орденами св.Анни і 
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св.Станіслава, був почесним членом ветеринарних інститутів Дерпта і Харкова, 
ветеринарного колегіуму в Лондоні, член-кореспондентом Ветеринарного 
товариства у Парижі та інших наукових товариств. 

Від жовтня 1881 року Петро Зайфман у Львові як професор і директор 
Ветеринарної школи. Пропозицію від Львова прийняв охоче, хоч платня, яка тут 
становила 1800 гульденів річно, була нижчою, ніж у Казані. На цій посаді пробув 
13 років, плідно працюючи як вчений і викладач, брав активну участь у діяльності 
наукових товариств, як-от: Товариства природничих наук, Галицького лікарського 
товариства та Галицького ветеринарного товариства (у 1892 році був обраний 
почесним членом останнього). 

Від кінця вересня 1894 року проф. Петро Зайфман на пенсії. В 1898 році 
переселився до Кракова і читав там лекції з ветеринарії на аграрному факультеті 
Яґеллонського університету. Помер 23 січня 1903 року у Кракові. 

Ветеринарна школа. На основі цісарської постанови від 27 грудня 1880 
року й розпорядження Міністерства внутрішніх справ від 21 червня 1881 року 
було складено перший Статут Львівської ветеринарної школи. Основні положення 
цього Статуту такі: 

Львівська ветеринарна школа разом зі школою кування коней була 
публічною самостійною школою і складалася з трьох відділів: 

а) власне ветеринарної школи; 
б) школи кування коней; 
в) клініки-стаціонару для тварин. 
Як у Ветеринарній школі, так і в школі кування коней навчання було 

безкоштовне. Мовою викладання була польська з урахуванням німецької 
ветеринарної термінології. 

Метою Ветеринарної школи була підготовка ветеринарних лікарів шляхом 
навчання теоретичних і практичних дисциплін з усіх галузей ветеринарії. 

Умови прийому слухачів до Ветеринарної школи були такі: приймалися 
особи віком від 17 до 26 років, які успішно склали усні та письмові іспити. Вступні 
іспити проводилися з таких дисциплін: польська мова й стилістика, німецька мова, 
хімія, природознавство, географія, історія, математика. З усіх цих семи предметів 
вступник повинен був виявити знання, що відповідали вимогам за середню школу. 
Претенденти, що мали добрий атестат за шостий клас гімназії, приймалися без 
вступних іспитів. Особи, що не виявили належних знань за програму середньої 
школи, могли бути прийняті як вільні слухачі, тобто такі, що в майбутньому не 
мали права займатися ветеринарною практикою. 

Заняття у школі могли відвідувати також гості, наприклад, студенти інших 
вищих навчальних закладів Львова. 

Навчання у Ветеринарній школі тривало три роки і розподілялося на 6 
семестрів по 5 місяців кожний. Дипломовані лікарі та хірурги могли закінчити цю 
школу за два роки. 

Навчальний рік починався 1 жовтня і тривав до кінця липня. 
У Ветеринарній школі відвідування занять було обов’язковим, тут 

викладалися теоретичні предмети і проводилися практичні заняття. 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 324

Перший курс 
Перший семестр 

Вступ до ветеринарної медицини (протягом двох тижнів) – 3 години на 
тиждень. 
Фізика – 5 годин на тиждень. 
Анатомія усіх свійських тварин – 5 годин на тиждень. 
Загальна неорганічна хімія – 3 години на тиждень. 
Наука про продукти тваринництва – 3 години на тиждень. 
Теорія з підковування копит і ратиць – 2 години на тиждень. 
Препарування. 
Практичні заняття з підковування, а саме: приготування 
мертвих копит для підковування (у позанавчальний час). 

Другий семестр 
Анатомія з урахуванням топографічної та хірургічної анатомії – 5 годин 
на тиждень. 
Органічна хімія з особливою увагою на фізіологічну і патологічну хімію 
– 3 години на тиждень. 
Наука про продукти тваринництва – 5 годин на тиждень. 
Ботаніка з вивченням рослин, що важливі для ветеринарної медицини – 2 
години на тиждень. 
 
Практичні заняття у секційному залі. 
Практичні заняття з підковування (як і в першому семестрі). 
 

Другий курс 
Третій семестр 

Загальна патологія і патологічна анатомія – 3 години на тиждень. 
Фізіологія з використанням мікроскопа – 2 години на тиждень. 
Фармакогнозія, фармакологія, рецептологія – 3 години на тиждень. 
Відвідування клінік – щоденно. 
Практичні заняття у секційному залі, виготовлення двох  
анатомічних препаратів на заняттях, передбачених програмою. 
Присутність під час патологічних розтинів. 
Практичні заняття з підковування, а саме: ремонт і виготовлення підків та 
припасовування їх до мертвих копит. 

Четвертий семестр 
Патологічна анатомія – 3 години на тиждень. 
Фізіологія з використанням мікроскопа – 2 години на тиждень. 
Ветеринарне акушерство – 2 години на тиждень. 
Інструменти і наука про перев’язки – 3 години на тиждень. 
Відвідування клінік – щоденно. 
Практичні заняття у клінічній лабораторії. 
Практичні заняття з підковування (як і в третьому семестрі). 
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Третій курс 
П’ятий семестр 

Лікувальна клініка – щоденно. 
Хірургічна клініка – щоденно. 
Спеціальна патологія і терапія – 3 години на тиждень. 
Ветеринарна хірургія – 2 години на тиждень. 
Наука про операції – 3 години на тиждень, у тому числі 2 години 
практичних занять. 
Епізоотії – 3 години на тиждень. 
Огляд худоби й експертиза м’яса – 1 година на тиждень. 
Практичні заняття з підковування, як і в попередніх семестрах, а також 
підковування живих коней. 

Шостий семестр. 
Лікувальна клініка. 
Хірургічна клініка. 
Спеціальна патологія. 
Ветеринарна хірургія. 
Наука про операції (5 годин, як і в попередньому семестрі). 
Судово-ветеринарна експертиза – 2 години на тиждень. 
Історія і література з ветеринарії – 1 година на тиждень. 
Практичні заняття з підковування (як і в п’ятому семестрі). 

 
Слухачі останніх двох курсів повинні були чергувати в клініці після занять 

і виконувати всі вказівки викладача. Слухачам третього курсу треба було чергу-
вати в поліклініці; їх брали на допомогу під час лікування епізоотій, а також вони 
були зобов’язані приймати хворих тварин під час транспортування і лікувати їх за 
вимогами ветеринарії. 

У кінці кожного навчального року, у липні, слухачі складали іспити з усіх 
предметів, які викладалися у цьому навчальному році. Такі іспити називалися 
річними. Розклад іспитів доводився до відома слухачів за вісім днів до їх початку. 
Річні іспити мав приймати професор, який викладав цей предмет, у присутності 
одного асистента і, наскільки це було можливим, директора школи. Результати 
іспитів заносилися до протоколу словами: оцінка “відмінно”, оцінка “задовільно” й 
оцінка “незадовільно”. 6 червня 1888 року вперше були запроваджені залікові 
(фреквентаційні) книжки для слухачів школи. На основі річних іспитів слухачам 
видавалося свідоцтво, якщо всі іспити були складені на позитивні оцінки. 
Повторно складати іспити дозволялося тільки тоді, коли слухач мав одну неза-
довільну оцінку (іспит треба було скласти до листопада наступного року). Неза-
довільні оцінки з двох і більше предметів зобов’язували слухача ще раз повторити 
відповідний курс навчання, відвідуючи лекції тільки з тих предметів, з яких слухач 
мав незадовільні оцінки. Один курс дозволялося повторювати тільки один раз. 

Випускні іспити, на основі яких видавався диплом, складалися з 
теоретичної і практичної частин. 
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Слухачі, які хотіли складати випускні іспити, повідомляли про це 
директора школи, подавали оцінки за всі складені досі іспити, опис зробленої 
патологічної секції та її оцінку, реферат про виконаний анатомічний препарат і 
письмовий опис якогось випадку з судово-ветеринарної експертизи або заразних 
хвороб. 

Теоретичний іспит охоплював такі предмети: анатомію свійських тварин, 
фізіологію, загальну патологію з патологічною анатомією, науку про епізоотії та 
ветеринарну поліцію. 

До практичної частини іспиту належали: 
а) обстеження, спостереження і лікування тварини на якусь внутрішню 

хворобу не менше як протягом трьох днів. Після цього треба було представити 
детальну історію перебігу хвороби; 

б) аналогічне проведення випадку з хірургії; 
в) виконання хірургічної операції на живій або мертвій тварині разом з 

анатомічним показом. 
Теоретичний іспит відбувався перед практичним під керівництвом 

директора школи або його заступника. 
Екзаменаційна комісія складалася з директора школи, з екзаменатора – 

представника Міністерства віровизнань та освіти – професорів-предметників 
Ветеринарної школи. Кожний член комісії мав право ставити запитання до слухача 
школи. 

Кожна оцінка (“відмінно”, “задовільно” й “незадовільно”), а також питання 
про диплом з відзнакою вирішувалися шляхом голосування усіх членів комісії. У 
випадку рівної кількості голосів вирішальним був голос директора. 

Випускний іспит, з якого слухач отримав незадовільну оцінку, можна було 
ще скласти через три місяці; якщо ж слухач отримав дві й більше незадовільних 
оцінок, то випускні іспити дозволялося повторити не скоріше як через шість 
місяців. Повторення випускного іспиту могло мати місце тільки один раз. 

Чужоземці мали право навчатися у Львівській ветеринарній школі і 
складати випускні іспити, однак у їх дипломах окремо зазначалося, що вони не 
можуть займатися ветеринарною практикою у межах Австро-Угорщини, поки не 
набудуть громадянства цієї держави і не матимуть дозволу Міністерства внутріш-
ніх справ. 

Навчання для громадян чужих країн було платним. Плата за кожний 
семестр вносилася заздалегідь і становила 20 гульденів. Ця сума ділилася між  
викладачами школи. 

Після закінчення всього курсу навчання й успішного складання випускних 
іспитів слухач одержував диплом ветеринарного лікаря; причому випускник давав 
у присутності директора школи присягу, що буде дотримуватися інструкції для 
ветеринарів, виданої Міністерством внутрішніх справ. Диплом підписував 
директор і провідні професори. Диплом Львівської ветеринарної школи 
виписувався двома мовами: польською і латинською. Наводимо текст диплома у 
перекладі українською мовою: 
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Текст диплома українською мовою: 
 

Ми, Директор і Професори 
цісарсько-королівської Ветеринарної школи у Львові, 

засвідчуємо цим документом привселюдно, що 
 
Пан ...... ......., родом з .... у ...., закінчивши приписані студії та 

склавши установлені з Його цісарсько-королівської Милості строгі 
іспити з ветеринарних наук, виявив відмінні/задовільні знання з цього 
фаху. Тому на основі прав, наданих найяснішим монархом, ц.-к. 
Ветеринарна школа визнає його 

Ветеринарним Лікарем 
і уповноважує тим самим виконувати ветеринарну практику у 

повному обсягу та на всіх свійських тваринах, в усіх королівствах і 
краях Австрії, що представлені у Державній Раді, а також видавати 
правочинні ветеринарні посвідки; при цьому Пан ... ...., відповідно до 
складеної присяги, зобов’язаний завжди найсумлінніше дотримуватися 
приписів для ветеринарних лікарів. 

На знак цього видаємо Панові ...... .......... цей диплом, 
скріплений печаткою ціс.-корол. Ветеринарної школи і нашими 
власноручними підписами. 

 
У Львові, дня ......      
Директор 
 

М.П. 
 
Як зазначалося вище, навчання у школі було безкоштовне, але за випускні 

іспити треба було платити. Плата за іспити, разом із сумою на виготовлення 
диплома, становила 57 злотих. З цього для іспитової комісії припадало 50 злотих 
40 грошів, які рівними частинами розподілялися між екзаменаторами, а решта 
йшла на виготовлення диплома на пергаміні. 

Кандидати, яким признали ступінь ветеринарного лікаря, складали клятву 
за таким зразком: „Клянусь, що під час виконання обов’язків свого покликання 
буду поступати сумлінно і старанно, буду шанувати свій стан і в міру сил впливати 
на поступ ветеринарних знань, і що всі обов’язки, які покладаються на мене 
законом та розпорядженнями щодо державної служби, буду сповняти точно і 
сумлінно”. 

Школа кування коней. Другим відділом Ветеринарної школи була школа 
кування коней. Головною метою школи була підготовка майстрів-ковалів. Крім 
того, вона давала сільським ковалям і господарям можливість набути певних 
ветеринарних знань. 

До 1885/86 навчального року заняття у школі кування коней тривали 6 мі-
сяців і проводилися двічі на рік: перший раз – від другого січня і до кінця червня, 
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другий раз – від першого липня і до кінця грудня. Незабаром відмовилися від 
такого шестимісячного курсу навчання і продовжили час навчання у школі до 
одного року з двома семестрами по п’ять місяців. Перші курси були відкриті у 
січні 1883 року. До кінця 1886 року на них зголосилися ледве 8 осіб, з яких один 
залишився як учень у кузні, а 7 отримали кваліфікацію підковувача тварин. 

Для вступу до школи кування коней потрібні були свідоцтво про успішне 
закінчення народної школи, посвідчення про належне опанування ковальського 
ремесла і довідка про щонайменше дворічний стаж підмайстра. 

Слухачі школи повинні були відвідувати лекції з теорії підковування копит 
і ратиць, вправлятися у виготовленні підків для здорових і хворих копит, а також 
відвідувати хірургічну клініку, де вони знайомилися з поширеними хворобами 
копит та способами їх лікування. 

Слухачі школи кування коней після складання іспиту з теорії підковування 
копит і ратиць та після того, як вони провели пробне підковування і виявили 
здібність виготовляти досконалі підкови, одержували свідоцтво такого зразка: 

  
З боку школи кування коней, яка існує при цісарсько-королівській 

Ветеринарній школі у Львові, цим видається Панові ... ..., що народився у 
.... в ...., офіційне свідоцтво, що він у вищеназваній школі в .... році успішно 
завершив однорічний курс навчання, приписаний для школи кування ко-
ней, з оцінкою “добре” (“дуже добре”), здобув “добрі” (“дуже добрі”) 
навички у виготовленні та накладанні підків, і тим самим визнається 
“придатним” (“особливо придатним”) до виконання ремесла підковування 
коней у будь-якій місцевості з наданням права професійної прина-
лежності”. 

Від Дирекції цісарсько-королівської 
школи кування коней 
 
Львів, дня ...................... 188... року. 

 
Клініка-стаціонар. З Ветеринарною школою поєднувалася клініка-

стаціонар (лічниця) для свійських тварин. 
Першим відділенням клініки була лічниця для собак, яка була відкрита на 

бажання магістрату міста Львова вже у 1882 році, тобто ще до того, як клінічна 
наука ввійшла у життя. Першим керівником лічниці був ветеринарний лікар 
Йосиф Лянґгауз. 

Клініка, як і лічниця для собак (та котів), мали насамперед своєю метою 
одержання необхідного матеріалу хворих тварин для практичного навчання 
майбутніх ветеринарних лікарів. Тому у школі були переконані, що цієї мети 
можна досягти лише тоді, як жителі міста будуть мати довір’я до школи, віддаючи 
їй на лікування хворих тварин. Звідси зрозуміло, що тільки високий 
професіоналізм ветеринарних лікарів, які працювали у клініці, а також висока 
культура обслуговування могли забезпечувати школі сталу клієнтуру. Загальній 
справі допомагало також те, що клініка працювала цілий рік, а не тільки під час 
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навчання у школі. В клініці постійно дбали про те, щоб для хворих тварин були 
створені найкращі умови для лікування, а для власників тварин – найкращі умови 
для їхнього перебування там. 

У клініці надавали безплатні консультації та різну безкоштовну допомогу, 
наприклад, загальний огляд тварин. Тільки за коней, собак і котів, яких залишали у 
стаціонарі, брали незначну плату, яка становила кошти за корм і ліки. Всіх інших 
тварин, як-от: корів, овець, кіз, свиней, птахів, а навіть різних екзотичних тварин, – 
лікували, годували і доглядали безкоштовно. З цього приводу проф. Генрих Кадий 
висловив загальну думку, що панувала на той час відносно ролі клінік при 
ветеринарному навчальному закладі: „Лічниці Ветеринарної школи не націлені на 
вигоду, але мають насамперед за мету одержання клінічного матеріалу, який 
потрібний для навчання ветеринарних лікарів, а також для наукових досліджень”. 

 
 
 
 

Звернення директора Петра Зайфмана до Намісництва про прийняття на посаду 
ад’юнкта Ветеринарної школи Йосифа Шпільмана – майбутнього ректора академії 
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До керівництва Львівської ветеринарної школи, разом зі школою кування 
коней і клінікою-стаціонаром, належали: а) дирекція школи; б) викладацький 
склад; в) кураторія; г) відділ при Міністерстві віровизнань та освіти. 

Навчальна й наукова діяльність школи здійснювалася безпосередньо 
кафедрами. Програми і навчальні плани затверджувалися Міністерством 
віровизнань та освіти у Відні. Безпосередній нагляд за усією діяльністю 
Ветеринарної школи покладався на кураторію, яка складалася з трьох осіб: 
представників уряду, Крайового відділу і Галицького господарського товариства. 

Висновки. Ветеринарна школа у Львові, що заснована у 1881 році як 
самостійний ветеринарний навчальний заклад, була продовженням кафедри 
ветеринарії, відкритої у 1784 році на медичному факультеті Львівського 
університету. Її першим завідувачем був професор Юрій Хмель, який прибув до 
Львова з Відня, і очолював її від червня 1784 до грудня 1805 року. З наступних 
керівників кафедри проф. Антон Бухмюллер першим висунув ідею створити у 
Львові окремий навчальний ветеринарний заклад (1818), його ідея була 
реалізована щойно у 1881 році.     

Сьогодні минає 130 років від часу заснування Ветеринарної школи у 
Львові, яка функціонує як Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького, котрий відомий в Україні та поза 
її межами. 

Література 
1. Reform des thieräztlichen Unterrichts. – ДАЛО: ф. 26, оп. 22, спр. 1467. 
2. Справа про відкриття Ветшколи у Львові. – ЦДІА: ф. 146, оп. 4, спр. 

4380-4381. 
3. Лист П.Зайфмана про згоду зайняти посаду директора Львівської 

ветеринарної школи. – ЦДІА: ф. 146, оп. 4, спр. 4382. 
4.Декрет Міністерства внутрішніх справ про відкриття Ветеринарної школи 

у Львові (21 червня 1881 року). – ЦДІА: ф. 146, оп. 4, спр. 4382. 
5. Lehrplan für die Thierarzneischule. – ЦДІА: ф. 146, оп. 4, спр. 4382. 
6. Переписка з Міністерством віровизнань та освіти про призначення 

викладачів Ветеринарної школи у Львові: 1883-1889. – ЦДІА: ф. 146, оп. 4, спр. 
4383. 

7. P. Seifman. Dzieje założenia we Lwowie szkoły weterynarii. – P.W., S. 102-
105, 122-125, 149-151. 

8. P.Seifman. Zdanie spraw o szkole weterynarji we Lwowie za pięcioletni okres 
jej istnienia 1881/82 do 1885/86. – Lwów, 1886. 

9. H.Kadyi. Rozwój i działalnośc c.k. szkoły weterynaryi we Lwowie od r. 1881-
1893/94. – Lwów, 1895. 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 331

Summary 
In 1784 the Lviv University was renewed in which teaching of veterinary 

medicine commenced  and that later contributed to the development of veterinary 
science and veterinary awareness in all of Galicia and particularly in Lviv. 

After 70 years of Galicia’s and especially Lviv residents, assiduous efforts were 
crowned with success. According to Kaiser Franz-Joseph I decree from 
December27,1880, from 1881/82 school year such veterinary school was established 
with the official name Kaiser-royal Veterinary School and school for horseshoeing 
together with clinic-hospital for animals in Lviv. As director of this school from October 
1881 was Peter Seifmann (1823-1903).   
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Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З.Гжицького 

 
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ 

 
Добираючи засоби і методи впливу на розвиток швидкої сили, 

враховуються фактори, що її зумовлюють. Це, насамперед, лабільність ЦНС, 
міжм'язова координація та реактивність м'язів. Зважаючи на це, 
найефективнішими засобами є вправи: 

• з обтяженням масою предметів та масою власного тіла; 
• з комбінованим обтяженням; 
• з подоланням опору навколишнього середовища; 
• на спеціальних тренажерах. 

 Ключові слова:   обтяження; ізометричні напруження; тренувальний 
ефект; інтервал відпочинку; силова витривалість; колове тренування; 
інтенсивність вправи. 

 
Методика розвитку швидкої сили 
Тренувальні завдання виконують переважно методами інтервальної та 

комбінованої вправи і, періодично, ігровим і змагальним. 
Величина обтяжень складає 20-80 % від максимальної сили, а швидкість і 

частота рухів - 70-100 % у тій же вправі. 
Тривалість безперервного виконання тренувального завдання повинна бути 

такою, щоби швидкість, частота та амплітуда рухів не падали. В середньому 
оптимальна тривалість вправи при швидкості або частоті рухів 91-100 % становить 
6-8 с. У вправах з інтенсивністю 71-90 % вона може бути від 8-10 до 20-22 с. 
Наприклад, у бігу з обтяженнями (залежно від швидкості) довжина тренувальних 
відрізків може складати від 20-30 до 100-150 м, в ациклічних вправах з повторним 
подоланням опору предметів — від 6-8 до 20-30 разів в одному підході, у 
стрибкових вправах — від 3-6 до 20-30 відштовхувань підряд. 

Для розвитку реактивності м'язів виконують фізичні вправи з комбінованим 
режимом роботи. При цьому необхідно домогтись швидкого переходу від фази 
амортизації до робочої (долаючий режим), для чого в бігу, стрибках та інших 
подібних вправах приземляються на помірно напружену ногу (активно 
зустрічають опору). 

В одній серії, без суттєвого зниження працездатності, конкретну вправу 
можна виконати від 3-4 до 5-6 разів. Критерієм якості виконання вправи служить 
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збереження запланованої швидкості (чи частоти) й амплітуди рухових дій при 
відповідному обтяженні у кожному підході. При застосуванні вправ загального 
впливу (плавання, веслування з додатковим опором тощо) оптимальним 
навантаженням для початківців є 2-3 серії і 5-6 — для добре тренованих. 

При виконанні вправ, що вимагають високої активності обмеженої 
кількості скелетних м'язів, кількість серій може бути більшою, але при цьому 
застосовують вправи для різних груп м'язів. 

Екстремальний активний інтервал відпочинку між вправами і серіями — 
комбінований (до пульсу 91-110 уд/хв). 

На окремому занятті ці вправи дають на початку основної частини, а в 
суміжних заняттях – не частіше 2-3 разів на тиждень. 

Приступайте до виконання швидкісно-силових вправ з додатковим 
обтяженням лише після доброго засвоєння техніки необтяженого виконання цієї 
вправи. 

Методика розвитку вибухової сили 
Засобами вдосконалення вибухової сили є вправи: 
• з обтяженням масою предметів; 
• балістичного характеру (метання, стрибки); 
• у швидких (вибухових) ізометричних напруженнях; 
• з комбінованим обтяженням масою власного тіла плюс маса предметів. 
При використанні обтяжень та ізометричних вправ застосовуйте метод 

інтервальної вправи; стрибки і метання проводьте ігровим і змагальним методами, 
але і в останньому випадку регламентуйте масу предметів, загальний обсяг вправ 
та тривалість і характер відпочинку. 

Для застосування кожного засобу при розвитку вибухової сили характерні 
свої режими тренувальних навантажень, які детально будуть розглянуті нижче. 

Методика застосування вправ з обтяженням масою предметів, 
включаючи і предмети для метання 

Величина обтяження від 20-30 % до 70-80 % від максимального в даній 
вправі. Кількість повторень в одному підході від 3-4 до 8-10, а за тривалістю — 5-
10 с. 

Темп рухових дій — 70-100 % з конкретним обтяженням з акцентом на 
якнайшвидше виконання робочої (долаючої) фази рухової дії. 

Кількість підходів від 2-3 до 5-6 у вправах загального впливу та у 2-3 рази 
більше у вправах локального впливу. 

Тривалість активного відпочинку до відновлення пульсу на рівень 91-
110 уд/хв. Під час відпочинку виконують вправи на відновлення дихання, 
розслаблення, помірне розтягування, що на 10-15 % прискорює відновлення 
працездатності та посилює тренувальний ефект. 

Методика застосування ізометричних вправ і вправ у самоопорі 
Величина зусилля 80-90 %, тривалість 2-3 с з установкою на якомога 

швидше досягнення максимального ізометричного напруження. Напруження 
виконується із затримкою дихання після неповного вдиху. За тим роблять 
повільний видих і 2-3 неповні вдихи-видихи перед повторним напруженням. 
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В одному підході виконують від 2-3 до 5-6 повторень через 6-10 с. 
На одну групу м'язів виконують 2-4 підходи. При виконанні напружень 

загального впливу (наприклад, напруження розгиначів ніг і тулуба 
виконують одну серію із 2-4 підходів). При локальних напруженнях м'язів 
кількість серій може бути доведена до 3-4 в одному занятті. 

Відпочинок між підходами — екстремальний, між серіями — повний, 
комбінований. 

Кращий тренувальний результат дає комплексне поєднання ізометричних 
(1-2 підходи) та динамічних (2-3 підходи) вправ. 

Методика застосування стрибкових вправ для вдосконалення 
вибухової сили 

В окремих літературних джерелах ця методика одержала назву "ударний 
метод" розвитку вибухової сили. 

Перш ніж застосовувати подібні вправи для розвитку вибухової сили, слід 
підготувати опорно-руховий апарат за допомогою інших силових вправ. Критерієм 
готовності можна вважати здатність студента проявити у відповідній вправі силу, 
що вдвічі більша за масу тіла. Наприклад, перш ніж застосовувати стрибки в 
глибину, необхідно бути готовим присідати зі штангою, маса якої більша за масу 
власного тіла. 

При виконанні стрибків у глибину дотримуйтесь таких правил: 
• приземляйтесь на пальці з подальшим пружним опусканням на всю 

ступню. У момент приземлення і наступного відштовхування в колінах ноги 
згинаються до 120-140°, у найнижчій фазі амортизації ноги в колінах повинні бути 
зігнуті не менше, ніж на 90°; 

• безпосередньо перед приземленням м'язи ніг помірно напружте, а в 
момент торкання опори затамуйте дихання і натужтесь; 

• залежно від маси тіла та рівня підготовленості висота зістрибування 
складає 30-100 см і визначається індивідуально, орієнтуючись на висоту, яка 
дозволить якісно долати сили інерції під час приземлення і потужно вистрибнути в 
необхідному напрямку; 

• для підвищення ефективності відштовхування застосовуйте орієнтири; 
• в одній серії виконуйте від 5-6 до 9-10 стрибків залежно від вашого рівня 

тренованості; 
• стрибки можуть виконуватись безперервно (наприклад, стрибки через 6 

гімнастичних лав) або повторно через 10-30 с (зістрибування з лави висотою 30 
см); 

• оптимальна кількість серій (відповідно до рівня тренованості) складає від 
2 до 4 в одному занятті; 

• інтервал відпочинку повний, комбінований; 
• цілеспрямовано розвивати вибухову силу у системі суміжних занять 

доцільно 2-3 рази на тиждень, на початку основної частини заняття після ретельної 
розминки. 

Наведені правила стосуються і виконання таких вправ, як: вибухові 
віджимання в упорі лежачи, вибухові вправи на тренажерах, стрибки з обтяженням 
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20-30 % від маси власного тіла, стрибки на одній нозі, стрибки на двох ногах через 
бар'єри тощо. 

Поради щодо профілактики травм у процесі силової підготовки 
1. Перед силовим тренуванням ретельно розминайтесь і зберігайте організм 

у теплі протягом усього заняття. 
2. Величини обтяжень та загальний обсяг силових навантажень збільшуйте 

поступово, особливо на початковому етапі занять силовими вправами. 
3. Обачливо визначайте величину обтяжень у кожній новій вправі. 

Спочатку добре засвойте її техніку з легкими та помірними обтяженнями. 
4. Гармонійно розвивайте усі скелетні м'язи, особливо на початковому етапі 

силової підготовки. Для цього використовуйте різноманітні силові вправи і 
виконуйте їх з різних вихідних положень. 

5. Не затримуйте дихання при виконанні силових вправ з неграничними 
обтяженнями. 

6. Уникайте надмірних навантажень на хребет. В інтервалах відпочинку 
розвантажуйте хребет шляхом виконання висів. 

7. Систематично зміцнюйте м'язи живота і тулуба. 
8. Систематично зміцнюйте м'язи підошв. Це сприятиме зростанню 

пружності ступні й уникненню значної кількості травм та плоскостопості. 
9. У вправах з предметами застосовуйте різноманітні хвати. Це допоможе 

уникнути травм рук. 
10. Розвивайте силу м'язів ніг у положенні сидячи та лежачи на спеціальних 

тренажерах. 
11. Вправи з граничними і біляграничними обтяженнями виконуйте тільки 

на жорсткій опорі та у взутті, яке міцно фіксує гомілково-стопні суглоби. 
12. Не робіть глибокий вдих перед натужуванням. Оптимальним є 

напіввдих або на 60-70 % від глибокого вдиху. 
13. Уникайте тривалих натужувань. 
14. При максимальному напруженні з натужуванням закривайте очі, щоб 

уникнути пошкодження ніжних судин очей. 
15. Вправи на розтягування при активному відпочинку виконуйте з 

амплітудою рухів, яка на 10-15 % менша за максимальну у відповідному суглобі. 
16. При відчутті болю або поколюванні у м'язах, зв'язках, сухожиллях чи 

суглобах негайно припиняйте виконання вправ. 
Методика розвитку силової витривалості 
Засобом розвитку силової витривалості є різноманітні динамічні і статичні 

вправи та їх комбінації. Найпоширенішими методами її удосконалення 
є методи повторної вправи та колового тренування. 

При застосуванні вправ з обтяженням масою предметів, з еластичними 
предметами тощо дотримуються таких параметрів тренувальних 
навантажень: 

• величина опору в межах 20-70 %; 
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• кількість повторень вправи в одному підході від 15-20 до 150 разів і навіть 
більше. Оптимальний тренувальний ефект спостерігається при кількості повторень 
в межах від 60 до 100 % повторного максимуму (ПМ); 

• тривалість вправи в одному підході за часом становить 15-120 с. 
Якщо досягти необхідної кількості повторень в одному підході відразу не 

вдається, що часто буває в роботі з молоддю, то необхідно полегшити умови 
виконання вправи або виконувати серії вправ з 3-4 підходів по 4-6 повторень у 
кожному з них. При цьому між підходами відпочинок жорсткий, а між серіями — 
повний; 

• кількість підходів у серії при глобальній роботі коливається в межах від 
4—6 до 10-12. Ця кількість підходів може бути використана в одній або у 2-3 
серіях. 

При локальному розвиткові силової витривалості окремих груп м'язів: 
• загальна кількість підходів в одному занятті може складати 40-50. Вони 

групуються у серії з 4-6 підходів для окремих груп м'язів; 
• оптимальний темп виконання вправи середній, але з метою розширення 

адаптаційних можливостей організму доцільно періодично варіювати темп від 
повільного до швидкого і навпаки. При розвитку спеціальної силової витривалості 
стосовно певного виду змагальної діяльності, темп рухів повинен бути близьким 
до змагального; 

• оптимальна тривалість відпочинку між підходами — 20-90 с. При цьому, 
якщо тренувальний ефект досягається через кумулятивний вплив серії вправ з 
кількох короткочасних (15-20 с), підходів, то черговий підхід варто здійснювати у 
стані неповного відновлення (ЧСС=120-110 уд/хв). Якщо ж тривалість вправи в 
окремому підході значна (понад 2 хв.) і тренувальний ефект досягається у 
кожному підході, то відпочинок — відносно повний (ЧСС= 120-110 уд/хв). 
Аналогічно визначається і тривалість відпочинку між серіями вправ; 

• характер відпочинку між вправами — активний; між серіями та 
тривалими вправами — комбінований. 

При застосуванні ізометричних вправ параметри навантажень будуть 
такими: 

• оптимальна величина напруження становить 50-70 % без затримки 
дихання; 

• тривалість напружень від 10-12 до 20-30 с. Ефективні також короткочасні 
(5 с) напруження з мікроінтервалами (2-3 с) відпочинку. Критерієм достатності є 
неможливість у черговому напруженні досягти запланованої величини; 

• кількість підходів на одну групу м'язів – 4-10; 
• інтервал активного відпочинку між підходами - жорсткий (ЧСС=130-120 

уд/хв), а між серіями - відносно повний або екстремальний (ЧСС=120-100 уд/хв). 
При розвитку силової витривалості ніг за допомогою стрибкових вправ 

використовують стрибки: зі скакалкою; з відштовхуванням двома ногами та 
пересуванням у різних напрямках; з ноги на ногу; стрибки на одній нозі тощо. При 
цьому необхідно дотримуватись таких вимог: 
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• стрибки необхідно виконувати пружно (при приземленні дещо напружити 
м'язи ніг); 

• не виконувати стрибки на жорсткій поверхні (перед їх застосуванням 
добре укріпити опорно-руховий апарат); 

• не форсувати тренувальні навантаження. 
При визначенні тренувальних навантажень варто орієнтуватись на такі їх 

параметри: 
• оптимальна тривалість вправи від 10-15 до 100-120с; 
• інтенсивність вправи 70-90 % (відсоток від максимальної довжини 

стрибка) або стрибок із зусиллями 3/4, 4/5 тощо від максимального); 
• інтервал відпочинку між вправами - жорсткий або відносно повний, а між 

серіями екстремальний або повний; 
• характер відпочинку між вправами — активний, між серіями — 

комбінований; 
• кількість повторень вправи в одній серії від 2-3 до 4-6, кількість серій від 

1-2 до 4-5. 
Розвитку силової витривалості сприяє виконання вправ в ускладнених 

умовах. Наприклад, біг вгору з крутизною 5°-15°, плавання, веслування з 
гідрогальмом тощо. При цьому величина ускладнення не повинна порушувати 
структуру вправи. 

Розвивати силову витривалість можна 2-4 рази на тиждень, на окремих 
заняттях або їх частинах. При комплексному вирішенні педагогічних завдань на 
занятті силову витривалість розвивають в кінці основної частини. На таких 
заняттях не рекомендується удосконалювати максимальні силові можливості 
студентів. 

Особливості вдосконалення витривалості в спортивних іграх та 
поєдинках 

Для удосконалення витривалості в іграх та поєдинках використовуються 
різноманітні рухові дії, які безперервно змінюються як за інтенсивністю, так і за 
формою. 

Під час особливого напруження у поєдинку діяльність здійснюється за 
рахунок анаеробних джерел енергії, а коли наступає "затишшя", то відновлення 
визначається потужністю аеробних механізмів. Тому для успішного ведення ігор і 
поєдинків суттєве значення мають як аеробні, так і анаеробні можливості 
організму. Належний рівень їх розвитку досягається застосуванням безперервних 
циклічних вправ (пересування на лижах, кроси, велоспорт тощо) та методу 
інтервальної вправи, суть якої в даному випадку зводиться до наступного. 
Загальна тривалість гри (або єдиноборства) поділяється на декілька періодів 
(наприклад, у футболі 6 періодів по 15 хв.). Учасники гри отримують завдання 
діяти інтенсивно у високому темпі. Цьому може сприяти зменшення меж 
майданчика, зміна кількості гравців тощо. Поступово — з ростом тренованості 
гравців — тривалість періодів зростає, а перерв — зменшується. Коли досягнуто 
належного рівня витривалості, то тривалість гри (єдиноборства) може бути 
більшою, ніж це передбачено відповідними правилами. 
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Корисним у плані удосконалення витривалості гравців та учасників 
єдиноборств є прийоми, коли команда що готується до відповідальних зустрічей, 
або окремі учасники єдиноборств виступають проти декількох суперників, які 
приходять на зміну тим, що втомилися. 

Вікова динаміка природного розвитку витривалості та контроль за 
розвитком 

Загальна витривалість хлопців має високі темпи приросту від 8-9 до 10, від 
11 до 12 та від 14 до 15 років ( Рис. 14). 

У віці від 15 до 16 років темпи розвитку загальної витривалості у хлопців 
різко знижуються, а в інші періоди спостерігаються середні темпи її приросту. 

Швидкісна витривалість хлопців має високі темпи приросту у віці від 13 до 
14 та від 15 до 16 років. Середні темпи припадають на вікові періоди від 11 до 13, 
від 14 до 15 та від 16 до 17 років. 

Суттєво відрізняється від хлопців динаміка природного розвитку 
витривалості у дівчат. У них високі темпи приросту загальної витривалості 
спостерігаються лише від 10 до 13 років, потім вона протягом двох років зростає 
повільно, а у віці від 15 до 17 років загальна витривалість зростає в середньому 
темпі. 

Найвищі світові досягнення у видах спорту на витривалість 
демонструються людьми у віці від 20-22 до 30-32 років. Це свідчить про те, що 
найбільші абсолютні величини показників різних видів витривалості 
спостерігаються в осіб, які досягнули біологічної зрілості. Обов'язковою умовою 
розвитку витривалості є періодичний контроль її рівня. 

Контроль рівня розвитку витривалості, як і інших рухових якостей, слід 
здійснювати після доброї спеціальної розминки. Об'єктивність контролю залежить 
від психологічних установок та мотивації студентів, ідентичності умов у всіх 
повторних тестуваннях та постійності тестів. 

Загальну витривалість можна контролювати й оцінювати за допомогою 
таких тестів: 

• тривалість бігу з швидкістю 50-60 % від максимальної; 
• пробігання певної дистанції (1000, 2000 і т. д.) за найменший час; 
• пробігання якомога більшої відстані за визначений час (наприклад, тест 

К.Купера). 
Швидкісну витривалість контролюють шляхом визначення максимальної 

швидкості подолання змагальної дистанції (наприклад 100 м у бігу), потім з 
максимальною швидкістю пробігають (пропливають та ін.) дистанцію, на 
подолання якої потрібно затратити час від 15 до 90 с, і визначають середню 
швидкість її подолання. Чим меншою є різниця між максимальною швидкістю на 
змагальній дистанції та середньою швидкістю на контрольній, тим вищим є рівень 
розвитку швидкісної витривалості. 

Силову витривалість в ациклічних вправах визначають двома шляхами: 
• за допомогою тесту на максимально можливу кількість подолання 

значного (50-70 % від максимального) зовнішнього опору в одному підході; 
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• тестом на максимально можливу кількість повторень вправи у подоланні 
незначного (20-0 %) зовнішнього опору за дозований час (20-60 с). 

У циклічних вправах силову витривалість визначають за динамікою 
довжини кроків у бігу на відповідній дистанції.  
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«ПРІОРИТЕТОМ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Є ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ  
РОЗУМУ І МУДРОСТІ, ЯКА МАЄ ЗДАТНІСТЬ ЕФЕКТИВНО 

 І НАДІЙНО ДІЯТИ У НЕСТАНДАРТНИХ УМОВАХ.» 
(П.М. Таланчук) 

 
Кризовий стан сучасної цивілізації поставив людство перед необхідністю 

переусвідомлення існуючих цінностей індивіда та суспільства, напрацювання 
нової стратегії розвитку, котра вбачала б людину в органічній єдності зі світом. 
Створюється нова соціокультурна парадигма, яка актуалізує суттєві ознаки самої 
людини, духовні підвалини її буття, становлення яких можливе тільки в контексті 
культури. Гуманістичні світоглядні орієнтири вимагають швидкої зміни існуючих 
норм, принципів, та засобів організації різних сфер суспільства. 

 Це значною мірою стосується системи освіти та виховання, завдання яких 
безпосередньо пов’язані з формуванням індивідуальних людських засад на 
підвалинах культурного досвіду. Значущість цієї проблеми очевидна і для 
національної системи освіти і виховання в сучасній Україні на тлі докорінних змін 
в загальних засадах нашого суспільства. 

У державній національній програмі „Освіта. Україна ХХІ століття”, де 
чітко сформульовані основні завдання та способи реформування освіти  в Україні, 
наголошується, що в центрі навчально-виховної роботи стоять проблеми не просто 
розвитку особистості, а цілком конкретні завдання з формування її світогляду, 
культури, індивідуального досвіду, творчих нахилів, виховання соціальної та 
екологічної відповідальності, глобальної самосвідомості [3, 6-9].Нова 
соціокультурна парадигма спонукає шукати відповідні чинники як на сьогодення, 
так і в стратегічній перспективі з втілення тенденції пріоритету особисто людських 
засад життєдіяльності, вільного та творчого розвитку студентської молоді, 
формування  в неї інтелектуального і морального потенціалу суспільства. Тому 
визначальною в усій системі вищої освіти України повинна стати людино-творча 
функція, створення умов для самовдосконалення особистості як студента, так і 
викладача. А це, в свою чергу, безпосередньо пов’язане з проблемою становлення 
індивідуального життя в культурі, виявом факторів, котрі зумовлюють цей процес, 
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у першу чергу культуротворчої функції знання, через яке студенти залучаються до 
культури в умовах навчального  закладу. 

Питання про шляхи і способи якісного підвищення рівня освіти в нашій 
молодій українській державі вимагає чіткого усвідомлення того, що цей рівень 
визначатиметься, зрештою, рівнем освоєння в процесі виховання і навчання 
загальної і національної культури. Обсяг і глибина знань, розвинені творчі 
здібності майбутніх фахівців повинні поєднуватись з високою культурою, вищими 
духовними злетами, запитами та інтересами, устремлінням служити загальному 
Добру. Саме тому вся система освіти повинна будуватись так, щоб вона готувала 
не просто високоосвічених, а й висококультурних громадян нашої суверенної 
України. Слід зазначити, що цього вимагаюсь як умови нашого сучасного 
національного буття, так і ті процеси, які відбуваються в сучасному 
взаємозв’язаному світі. Одночасно з небувалим розвитком наукових знань і 
фахової освіченості відбувається глибокий занепад духовних і культурних 
цінностей, а нещадне руйнування природи  доповнюється таким самим 
руйнуванням культури – зростає злочинність, споживацький паразитизм, 
моральний цинізм і т.п. явища. Ось чому проблема єдності освіти і культури 
набула в останні десятиліття особливої гостроти, актуальності, та 
трансформувалась у проблему людяності і гуманності культури та  культурності 
освіти, як визначив її свого часу В. І. Шинкарук [6,9]. 

Г.С. Сковорода ж вважав, що через засвоєння духовного змісту культури 
людина проходить друге народження. Дійсно, соціальне народження людини 
відбувається через культуру й освіту, в культурі й освіті. Культура є освітою в 
найширшому її розумінні. Назріла необхідність подолати уявлення про освіту як 
про сферу здобуття знань шляхом вивчення системи певних наук ( математичних, 
природничих чи гуманітарних). Необхідно повернутись до витоків у розумінні 
науки, до спадщини Г. Сковороди: наука – це те, що навчає нас бути людиною. 
[5,339]. Бо таки дійсно найпотрібнішою наукою є наука про щастя, про шляхи його 
досягнення. Освіта має бути обернена не лише до холодного раціо, але й до 
гарячого серця, до смисложиттєвих предметів нашої любові і наших людських 
почуттів. І тут не обійтись без філософського підходу, бо тільки філософія 
забезпечує культурі самопізнання, а людському життю – смислові орієнтири.[2, 
24-25] Справедливо вважається, що істинна філософія є духовною квінтесенцією 
епохи, живою душею культури. І  саме завдання побудови незалежної української 
держави викликає гостру необхідність перебудови системи вищої освіти, зокрема 
викладання соціально-гуманітарних наук та активізації навчально-виховного 
процесу. 

Створення умов для самоактуалізації можливе лише в межах нової моделі 
освіти, інтегрованої з глобальними модернізаційними  процесами в суспільстві. На 
цьому шляху чимало перешкод: тут і подолання негативних наслідків 
авторитаризму,  «гвинтикової» моделі навчального процесу (коли той, кого 
навчають, розглядається тільки як об’єкт), і подолання  монополізму держави в 
освітній діяльності і т.п. Звідси випливає мета нової освітньої політики: перехід від 
просвітницької до антропологічної парадигми в освіті, до культуроцентризму, 
вирішення проблеми розвитку національної культури і самосвідомості в умовах 
глобалізації, інтеграційних процесів, формування нової концепції людини і 
ціннісного базису культури. На місце старих методів і підходів приходять  нові, 
що ґрунтуються на принципах демократизації, гуманізації, гуманітаризації, 
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безперервності, варіативності навчального процесу, гармонійного поєднання в 
ньому традиційного і модерністичних аспектів, досягнень національної культури 
та світової інформаційної революції. Нові концептуальні засади розвитку 
національної системи освіти викликають до життя нові форми навчально-
виховного процесу – модульне навчання, інтегровані курси, поліваріативність 
навчальних програм та ряд інших новацій. Вищезазначене є особливо актуальним 
для викладання соціально-гуманітарних навчальних дисциплін, місія яких у 
процесі підготовки спеціалістів всіх напрямків освіти є таки унікальною.  

Для системи освіти гуманітарна складова дійсно є особливо важливою, 
тобто це ті навчальні дисципліни, які дають і формують знання про людину і 
суспільство, історію і культуру, моральні і естетичні цінності. Важко навіть 
переоцінити їх значення та роль в навчально- виховному процесі. Гуманітарний 
блок освіти спричиняє особливий вплив на формування світогляду, ціннісних 
орієнтацій, загальної культури та морально-громадянської позиції особистості. 

В СРСР вся гуманітарна освіта базувалася на моноідеології марксистської 
методології. Пізнання та практика останніх десятиліть зумовлюють необхідність 
оновлення принципів соціального підходу і трансформації всієї системи 
гуманітарної освіти. Завдання це дуже складне – тут, вочевидь, не обійтись 
простою заміною  марксизму іншими «ізмами». Як справедливо зазначає В.П. 
Андрущенко, принципово неприпустимим є огульно-заперечувальне ставлення до 
марксизму, оскільки ця теорія є складовою часточкою соціогуманітарної культури 
людства і має свої межі евристичності  і своє поле застосування до практики. І це 
бажано зрозуміти в науковому плані (але не в ідеалізованому як було раніше). 
Цього потребує нова епоха радикальних суспільних трансформацій. [1, 122-123] 

У сучасних умовах з’явилась потреба звернути увагу на пошук і 
впровадження в навчальний процес різноманітних форм і методів викладання 
гуманітарних наук у вищих навчальних закладах, як важливої компоненти в 
процесі формування світогляду майбутніх фахівців. В попередні десятиліття у 
викладанні циклу соціально-гуманітарних дисциплін застосовувався переважно 
інформаційно-описовий метод. Зараз здійснюється перехід до активних методів 
навчання. При цьому важливо враховувати психологію сприйняття сучасної 
молоді, яка здебільшого позбавлена консерватизму, віри в авторитети, готові 
істини. Сучасному студентству притаманне критичне ставлення до навчання. 
Водночас молодь дуже чутливо ставиться до нового, до аналітичної інформації. 

У студентів зростає інтерес до історії України, філософії, соціології, 
культурології та інших гуманітарних дисциплін. Саме тому у викладанні цих 
дисциплін слід запроваджувати різноманітні методи і форми навчання. У студентів 
зараз існує потреба у тісному взаємозв’язку між теоретичними курсами та 
практикою реального суспільного буття, вимогами і запитами суспільства. 
Розв’язання реальних проблем і завдань викликає стійкий інтерес, активізує увагу, 
дає можливість поглибленого вивчення матеріалу. В процесі викладання слід 
дотримуватись таких принципів: наближення змісту лекцій і семінарів до тих 
умов, у яких живуть і навчаються студенти, навчально-виховний процес повинен 
бути насичений завданнями, які хвилюють студентів, студенти мають чітко 
засвоїти, що вони здобувають знання, необхідні в їхній майбутній професійній 
діяльності і в їхньому суспільному бутті. 

Зараз в Україні відбувається модернізація вищої освіти в контексті вимог 
Болонської конвенції, інтеграція науки й освіти у вищому навчальному закладі, 
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йде процес впровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику. 
Головне завдання педагогічної роботи – формування у студентів почуття 
відповідальності за все те, що вони можуть творити, як у стінах ВНЗ, так і в 
майбутньому на виробництві. При цьому необхідно враховувати професійні 
особливості випускників різних спеціальностей, а також створити сприятливі 
умови для реалізації ідей соціально-етичного та гуманістичного розвитку 
університетської науки. І тут свій внесок повинні зробити викладачі, які читають 
як гуманітарні курси – історію, філософію, етику, теорію світової та вітчизняної 
культури, так і спеціальні дисципліни – біологію, хімію, фізику, математику, 
анатомію, гістологію, фізіологію, екологію і т.п. 

Доречним буде згадати роздуми великого  вченого, філософа 
В.І. Вернадського про освіту, який вважав, що освіта, в тому числі і професійна, 
повинна бути всебічною. Це узгоджується з його вченням про ноосферу, в якому 
здійснено синтез природничих і гуманітарних наук. Надійним захистом на шляху 
утилітаризму та однобічності освіти може бути, на думку В.І. Вернадського, 
викладання філософії та близьких до неї наук – історії філософії, історії науки, 
історії техніки. Як відомо, неповне, одностороннє знання породжує однобічні дії, 
що в умовах загострення загальних проблем сучасності може призвести і 
призводить до катастрофічних наслідків. У цьому зв’язку все більш актуальними 
стають питання людської діяльності та спроможності фахівців передбачати їх. 
Виховувати таких спеціалістів можуть лише творчі, широко ерудовані і різнобічно 
підготовлені педагоги. До речі, В.І. Вернадський вважав, що хороший професор є 
більшою рідкістю в суспільстві, аніж гарний співак чи актор.  

Важливим завданням вищої освіти є здатність швидко і повно передавати 
досягнення науки, техніки, культури, сприяти розвитку свідомості широких верств 
населення. Адже тільки освічений і культурний народ є найнадійнішою гарантією 
безпеки і могутності держави. 
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Summary 

The attempt of philosophical comprehension of new public realities of Ukrainian 
sotsyuma, which determinate the necessity of creation of the integral system of 
education, is undertaken. The role of liberal sciences opens up in forming of national 
consciousness, spirituality and culture of  the students. 
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Стратегічним завданням реформування вищої освіти в Україні є 
трансформування кількісних показників освітніх послуг в якісні. Однією із засад 
цього трансформаційного процесу є розвиток вищої освіти відповідно до 
тенденцій Болонського процесу. 

Зокрема слід зазначити, що стан структурування системи вищої освіти та її 
складових передбачає такі рівні структурування змісту освіти: навчальний 
предмет, навчальний матеріал, структурування знань (6). 

Ефективність навчання студентів залежить від багатьох об’єктивних, 
суб’єктивних, соціальних та історичних факторів, серед яких важливо звернути 
увагу на такі: якість студентів, їх зацікавленість щодо набуття певних знань, 
значущість фаху для досягнення соціальної мети студента, організованість, 
діловитість, системність і систематичність самостійної роботи студента щодо 
здобуття теоретичних знань і практичних умінь, педагогічна майстерність, 
професіоналізм викладача, соціальна вагомість знань у суспільстві, матеріально-
технічна база навчання, інформаційне забезпечення, матеріальний і духовний 
рівень студента і викладача, духовність і культура того, хто навчає і того, хто 
навчається (1). 

Питання якості вищої освіти надзвичайно складне, комплексне багатогранне. 
Основними ознаками якості вищої освіти є: відповідність освітньо-професійних 
програм і організації навчального процесу європейським вимогам (Болонському 
процесу), відповідність кадрового складу, науково і матеріально-технічного та 
навчально-методичного забезпечення сучасним європейським вимогам педагогіки, 
науки і виробництва. 

За кредитно-модульною системою організації навчального процесу у вищих 
навчальних закладах зміст навчальних дисциплін розподіляють на змістові модулі. 
Модуль навчальної дисципліни містить окремі змістові модулі аудиторної і 
самостійної роботи студента. 

На думку В.І. Бондаря модульне навчання – це процес засвоєння навчальних 
модулів в умовах повного дидактичного циклу, який включає мету і завдання, 
мотивацію щодо якісного засвоєння, зміст (навчальний модуль), методи прямої, 

                                                        
 Присяжнюк В.Я., 2011 
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опосередкованої та самостійної навчально-пізнавальної діяльності, корекцію, само 
оцінювання й оцінювання результатів засвоєння знань, умінь та навичок, що 
входять до його структури (2). 

Модульна програма з навчальної дисципліни складається за певними 
вимогами: логічно завершена частина матеріалу (модуль) має цілісно сприйматись 
і засвоюватись студентами, кількість модульних годин повинна дати викладачу 
можливість не лише організовувати засвоєння знань, але й оцінити студента за 
заданими параметрами, структура навчального матеріалу кожного модуля виділяє 
головні, базові та допоміжні теоретичні знання і практичні навички(3).  

Організаційні засади педагогічного процесу, що забезпечують умови 
перетворення студента з суб’єкта на об’єкт навчання передбачають не тільки 
збільшення обсягу самостійної роботи, але й методичне забезпечення цієї роботи. 
За кредитно-модульної системи навчання доцільно використовувати замість 
підручників невеликі за обсягом навчально-методичні посібники, що містять 
стислі тексти, питання та завдання для самоконтролю, завдання для самостійної 
роботи тощо (4). 

Останнім часом, у зв’язку зі зменшенням кількості годин аудиторного 
навантаження, набуває особливого значення самостійна робота студентів як 
основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у позаурочний час (5). 

Самостійна робота студентів повинна забезпечуватись відповідною системою 
навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення начальної дисципліни: 
підручник, навчальні та методичні посібники, методичні рекомендації, конспект 
лекцій, фахова та наукова монографічна та методична література. Ефективність 
самостійної роботи студентів значною мірою залежить від організаційно-
методичних заходів за місцем навчання і проживання студентів, відповідної 
матеріально-технічної бази кафедри. 

При вивченні навчальної дисципліни «Анатомія свійських тварин» студентам 
потрібно засвоїти будову та особливості органів і систем організмів тварин різних 
видів, що складає основу подальшого успішного вивчення клінічних і спеціальних 
дисциплін та формування високоякісних фахівців ветеринарної медицини. 

Ці принципи було використано під час розробки методичних рекомендацій з 
кожного модуля. Вони містять у своїй структурі: теоретичні відомості, завдання 
для самостійної роботи, питання для самоконтролю знань студентів, 
рекомендовану літературу. 

У зв’язку із впровадженням на факультеті ветеринарної медицини, 
починаючи з 2006-2007 навчального року, кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу, викладачами кафедри анатомії с/г тварин розроблені 
методичні рекомендації, що окреслюють обсяг робіт із навчальної дисципліни в 
кожному семестрі та умови рейтингового оцінювання знань студентів.  

На першому занятті передбачено ознайомлення і доведення до відома 
студентів певної системи організаційних заходів, що включає такі моменти: 

1. Ознайомлення студентів з методикою вивчення навчальної дисципліни і 
принципами організації самопідготовки в позаурочний час. 
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2. Організація викладачами кафедри щоденних консультації та надання 
методичної допомоги при вивченні окремих тем. 

3. Використання анатомічного музею у навчальному процесі. 
4. Обладнання тематичних навчальних кімнат анатомічними препаратами, 

унаочненнями і пояснюючими текстами до кожного з них. 
5. Виготовлення програмованих анатомічних таблиць, пофарбованих та 

електрифікованих натуральних кісткових препаратів осьового і 
периферичного скелета, програмованих стендів – тренажерів кісток та 
суглобів грудної і тазової кінцівок, м’язів, сухих пофарбованих 
анатомічних препаратів внутрішніх органів, макетів, схем, що дозволяє 
організувати навчання і самоконтроль студентів. 

6. Акцентується увага студентів на складності навчальної дисципліни і 
необхідності засвоєння значної кількості латинських термінів, що вимагає 
постійної роботи впродовж всього періоду вивчення. З метою кращого 
засвоєння навчального матеріалу і його систематизації студентам 
пропонується вести словник анатомічних термінів, складений до кожної 
теми лабораторних занять згідно з робочою програмою навчальної 
дисципліни. 

Важливе значення у засвоєнні студентами навчального матеріалу з анатомії 
свійських тварин має принцип наступності і почерговості в роботі із закріплення 
знань, отриманих на теоретичних і лабораторних заняттях, а також під час 
самостійної роботи. 

Отже, правильна організація самостійної підготовки студентів є важливим 
чинником підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, 
самонавчання і самоконтролю знань студентів, що, в кінцевому результаті 
забезпечує підвищення якості підготовки фахівців ветеринарної медицини. 

Досвід впровадження кредитно-модульної системи навчання і рейтингової 
системи оцінювання знань студентів на кафедрі анатомії сільськогосподарських 
тварин дозволяє зробити такі висновки: 

1. Впровадження кредитно-модульної системи навчання забезпечує більш 
системне та усвідомлене засвоєння знань студентами. 

2. Впровадження рейтингової системи  оцінювання знань сприяє 
формуванню позитивної мотивації до навчання у студентів для 
досягнення високої якості освіти. 

3. Забезпечення самостійної роботи студентів методичними матеріалами, в  
яких містяться завдання для самостійної роботи, питання для 
самоконтролю, критерії оцінювання знань, навчальна інформація, 
основна і додаткова література забезпечує більш якісну підготовку 
фахівців ветеринарної медицини. 

4. Перехід від лекційно-інформативної методики викладання до самостійно- 
консультативної вимагає відповідних коректив у формуванні 
індивідуальних планів викладачів. 
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5. Втілення у навчальний процес сучасних технологій і забезпечення 
ефективності самостійної та індивідуальної роботи студентів вимагає 
покращення матеріально-технічної бази кафедри анатомії с/г тварин. 
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ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
 На сьогодні підготовка висококваліфікованих кадрів для народного 
господарства ведеться в усіх вищих навчальних закладах країни. Ухвалені 
програмні документи з перебудови вищої школи [29], які передбачають істотне 
підвищення рівня професійної підготовки майбутніх спеціалістів. Рішення цього 
важливого завдання покладається на колективи ВНЗ, і, в першу чергу, на 
професорсько-викладацький склад профілюючих кафедр. Разом з тим, вагомий 
внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів можуть і повинні робити кафедри  
фізичного виховання. 
 Програмою Міністерства освіти України передбачається курс фізичного 
виховання з елементами професійно орієнтованої фізичної підготовки в період 
навчання студентів у ВНЗ. У робочу програму з фізичної культури повинна 
входити система знань та спеціальних вправ з професійно орієнтованої фізичної 
підготовки, спрямована на формування професійно вагомих фізичних та 
психомоторних якостей, рухового уміння, навичок та вдосконалення 
психофізіологічних можливостей організму з урахуванням особливостей 
майбутньої професійної діяльності студентів. 
 У численних працях С.А.Полієвський [34] наголошував на важливому 
значенні професійно орієнтованої фізичної підготовки при виборі фаху. Він 
стверджує, що «не талановитих людей немає, але здібності, окрім деяких винятків, 
не виявляються самі по собі. Їх потрібно зуміти виявити, розвинути. Багато 
професій потребує високого рівня фізичної підготовки, сили, швидкості, 
спритності. Проте, не кожний вид спорту сприяє оволодінню фахом. 
Дослідженнями доведено, що, наприклад, бокс не бажаний пілотам, бо керування 
сучасними лайнерами, які літають з надзвуковими швидкостями, несумісне з 
різкими рухами рук та ніг, а саме такі реакції розвиваються на заняттях боксом». 
 На думку багатьох авторів [29,30,37], сенс професійно орієнтованої 
фізичної підготовки в тому, що в основі спортивних занять з фізичної праці лежить 
схожий руховий процес і за збігом психофізичних характеристик можна визначити 
безпосередню схожість кожного виду фізичних вправ з тою чи іншою професією. 
Заняття спеціальними вправами та рекомендованими видами спорту 
вдосконалюють певні функції та системи організму, необхідні для набуття високої 
кваліфікації. Професійно орієнтована фізична підготовка – це проблема, вирішити 
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яку можна, провівши численні дослідження. Так Загорський Б.Н. 1981 [15] 
встановив, що впровадження професійно-орієнтованої фізичної підготовки у 
практику праці створює передумови для стійкої та високої працездатності, за 
рахунок чого збільшується надійність людської ланки в системі «людина – 
техніка». В сучасній системі фізичного виховання професійно орієнтована фізична 
підготовка набула значення важливого соціально-економічного фактора, бо вона 
забезпечує активну адаптацію людини до складних видів трудової діяльності, її 
спеціальну фізичну готовність і сприяє в цілому становленню професійного типу 
особистості [38,41]. 
 Про значущість цієї проблеми свідчить і той факт, що ще на початку 60-их 
років професійно орієнтована фізична підготовка була запроваджена у вигляді 
самостійного розділу в державну програму виховання студентів середніх та вищих 
навчальних закладів. Цими програмами з професійно орієнтованої фізичної 
підготовки передбачено навчальний матеріал, залікові вимоги [16]. 
 Деякі автори прийшли до висновку, що в системі навчання кадрів для 
народного господарства з ряду спеціальностей професійно орієнтована фізична 
підготовка не отримала належного застосування. 
 Так, Раєвський Р.Г. (1985), відзначив, що через недостатній рівень розвитку 
фізичних якостей у молодих інженерів та робітників промислових підприємств у 
процесі праці трапляється 24% всіх помилок. 
 Перші праці з професійно орієнтованої фізичної підготовки [36,37] були 
присвячені спеціальностям, що потребують особливої психофізіологічної 
підготовки, тим, котрі перебувають в екстремальних  умовах праці: космонавтам, 
пожежникам, міліціонерам та ін. Однак така підготовка протягом усього періоду 
трудової діяльності необхідна не лише вказаним категоріям працівників, оскільки 
праця не завжди повною мірою, сприяє розвитку професійно важливих якостей і 
прикладних навиків. Тому для забезпечення і підтримки оптимального рівня 
спеціальної фізичної та психофізіологічної підготовленості працівників вчені 
пропонують систематичні заняття з професійно орієнтованої фізичної підготовки 
[37]. Особливо це важливо, як вважають численні науковці [36], для осіб, професії 
яких пов’язані з обмеженою руховою активністю: оператори, машиністи 
залізничного транспорту, пілоти, моряки та ін. Так В.В.Бєлінович та 
Н.К.Меншиков [7], спираючись на наукові дані, запропонували ввести у вільний 
від роботи час профільовані заняття з фізичної підготовки. 
 Є автори [24,26,38,39], які вважають, що фізичне виховання у ВНЗ повинне 
складатися із загальної фізичної підготовки, яка розвиває та покращує основні 
фізичні якості, і спеціальної фізичної підготовки, професійно орієнтованої, що 
враховує особливості впливу майбутньої професійної діяльності на організм 
студентів, сприяє оволодінню необхідними навиками та вміннями. 
 На думку інших авторів (Раєвський Р.Т., 1985), крім практичної реалізації 
професійно орієнтованої фізичної підготовки студентів, необхідно ознайомити їх з 
теорією, основними положеннями, змістом, шляхами практичної реалізації 
професійно орієнтованої фізичної підготовки, яку організовують з урахуванням 
особливостей їх майбутньої професійної діяльності. У своїй монографії автор 
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докладно подає алгоритм професійно орієнтованої фізичної підготовки для 
студентів технічних ВНЗ. 
 Р.Т.Раєвський у своїх працях докладно висвітлює і таке питання, як 
цілеспрямований розвиток особистості майбутнього інженера в системі 
професійно-орієнтованої фізичної підготовки, тобто формування їх згідно із 
заздалегідь спроектованою моделлю з допомогою адекватних заходів, способів та 
засобів впливу, специфічних для фізичного виховання. Цей метод базується на 
сучасній концепції формування особистості професіонала. Його об’єктивною 
умовою є здатність людського організму до активної адаптації, пристосованості до 
умов навколишнього середовища, певних його вимог, впливів. 
 Професійно важливі для спеціаліста фізіологічні системи, численні 
елементарні та психічні здібності розвиваються шляхом тренувань. Сутність цього 
– у простому повторенні дій, у яких виявляється та формується певна якість 
особистості. 

З допомогою численних досліджень Р.Т.Раєвський доводить, що на 
«формування професійних якостей студентів суттєвий вплив чинить 
зацікавленість обраною професією, бажання якнайкраще підготуватися до 
майбутньої роботи, систематичність професійно орієнтованої фізичної підготовки, 
впевненість у її ефективності». 
 Дещо інший підхід у висвітленні професійно орієнтованої фізичної 
підготовки студентів у С.П.Філя та В.П.Пєшкова (1985), які пропонують, перш ніж 
підійти до організації професійно орієнтованої фізичної підготовки студентів, дати 
загальну модель і професіограму висококваліфікованих спеціалістів з фізичної 
культури та спорту, розглянути питання аналізу професійної спрямованості 
навчальних планів та навчальних програм для інститутів фізичного виховання. 
 Кабачков В.А., Полієвський С.А. у своїх працях розкривають 
закономірності перенесення тренованості та адаптації організму як природничо-
наукової основи професійно орієнтованої фізичної підготовки, характеризують та 
класифікують професії у зв’язку із завданнями професійно орієнтованої фізичної 
підготовки. Вони вважають, що знання основних вимог, які висуваються 
професією та спортом до організму дорослої людини, дозволяє створити 
раціональну систему професійно орієнтованої фізичної підготовки. Тому розробка 
комплексних соціально-біологічних характеристик – професіограм трудової та 
спортивної діяльності – найкоротший шлях вирішення завдань професійно-
орієнтованої фізичної підготовки. Базуючись лише на результатах фізіологічно-
гігієнічного аналізу трудових процесів, фізичних вправ та їх взаємовпливу, можна 
з упевненістю прогнозувати вплив певних видів фізичних вправ на конкретну 
трудову діяльність. Класифікуючи професії, автори вважають, що професіограма 
для професійно орієнтованої фізичної підготовки повинна містити  три розділи:  
 - описовий, що має в собі характеристику виробничого процесу з описом 
методів роботи, з характеристикою типових аварій та травм, організацією праці; 
 - санітарно-гігієнічний; 
 - вимоги до фізичних якостей, навичок та психофізіологічних функцій як у 
процесі роботи, так і в процесі виробничого навчання. 
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 Підсумком роботи великої групи вчених із створення всеосяжної 
класифікації є класифікація професій для нової програми фізичного виховання 
студентів.  
 У своїх численних роботах Ільїнич В.В. розкриває соціально-економічні 
аспекти професійно орієнтованої фізичної підготовки студентів: «Необхідно вести 
підготовку спеціалістів на високому науково-технічному рівні із застосуванням 
сучасних методів організації навчально-виховного процесу, що забезпечують 
використання ними набутих знань та вмінь у практичні роботі чи наукових 
дослідженнях». Однак повноцінне використання професійних знань можливе лише 
при доброму стані здоров’я, високій працездатності молодих спеціалістів, які 
набуваються ними за умови систематичних та спеціально організованих занять 
фізичною культурою і спортом. Отже, якість підготовки, у тому числі фізичної, до 
майбутньої професіональної діяльності для кожного молодого спеціаліста набуває 
не лише особистого, а й соціально-економічного значення. 
 Внаслідок цього фізичне виховання студентів повинно враховувати умови 
та характер їх майбутньої професійної діяльності, тобто містити у собі елементи 
професійно-орієнтованої фізичної підготовки – використовувати засоби фізичної 
культури та спорту для формування у студентів професійно необхідних фізичних 
якостей, навичок, знань, а також для зміцнення опору організму до впливу 
зовнішнього середовища. Основні праці В.І.Ільїнича з професійно орієнтованої 
фізичної підготовки спрямовані на вирішення таких питань, як розкриття 
психофізіологічних основ та їх значення у визначенні змісту професійно-
орієнтованої фізичної підготовки. 
 Існує дуже багато суджень з організації навчального процесу. Враховуючи 
слабку фізичну підготовку юнаків та дівчат, що вступають до ВНЗ, В.В.Чунін та 
В.П.Філін вважають: заняття слід проводити комплексно, з акцентом на розвиток 
основних фізичних якостей: сили, витривалості, швидкості та спритності. Інші 
автори підкреслюють перевагу занять із спортивною спрямованістю, мотивуючи 
це тим, що такий підхід до фізичного виховання покращує відвідування занять і 
активність студентів. 
 На основі цього рекомендують проводити спортивну спеціалізацію з 
невеликою кількістю видів спорту. Декотрі спеціалісти вважають, що потрібно 
поєднувати в одному занятті засоби різноманітних видів спорту (189). Існує думка, 
що необхідно виділити 50% часу на ЗФП. Б.А.Наумов, В.Ф.Протасов, 
В.Н.Нестеров, наприклад, вважають, що поряд зі спеціалізацією на першому курсі 
слід проводити заняття з ЗФП, тому що більшість студентів не мають необхідної 
фізичної підготовки. Обидві концепції мають багато прихильників. 
 Вперше проблему професійно орієнтованої фізичної підготовки почали 
вирішувати вищі навчальні заклади, які готують фахівців із яскраво виявленими 
специфічними вимогами до фізичної підготовки: геологічні, географічні, 
біологічні факультети. 
 Однією з робіт з проблем професійно орієнтованої фізичної підготовки є 
навчально-методичний посібник для геологічного, географічного та біолого-
грунтового факультетів МДФ. Основна мета цього посібника – обґрунтування 
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необхідності дій студентів на навчальних та виробничих практиках шляхом 
озброєння їх необхідними спеціальними знаннями, вміннями і навичками 
різноманітних способів пересування та організації побуту в польових та 
експедиційних умовах. 
 Одним із перших науково-теоретичних обґрунтувань професійно-
орієнтованої фізичної підготовки молоді була робота професора В.В.Бєліновича, в 
якій вказувалося, що зміст професійно орієнтованої фізичної підготовки повинні 
складати звичайні фізичні вправи та види спорту. Професійно орієнтована фізична 
підготовка повинна бути органічною частиною загальної програми фізичного 
виховання і здійснюватися не відокремлено, а в єдності і взаємозв’язку із 
загальними завданнями фізичного виховання. 
 Надалі основні положення цих робіт були конкретизовані у вигляді 
спеціальних програм для студентів інститутів механізації сільського господарства, 
гірничого, технологічного, художнього. 
 У них визначені вимоги і запропоновані комплекси спеціальних, загально 
розвиваючих та тих, що підводять до них вправ, які імітують прийоми виробничої 
діяльності за характером, темпом, ритмом. 
 Майбутнім інженерам геодезії, аерофотозйомки та картографії як основні 
елементи професійно орієнтованої фізичної підготовки рекомендують альпінізм і 
спортивну орієнтацію. 
 Метою професійно орієнтованої фізичної підготовки майбутніх спеціалістів 
ливарних цехів, хіміків, теплотехніків гарячої обробки металів, на думку деяких 
дослідників, повинно бути підвищення стійкості організму до шкідливих факторів 
виробничого середовища шляхом систематичного застосування загартовуючих 
процедур, однією з яких може бути цілодобові заняття на свіжому повітрі.  
 Майбутнім інженерам-будівельникам рекомендують більше уваги 
приділяти вправам на рівновагу: ході по гімнастичній колоді і перевернутій 
гімнастичній лаві, лазінню по драбині, стрибкам у глибину з пристосувань. 
 Нормальна психофізіологічна активність, яка є фізіологічною основою 
розумового процесу при творчій інтелектуальній праці, характеризується 
підвищеною здатністю працівника утримувати в пам’яті необхідні дані для 
формування нових образів і понять, швидкістю порівнянь, асоціації і 
диференціювань. Однак під час розумової праці зміна енергії обміну мінімальна, а 
функціональні зсуви зачіпають, в основному, нервову систему, що виявляється у 
збільшенні концентрації нервових процесів. Разом з тим, зміни у стані центральної 
нервової системи під впливом розумової праці суттєво впливають на систему 
кровообігу, дихальну та інші системи й органи людини. Розумова праця, що 
супроводжується незначними м’язовими зусиллями, енергетично найбільш 
економічна. Добові енергозатрати становлять 2200-2600 ккал. Основною 
причиною цієї економії є досить мала м’язова активність – гіподинамія, 
гіпокінезія. 
 Професійно орієнтована фізична підготовка студентів творчих 
спеціальностей вимагає розробки таких засобів та методів фізичного тренування, 
які сприяли б одночасно розвитку технічного і збереженню творчого потенціалу 
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художників, музикантів, архітекторів, редакторів, журналістів. У небагатьох 
роботах, присвячених цій проблемі доведено, що вдосконалення рухової сфери у 
музикантів може стати засобом профілактики професійних захворювань, які 
з’являються у піаністів – біль чи спазм у м’язах кисті і передпліччя, як наслідок 
низького потенціалу нервово-м’язового апарату. Під час вивчення економічних 
аспектів професійної праці піаністів характерною виявилась сидяча поза, яка 
підтримується, в основному, м’язами спини, що створює значне навантаження для 
м’язів плеча, передпліччя та кисті, обтяжує екскурсію грудної клітки. Крім того, в 
результаті асиметричного положення тулуба виникає викривлення хребта. 
 В.Г.Батуріна (1974) довела доцільність професійно орієнтованої фізичної 
підготовки для студентів музичних інститутів та училищ, щоби попередити 
негативні впливи однобічної трудової діяльності і для розвитку у музикантів 
необхідних професійно важливих якостей та навичок: чіткість та швидкість рухів, 
локальну витривалість м’язів плечового поясу і рук, вміння розслабляти м’язи. 
Автор рекомендує використовувати фізичні вправи та види спорту, спрямовані на 
розвиток загальної та спеціальної витривалості, швидкості, спритності, чіткості 
рухів рук. Крім цього, на думку В.Г.Батуріної, доцільно використовувати вправи, 
що сприяють підвищенню чистоти рухів та гнучкості у суглобах кисті. В основі 
професійно орієнтованої фізичної підготовки для музикантів лежать вправи з 
булавами, тенісними м’ячами, елементи баскетболу. 
 Використанню фізичних вправ у галузі хореографічного мистецтва 
присвячено дуже мало робіт. При вивченні ергометричних аспектів цього роду 
професійної діяльності було встановлено, що під час дуетного танцю танцюрист 
відчуває навантаження, рівне зусиллю штангіста-розрядника. Таке велике м’язове 
напруження виявляється не тільки у втомі, а й у подальшому виявленні 
професійних захворювань нервово-м’язового апарату. 
 Студенти медичних вузів повинні поєднувати вивчення теорії фізичного 
виховання із знаннями, отриманими з анатомії, фізіології, біохімії, загальної 
гігієни. Це сприятиме правильному застосуванню засобів фізичної культури і 
здоровою, і хворою людиною. Добре висвітлено питання професійно орієнтованої 
фізичної підготовки студентів у роботі Р.Т.Раєвського. У навчальному посібнику 
викладені основні положення, зміст і шляхи  практичної реалізації професійно-
орієнтованої фізичної підготовки, що організовується з урахуванням особливостей 
їх майбутньої професійної діяльності в умовах сучасного промислового 
підприємства. 
 Недостатньо досліджено питання наділення прикладними знаннями 
майбутніх інженерів-конструкторів. Зовсім мало науково-методичних робіт про 
роль фізичної культури та спорту у становленні та вдосконаленні якостей 
особистості, необхідних майбутньому керівнику виробничого колективу. Мало 
робіт присвячено професійно орієнтованій фізичній підготовці майбутніх 
інженерів харчових технологій, а саме - працівників переробки продуктів 
твариництва. 
 Доведено також, що режим праці та відпочинку майбутніх інженерів 
харчових технологій характеризується недостатньою локомоторною активністю, в 
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результаті чого в них відзначається низький рівень МПК. Фізична підготовленість 
майбутніх інженерів харчових технологій також недостатня, що позначається на 
витривалості. Для підвищення ефективності професійної діяльності випускника 
факультету харчових технологій  необхідно регулярно використовувати засоби 
фізичної культури та спорту. Дослідженнями встановлено зв’язок між 
параметрами фізичної підготовленості й ефективністю праці на підприємстві. 
Існуючі приклади глибокого наукового обґрунтування професійно орієнтованої 
фізичної підготовки студентів у низці спеціальностей не вирішує цієї великої і 
складної проблеми для всіх ВНЗ, особливо для таких, які готують майбутніх  
працівників харчової промисловості, разом із тим, ефективність праці  працівника 
харчових технологій багато в чому залежить від його індивідуальної здатності до 
продуктивної розумової праці, ступеню витривалості та відновлення його 
організму, тобто від його працездатності. Доведено, що низький рівень 
працездатності призводить до швидкої втоми і перевтоми, великої кількості 
помилок, зривів у їх роботі, зниженню продуктивності праці. 
 Важливе значення для успішної діяльності інженера має відмінний стан, в 
першу чергу серцево-судинної та центральної нервової систем, які найчастіше 
зазнають захворювань. 
 Дослідження довели, що працівники підприємств харчової промисловості у 
4 рази менше звертаються за медичною допомогою, якщо займаються фізичною 
культурою, а їх працездатність вища, ніж у тих, які ставляться до цих занять 
негативно. 
 В даний час професійно-орієнтована фізична підготовка студентів 
здійснюється у наступних напрямках:  
 - оволодіння орієнтованими вміннями та навиками, які є елементами 
окремих видів спорту; 
 - акцентоване виховання окремих фізичних та спеціальних якостей, що 
особливо необхідні для високопродуктивної праці певного фаху; 
 - здобуття орієнтованих знань із застосуванням засобів фізичної культури 
та спорту в режимі праці та відпочинку з врахуванням змінних умов праці, побуту, 
вікових особливостей. 
 Введення розділу професійно орієнтованої фізичної підготовки у 
«Програму з фізичного виховання студентів» підкреслює важливість і необхідність 
використання засобів фізичної культури та спорту для професійної підготовки 
майбутніх фахівців. 
 В цілому, аналіз літератури, що висвітлює питання професійно 
орієнтованої фізичної підготовки студентів довів: безперечним лідером в цій 
галузі знань є професор В.І.Ільїнич, який протягом останніх двадцяти років 
спеціалізується з цих питань, захистив кандидатську і докторську дисертації, має 
численні публікації, веде значну роботу із впровадження професійно орієнтованої 
фізичної підготовки студентів у ВНЗ. 
 Не варто забувати також одеську школу професійно орієнтованої фізичної 
підготовки студентів, що очолюється спеціалістом Р.Т.Раєвським. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОГО ПІДХОДІВ У МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
 

У статті висвітлено окремі аспекти виявів та реалізації різноманітних 
підходів до осучаснення змісту фахової підготовки лікарів ветеринарної медицини 
у вищому навчальному закладі.  

Особливу увагу звернено на принципові щодо професійного навчання та 
виховання позиції, зокрема необхідність втілення науковості та закріплені у 
національній традиції уявлення про взаємодії у живій природі. Також у публікації 
йдеться про зв’язок змісту професійної освіти фахівців ветеринарної медицини 
та інституційних засад української вищої школи. 

Ключові слова: культурологічний та організаційно-педагогічний підхід, 
професійне навчання та виховання, зміст професійної освіти, ветеринарна 
медицина. 

 
Вступ. Необхідність модернізації змісту професійної освіти майбутніх фахівців 

зумовлена рядом факторів, одним з провідних з-посеред яких, однак далеко не 
єдиним, є суспільно-виробничий запит щодо якісних характеристик їх підготовки. 
Освітні можливості вищого навчального закладу відповідного профілю можуть бути 
достатньо широкими завдяки реалізації ряду різнорівневих підходів. 

1. Культурологічний (виражає внутрішню єдність професійного 
становлення). 

2. Організаційно-педагогічний (забезпечує зовнішні фактори формування 
професіонала). 

Мета статті – проаналізувати культурологічні вияви у професійному 
навчанні та вихованні майбутніх лікарів ветеринарної медицини, накреслити 
шляхи розв’язання існуючих суперечностей. 

Культурологічний підхід набув у сучасній педагогіці актуальності у зв’язку зі 
стрімким зростанням інформаційної насиченості навчально-виховного процесу, 
стимульованої глобалізаційними процесами, зокрема формуванням єдиного 
європейського освітнього простору, отже, інтеграцією культурно-освітніх 
тенденцій. Дієвість цього підходу достатньо складна, оскільки полягає у 
збалансовуванні взаємно протилежних тенденцій – інтегруючої та емансипаційної. 
Отже, Європа знань і науки передбачає одночасно й об’єднання освітньо-наукових 
зусиль задля створення потужної противаги американській освіті, запобігання 
відпливу мізків з континенту, переселенню молоді, отже, порушенню 
демографічної рівноваги, зміщенню економічної та політичної впливовості; разом 
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з тим, не менш потужними є емансипаційні тенденції, задекларовані у Болонській 
конвенції як „дотримання повної поваги до різноманітних культур, мов 
національних систем освіти й університетської автономії [4, 22]”.  

Складність модернізації змісту професійної освіти майбутніх фахівців 
ветеринарної медицини в Україні на інституційному рівні полягає у сформованих 
культурних установках щодо цієї професії, зміст яких надає різної суспільної 
вагомості лікарям гуманної та ветеринарної медицини, незважаючи на очевидну, 
особливо у світлі останніх світових епі- та пандемій, несправедливість таких позицій.  

Ще однією з проблем інституційного рівня є етична суперечливість між 
етнокультурним та економічним факторами, один з яких передбачає наявність 
відносин „людина-тварина”, інший – ні. В українському фольклорі знаходимо 
багато підтверджень існуванню культу тварин (ще з праслов’янських часів), 
визнання їх рівної з людською співучасті в організації та забезпеченні 
життєдіяльності людей. Це і фольклорні порівняння: „Б’ється, як риба об лід”, 
„Гарно, як теляті у мішку”, „Здібний, як віл до карети”, „Розбирається, як баран в 
аптеці”; і прислів’я та приказки для повчання: „На те коня кують, щоб не 
спотикався”, „Час не віл, його не налигаєш”, „Ходить, як овечка, а буцькає, як 
баран”; і загадки для опису предметів і явищ „Реве віл на сто гір, на сто кроків, на 
сто потоків”, „Є на світі кінь – всьому світу не вдержати”, „Повен хлівець білих 
овець, а за ними - баранець” [2]. Пам’ятки давньоукраїнської літератури теж 
відображають віру українців в одухотвореність природи в цілому і тварин зокрема, 
що видно з великої кількості виражальних засобів, де тваринний і людський світи 
становлять цілість ніби взаємно перепливаючи один в одного.  

Наукова картина світу, яка обумовлює змістове наповнення навчальних 
дисциплін етапу вищої професійної освіти, оскільки реалізує один з базових 
дидактичних принципів – науковості, збіднює культурологічний професійний 
контекст, уневажнюючи значний пласт уявлень, що лежать в основі формування 
професійних ціннісних установок майбутніх фахівців ветеринарної медицини. Без 
такого базису професійне виховання і самовиховання може набувати формального 
характеру, оскільки полягатиме у засвоєнні моральних правил і норм, спричинятиме 
становлення етичної відмежованості, ставлення, що розмовно характеризується як 
„байдужість”. Не варто сподіватися, що це локальна культурна формація, яка не 
поширюється також на інші сфери духовного життя людини. У зв’язку із 
вищевикладеним, проблемним, але доцільним видається задіяння організаційно-
педагогічного підходу як зовнішнього, хай і дещо екстенсивного фактора 
професійного навчання і виховання фахівців з вищою освітою, який у контексті цієї 
публікації розуміємо як осучаснення змістового наповнення насамперед фахових 
дисциплін, організацію спецкурсів та проведення спецсемінарів.  
 Існуючі відмінності наукових шкіл, що їх розуміємо як цілеспрямоване 
поєднання освіти і науки [5, 11], регіональних традицій, організаційно-культурні 
особливості навчальних закладів теж відображаються у змісті навчальних та 
комунікативних процесів як їх конкретне наповнення. Подолання чи, бодай, 
пом’якшення цих культурологічних факторів неможливе без спеціальної (як 
наукової, так і педагогічної) уваги до них. Викладачі фахових дисциплін при 
підготовці до занять, насамперед лекційних, розуміючи наявність різноманітних, 
подекуди альтернативних, сучасних підходів до реалізації професійних завдань 
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фахівця ветеринарної медицини, повинні ознайомити з основними з-поміж них, а 
також переадресувати студентів до наукових джерел, які висвітлюють цю 
проблематику. При цьому, з точки зору навчального менеджменту, складно 
провести звичайну тематичну лекцію, адже вона не спроможна забезпечити 
формування необхідного змістового компоненту, оскільки обмежена часом, саме 
це викликає найбільшу кількість нарікань серед викладачів. Отже, необхідно 
впроваджувати нові технології навчання, які передбачають активізацію суб’єкт-
суб’єктних взаємодій – збагачення змісту професійної підготовки через насичення 
комунікативного простору навчання [3].  

Модернізація змісту професійної підготовки на інституційному рівні тісно 
пов’язана з проблемою автономії університетів, що у європейській та українській 
практиці реалізується у різних полярностях, формування яких було зумовлене 
історико-культурними факторами: у Європі – це значний рівень автономності, 
пов’язаний із децентралізованістю управління освітою, в Україні ж – концентрація 
управління, його націленість на конкретного менеджера, отже, залежність. З 
одного боку, така концентрація полегшує процедуру змістового оновлення 
професійної підготовки, зокрема, у контексті цієї публікації, лікарів ветеринарної 
медицини, з іншого – бюрократизує її та спричиняє безвідповідальність, адже 
поки, наприклад, новий навчальний план доходить до реального втілення частка 
відповідальності кожного (адміністратора чи викладача) суттєво подрібнюється. 

Іншим аспектом, що стосується змісту професійної підготовки, є його 
культурна неспівмірність, адже зміст освіти визначається в Україні єдиним 
замовником – державою (через ОПП, ОКХ, інші документи законодавчого та 
нормативного характеру),  „споживачем” же фахівців часто є бізнес, що часто 
належить приватним особам. Таким чином, культурологічно зміст професійної 
освіти, в тому числі за напрямом „Ветеринарія”, перебуває одночасно у різних 
(управлінському та виробничому) вимірах, якщо ж до цього додати об’єктивно 
існуючий розрив між наукою та освітою, особливості методик викладання фахових 
дисциплін, що потребують узагальнення та систематизації, матеріальну базу 
навчального процесу, то може скластися уявлення про неподоланність 
культурологічного фактора професійної освіти. Разом з тим, існування та дієвість 
названих вище аспектів не заперечують, а, навпаки, актуалізують розробку 
адекватних організаційно-педагогічних підходів у контексті соціокультурної теорії 
змісту навчання, що має об’єднавчий характер [1, 195]  

Реалізація кроків, спрямованих на прогрес української вищої, зокрема 
ветеринарної, освіти, посилення уваги та інтересу до неї з-за кордону, отже 
залучення іноземних студентів та викладачів (наші студенти й викладачі почасти 
вже інтегровані у роботу європейських вищих навчальних закладів) можлива 
завдяки невпинній роботі університетів ветеринарної медицини – основних 
дійових осіб – як у фахово-науковому, так і в професійно-педагогічному напрямах.  

Організаційними ж передумовами для забезпечення процесу неперервної 
модернізації змісту професійної підготовки фахівців ветеринарної медицини є і 
оновлення освітніх стандартів, і наявність нормативного та вибіркового 
компонентів у навчальних планах, і урізноманітнення організації навчання через 
запровадження факультативів, спецкурсів, проведення спецсемінарів,  і 
можливість використання різноманітних науково-педагогічних літературних 
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джерел, і збагачення навчального досвіду студентів за рахунок практичних занять і 
різних видів практики.  

Висновок. Таким чином, лише цілісність не тільки наукових та 
культурологічних, а й організаційно-педагогічних підходів до розв’язання 
нагальних проблем професійного навчання та виховання майбутніх лікарів 
ветеринарної медицини спроможна забезпечити і високу якість роботи вищого 
навчального закладу відповідного профілю, і підвищення рівня індивідуального 
професіоналізму його випускників.  
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ТЕСТИ – ПАМ'ЯТЬ - ЗНАННЯ 

 
Процес забування людиною тих чи інших знань починається вже в момент 

їх запам‘ятовування. Це велика, сумна і непідвладна нам істина, – як, скажімо, те, 
що рух людини до смерті починається в мить її народження. Від того, що ми не 
часто замислюємося над вказаними істинами, вони (на жаль!) істинами бути не 
перестають. 

Отже зупинити процеси забування людство поки ще не в силах. А 
уповільнити ці процеси, максимально подовжити їх в часі? Тут можливості є. 
Реалізації деяких з них присвячено дану статтю. 

Почнемо із запитання: чи всі ми пам‘ятаємо (звертання не до спеціалістів) 
алгебраїчні операції з рівняннями третього-четвертого ступеня, нюанси 
аналітичної геометрії, тригонометричні функції, методику розв'язання фізичних 
задач, Періодичну систему елементів Менделєєва – ну, і так далі. Апріорі скажемо: 
пам‘ятають, мабуть, не всі. Але ж всі ми і не один рік вчили це у середній школі, 
отримували за це свої “четвірки” і “п'ятірки”. Знали ж! Пам‘ятали ж колись!... 

Знали. Пам‘ятали. І забули. 
Передбачаю, що швидкі на задиркувате опонування читачі вже готові до 

бою: “Так це коли було?! Середня школа! Давно було – тому й забули!” 
Не поспішаймо, однак, з категорично-емоційними поривами. Таблицю 

множення ми пам'ятаємо? Думається, кожен, хто вчився у середній школі, 
відповість позитивно. Але цю сакраментальну таблицю, в якій, до речі, 240 цифр і 
80 дій множення, ми вчили (на відміну від алгебри, геометрії чи тригонометрії) не 
в старших класах, а в класах початкових, тобто ще більш “давно” – задовго до 
появи мужніх нот у нашій фонетичній гамі і до зміни зовнішніх обрисів наших 
фігур. 

Тоді ж ми запам‘ятали і пам‘ятаємо по сьогодні 6 основних одиниць 
довжини, 5 основних одиниць об'єму, 5 основних одиниць площі, 4 основні 
одиниці маси. Тоді ж ми запам‘ятали і пам‘ятаємо донині місце кожної з літер в 
алфавіті, перші шкільні вірші; багато з нас і зараз готові цитувати численні абзаци 
програмної шкільної прози. Приклади міцного, довготривалого запам'ятовування 
конкретних знань можна навести і з інших (у тому числі –  спеціальних) 
дисциплін, що вивчаються нами на різних етапах життя. 

Таким чином, аргумент “давно вивчали – тому й забули” не завжди 
коректний щодо людської пам'яті. Вона, людська пам'ять, – це унікальний 
просторий храм, який дарує кожній людині Всевишній. Але храм цей ми 

                                                        
 Тищенко В.М., 2011 
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отримуємо в дар порожнім. Як і чим він у подальшому буде наповнений, залежить 
від багатьох факторів – об'єктивних і суб'єктивних. 

Серед об'єктивних виділимо один: чи мáла людина не лише бажання, але й 
можливості вчитися, набувати знання, удосконалюватися інтелектуально. Серед 
суб'єктивних – віддамо першість тріаді «Предмет – Вчитель – Учень». (Напишемо 
тут останні слова з великої літери, підкреслюючи їх універсалізацію для всіх 
рангів навчання). 

Не розкриємо великих професійних таємниць, якщо скажемо: ми різні. 
Хтось робить свою справу добре, а хтось і не дуже добре. Це загальновідома 
аксіома. Але аксіомою є й інше: абсолютно талановиті і повністю неталановиті 
люди зустрічаються рідко. Тому ми (а ми, Вчителі, – у першу чергу), незалежно 
від рівня здібностей зобов'язані удосконалювати своє фахове вміння, йти й йти 
вгору нескінченними сходинками майстерності. І ніколи не заздрити колегам, які 
професійно кращі за нас. 

Навчальний предмет приймається або відкидається, стає улюбленим або 
ненависним (буває і так) великою мірою через учителя. А якщо перед 
студентською аудиторією історик, то тут (хай дарують колеги іншого фаху, і хай 
вірно мене зрозуміють) вимоги дещо зростають. Аудиторія справедливо чекає від 
історика не лише ґрунтовного й глибокого, але обов'язково цікавого, 
захоплюючого викладу. Пригадаймо слова Марка Туллія Цицерона, які ось уже 
більше двох тисяч років несуть людству чи не найкраще визначення історії: 
“Історія — свідок часів, світ істини, життя пам'яті, вчителька життя, –  в 
чому, як не в промові оратора, знаходить вона безсмертя?” 

Говорячи про талант усного й письмового слова істориків як вагому умову 
запам'ятовування сказаного та написаного ними, не можна обійти питання про сам 
навчально-науковий матеріал, що пропонується запам'ятати і засвоїти студентам. 
Хотілося б відзначити: абсолютна більшість сучасної та відродженої вітчизняної 
історіографії є серйозними дослідженнями далекого й недавнього минулого 
України. Хто знайомий із предметом розмови, погодиться з таким твердженням. 

Але чи прийшов час, коли професійну добросовісність істориків можна 
визнати абсолютною? Гадаємо, поки що – ні. Зустрічається, на жаль, довільне 
поводження з фактами, коли у ставленні до історичних подій та історичних осіб 
переважають побутово-емоційний, або (ще гірше) кон'юнктурний підходи замість 
підходу наукового. 

Пояснимо. Ми любимо Україну і ненавидимо її недругів – у всі часи й для 
всіх поколінь. Окрім кари, нічого іншого недругам, як правило, не бажали й не 
бажаємо. Молитися за них – хай простить Господь – над нашу силу. І все ж... І все 
ж при всьому тому Кодекс Честі професійного історика (це суто внутрішній 
документ, його не вручають разом із дипломами та атестатами, а може, й треба би 
було...) не дозволяє ставитись упереджено навіть до заклятих ворогів. Ну і зовсім 
неприпустимо (вибачте, ще й не шляхетно) свідомо казати про них неправду. 

Той же Кодекс Честі забороняє несправедливо возвеличувати всіх  “своїх”, 
метушливо-емоційно вкарбовуючи їх імена на скрижалі героїв і  мучеників. У нас 
насправді достатньо героїв і, на жаль, – мучеників. Є серед них і такі, чиї імена й 
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обличчя ми не знаємо і, може статися, не взнаємо ніколи. Подяка дослідникам, які 
присвятили себе пошуку й відродженню славетних імен – для нащадків, для Нації. 

Обов'язок історика бути об'єктивним в оцінках, незалежно від власних 
симпатій, антипатій та мітингових пристрастей, у чомусь схожий з обов'язком 
лікаря завжди об'єктивно діагностувати будь-якого пацієнта. І як лікар, що 
записує діагноз на підставі перш за все наявних клінічних даних, так і історик 
вдається до викладу й висновків у першу чергу на базі надійних документальних 
джерел. Саме там епохальні й мізерні події, наші особистості й наші нікчеми, 
злочини і жертви, перемоги і поразки, геніальність і дурниці, – у своєму 
невблаганному, реальному, навіки зафіксованому реєстрі... 

І коли спостерігається дописування чогось до цього реєстру або, навпаки, 
вилучення з нього, – такі дії можна кваліфікувати двома словами: професійний 
злочин. 

Підсумовуючи сказане, хотілося б усім нам побажати: навчитися про 
хороброго, сильного і вмілого ворога (хіба не буває такого?) говорити, що він 
хоробрий, сильний і вмілий; відважитись за власні помилки прорахунки, гріхи й 
недоліки, мати претензії до себе, а не до сусідів з усіх сторін географічної мапи. 

І не впаде при цьому з української голови “корона”, не принизимо ми себе 
такі – хай не багаті, але горді, розумні, впевнені й чесні – перед жодним 
європейським і неєвропейським людом. 

Це авторське Сredo. Воно визначає методичні та логічні конструкції 
опрацьованого матеріалу. Про результати судити нашим Учням, нашим Колегам, – 
думку яких приймемо з увагою і вдячністю. 

Можна з упевненістю стверджувати, що стимулюванню запам'ятовування й 
уповільненню процесів забування відчутно допомагає кваліфікована й 
систематична перевірка набутих знань. Один із сучасних методів контролю – 
тестування. 

Тестування, висловлюючись мовою шахістів, – бліц-турнір, коли на 
обдумування кожного ходу відводяться навіть не хвилини, а секунди. 
Гросмейстери суперкласу поважають і часто практикують такі турніри, у тому 
числі – світового рівня. Досконало пам'ятаючи всі сходжені й передбачаючи всі 
можливі лабіринти у чародійному шаховому царстві, його королі й принци 
вступають у незрівнянну битву інтелектів, побудовану на швидкості і 
безпомилковості зустрічних думок. 

Посібник “Лаконічна Україна” (див. список літератури) пропонує 
своєрідний бліцтурнір, але з тою особливістю, що швидкість і безпомилковість 
відповідей вимагається лише від одної сторони – від студентів. Поділений на 
тематично-хронологічні розділи, текст є спробою синтезу часу, подій, імен6. Це 
суто функціональне видання, побудоване за принципом Тести-Пам'ять-Знання, де 
                                                        

6 А чи всі вони увійшли до цієї книжки? Просимо вибачення у професіоналів, які ніколи не 
поставлять так питання. Проте є активні аматори, що (знаємо з досвіду) можуть сказати: „А там 
немає ще того, того й того!". Бажання бачити у таких книжках все і всіх є, мабуть, добрим, але 
нездійсненним. І річ не у розмірі друкованої площі: жодна кількість сторінок і томів не в змозі 
вмістити ВСЮ вітчизняну історію, як, зрештою, й історію будь-якої іншої країни.  – В.Т. 
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контрольні питання підпорядковані головному –  допомогти запам'ятати відповіді 
на них. 

Є видання тестового призначення написані по-іншому: відповідь 
формулюється однозначними ”Так”, ”Ні”, ”В Європі”, ”Грушевський”, ”22 
січня”, “Німеччина” і т.п. Такий гіпертестовий (назвемо його так) підхід також 
цікавий і, очевидно, корисний. Дозволю собі лише зауважити, що коли абсолютна 
більшість питань передбачає відповідь, складену з двох, трьох, десяти літер, то це 
непокоїть у плані формування практичного мовного ряду наших вихованців, їх 
словникового арсеналу, що, на жаль, і без того не завжди “вистрілює” 
філологічними перлинами. 

Розчаровує й інша крайність – коли контрольне питання супроводжується 
відповіддю обсягом у 4-5 (а іноді навіть 10-12) сторінок книжкового тексту. 

Обидва полярні по формі приклади схожі в одному – вони суперечать 
основному тестовому правилу: оптимальному академічному лаконізму. 

Однак це не слово рецензента і навіть не натяк на нього. Це лише дружні 
міркування; з ними, можливо, й не погодяться наші колеги, які вправі бачити 
власну тестову систему у вищій школі відмінною від системи автора. 

Але й автор залишає за собою таке ж право. Тому, віддаючи належне 
іншим професійним зусиллям і поглядам, вважав доцільним піти у заданому 
напрямі власним шляхом. 

Література 
Стаття є авторським матеріалом, частиною власної концепції, з найбільш 

повним висвітленням якої Шановні Читачі можуть, зокрема, ознайомитись у 
монографіях: Тищенко В.М. У володіннях Логоcа. – Львів: Сполом, 2002. – 342 с.; 
Тищенко В.М. Викладач вищої школи: феномен професії. – Львів: Сполом, 2006. – 
398 с. А також у навчальному посібнику: Тищенко В.М. Лаконічна Україна. – Львів: 
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TESTS - MEMORY - KNOWLEDGE 
Testing, speaking out the language of chess-players, - a blitz-tournament, when 

on deliberation of every motion even not minutes, but seconds, are taken. Grand masters 
of superclass respect and such tournaments practice often, including. - world level. To 
perfection remembering all сходжені and foreseeing all possible labyrinths in the chess 
reign of magician, his kings and princes enter into the incomparable battle of intellects, 
built on speed an d infallibility of meeting ideas. 
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ЗА КАФЕДРОЮ І ЗА ПИСЬМОВИМ СТОЛОМ 

 
Викладацьке мистецтво – мистецтво суто індивідуальне. Тому від 

професіонала за кафедрою, своєрідного посередника між предметом, який він 
викладає, і студентами, що цей предмет вивчають, залежить багато: від його знань, 
розуму, характеру, темпераменту, звичок, вміння говорити і слухати, вміння вести 
дискусію, від почуття гумору, – тобто від особистості в цілому.  

Проблема лекторської майстерності була, є й буде постійною (на відміну від 
тимчасовості багатьох інших) проблемою наших ВНЗ, оскільки лекція у реєстрі 
інтелектуальних робіт відрізняється своєю складністю. Робота ця має свої традиції 
та закони. Головний з яких: навчати людей можна, лише навчаючи їх невідомому. 
Систематичне насичення лекцій новою, незнайомою раніше слухачам інформацією 
є стрижневою вимогою викладання і одночасно – необхідною умовою привертання 
й втримання уваги студентів. Це ж стосується подання матеріалу, який вимагає від 
слухачів зусиль власної думки, швидкого й інтенсивного міркування, аналізу 
проблем, особистого ставлення до конкретних явищ і подій. Звичайно, ці паралелі 
не перетинаються і не повинні конкурувати. Засвоєння готових, розтлумачених, 
проілюстрованих знань коректно чергується з лекційними прийомами, що покликані 
розбуджувати творчу уяву студентів, допомагати їм не лише бачити, чути і 
фіксувати у пам'яті, а й думати, здогадуватися, шукати самим. Ми стимулюємо в 
такий спосіб ще й духовну та соціальну активність юнаків і дівчат у навчально-
виховному процесі, позбавляємо їх звички споживати готові раціоналістичні 
конструкції. 

Коли викладач стає перед аудиторією, вона справедливо чекає від його 
лекції не лише ґрунтовного і глибокого, але обов'язково також цікавого, 
захоплюючого викладу. Лекція – це вид ораторського мистецтва. Тут діють закони 
літературного слова, оптимальної смислової композиції. Чимало майстрів кафедри 
мають ґрунтовні спеціальні знання, але при ньому володіють епітетом, метафорою, 
метонімією, перифразом, алегорією, інверсією, рефреном. Сила цих прийомів 
безперечна. Більше того – вона необхідна. І якщо, припустимо, математик чи фізик 
виступають за кафедрою не лише як вчений, а ще й як майстер слова (чому б ні?), 
то коефіцієнт корисної дії такої лекції буде вищим. 

Кожна професія має свою специфіку. Для нашої бажано, щоб людина була 
наділена такою інтелектуальною особливістю, як діалектичне поєднання доказового 
логічного мислення з широкою художньою уявою. Це поєднання передбачає при 
викладі думки майстерне вживання вузьких, точних понять і слів, що мають широкий 
спектр значень, асоціативно більш багатих. Звичайно, це досить складно: потрібна 
                                                        
 Тищенко В.М., 2011 
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належна лекторська культура, –  коли думка змагається у швидкості зі словесним 
рядом. Вона не може відставати. Думка повинна бути лідером, лідером рівно 
настільки, щоби встигати заповнити собою простір між “обкатаною” фразою і 
миттєвою імпровізацією. Саме в цей момент зароджується навчальний образ. 

Враховуючи все сказане, можна, гадаємо, погодитись з тою важливою 
роллю, яку відіграє у творчості викладача попередня підготовча робота. У 
домашній лабораторії викладача ВНЗ домінує процес прокладання шляхів 
реалізації професійного задуму, що у значній мірі залежить від творчої 
індивідуальності автора, здатного використовувати загальні закономірності й 
попередній досвід такої роботи. 

Задум – це те, що відклалося в уявленні педагога, загальне бачення змісту 
навчального матеріалу та форми його подачі. З часом практика неминуче вносить 
корективи у наші творчі накреслення: вони поступово уточнюються, 
конкретизуються, а іноді – й принципово змінюються. Тому задум в його 
кінцевому варіанті може відрізнятися від первинного. Слід також відрізняти задум 
від намірів і планів педагога. Знати тему і матеріал до неї, знати день тижня, число 
вузівської пари та аудиторне приміщення – це ще не означає спланувати лекцію як 
науково-мистецьку одиницю. І лише глибоко та всебічно усвідомлений задум 
робить викладацький процес творчістю.  

Кожна успішна вузівська лекція, у значній мірі, є результатом праці в 
домашній “лабораторії” її автора. Саме тоді закладаються комунікаційні основи 
навчання, шліфується кожен вислів, обмірковуються формулювання, обираються 
виразні засоби. Ключ до ефективності навчальної лекції – в умінні викладача 
формулювати свою думку, інтелектуально творити у присутності студентів, творити 
швидко і якісно, відразу начисто, без чернеток, виправлень і змін. Але це ще не все. 
На відміну від письменника з одного боку та читця-декламатора – з іншого, 
академічний лектор несе відразу два навантаження: він автор своєї лекції, і він же її 
виконавець. Як автор лекції, викладач повинен обдумувати і формулювати 
навчальний матеріал; як виконавець – зобов‘язаний піклуватися про форму подачі 
матеріалу студентам. І він має робити це віртуозно, тобто вміти поєднувати 
авторство з виконавською технікою. 

Це поєднання містить немало труднощів. Бути автором письмового 
матеріалу – серйозна задача. Не тільки поетам, письменникам  відомі так звані 
“муки творчості”: чернетки кваліфікованих викладачів також свідчать про велику і 
трудоємку роботу одночасно і над змістом, і над формою викладу. Чернетки, 
напевно, тому так і названі, що вони зовсім чорні від вставок, закреслень, змін. 
Але ця робота, коли отримуєш належний результат, не може не радувати. І не 
може не зміцнювати нашої впевненості у правоті афоризму Вергілія: „Labor omnia 
vincit improbus” (Все перемагає наполеглива праця). 

Щодо іншого навантаження викладача-лектора, тобто виконавської техніки, – 
воно також дається не відразу. Виступ перед аудиторією – завжди випробування, 
особливо для новачків. Кожен викладач добре пам‘ятає свою першу лекцію. Скільки 
було хвилювань! Що сказати? Як сказати? Яким голосом почати, куди дивитись, не 
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забути б чого, якими словами завершити лекцію, – ось ті незмінні турботи 
дебютанта, що зароджуються до початку навчальної пари і не залишають лектора 
під час її. До цього можна додати, що лектор-новачок надзвичайно чутливий до 
поведінки студентів (хтось не так подивився, хтось посміхнувся, хтось позіхнув, 
хтось почав шепотіти своїй сусідці і т.д.). Причиною таких та подібних нюансів у 
поведінці аудиторії лектор вважає себе, ще більше червоніє, ніяковіє… Хто 
пройшов через усе це, той, напевно, засвоїв, що лекторська справа вимагає як 
досвіду та і своєрідного аудиторного гарту. 

Вже було сказано, що центр роботи над мовою своїх лекцій викладач повинен 
переносити на попередню (бібліотечну, домашню) підготовку. Турбота про 
словесну форму лекторської думки бере свій початок з моменту оформлення 
науково-педагогічного завдання. Процес інформаційного осмислення цього 
завдання неминуче супроводжується словесними спробами; основні думки лекції 
так чи інакше виливаються у мовні форми. І ці форми лектор не може, звичайно, 
конструювати із запозичених висловів, зворотів і цитат. Їм відводиться, хоча іноді й 
яскрава, але все ж допоміжна роль. Робота вузівського лектора лише тоді може 
стати результативною, коли він створить власний мовний стиль.  

Візьмемося стверджувати, що існує принцип своєрідного розподілу 
відповідальності між авторами книг, якими користувався викладач при підготовці до 
лекції, і самим лектором. У сфері дидактики такий розподіл здійснювався на тому чи 
іншому рівні завжди. Тепер ця задача набагато ускладнилася у зв‘язку з появою 
багатьох нових джерел інформації. 

Навчальний результат майбутньої лекції у значній мірі визначать фахові 
знання викладача. Чималий вплив на розв‘язання навчальних завдань може мати 
ступінь нашого володіння комп‘ютерною технікою і можливості користуватися 
цією технікою, виходячи із професійних потреб. За цим чітко проглядається 
зростаючий вплив “комп‘ютерної освіти” у повсякденній викладацькій роботі. 

В умовах стрімкого наближення до ери “кнопочних знань”, коли починає 
панувати чисто механічний підхід до проблеми швидкого одержання науково-
навчальної інформації, здавалося б, ні до чого обговорювати питання про особисті 
якості тих, хто ці кнопки натискає. Проте, якщо навіть з‘являється можливість 
простим натисканням кнопки забезпечити себе необхідною інформацією для 
наступної аудиторної роботи, то ретранслятором знань так чи інакше буде людина. 
Більше того, пораду студентам “натиснути кнопку” також дає людина – Вчитель, 
що обов‘язково несе відповідальність за свою рекомендацію. Учителю бажано 
бути не тільки здатним давати рекомендації, але давати їх безпомилково. 

Комп‘ютер, звичайно, відіграватиме все більшу й більшу роль у системі вищої 
(та й не тільки вищої) освіти. Але у Вчителя традиційного, Вчителя живого 
залишиться віковічна магія – це те, що творчий процес народження знань 
відбувається на очах у студентів, являючи своєрідний предмет насолоди і для 
аудиторії, і для викладача.  

Лише у прямій взаємодії з учнями педагог може досягти таких вершин 
натхнення, які не доступні йому за жодних інших умов. 
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Література 
Стаття є авторським матеріалом, частиною власної концепції, з найбільш 

повним висвітленням якої Шановні Читачі можуть, зокрема, ознайомитись у 
монографіях: Тищенко В.М. У володіннях Логоcа. – Львів: Сполом, 2002. – 342 с.; 
Тищенко В.М. Викладач вищої школи: феномен професії. – Львів: Сполом, 2006. – 
398 с. А також у навчальному посібнику: Тищенко В.М. Лаконічна Україна. – Львів: 
Сполом, 2009. – 320 с. (Гриф МОН).    

Summary 
Vadim Tyshchenko 

Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies 
named after S.Z.Gzhytskyj 

AFTER DEPARTMENT AND AT THE WRITING TABLE 
A teaching art is an art especially individual. Therefore from a professional after 

a department, original mediator between an object, what of him lays out, and by 
students, that this object is studied, depends much: from his knowledge, mind, character, 
temperament, habits, ability to talk and listen, ability to conduct a discussion, from sense 
of humour, - id est from personality on the whole.  
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Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького 

 
КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 
Прогресу в будь-якій галузі людської діяльності завжди сприяли очна або 

заочна форми змагання, здорова і чесна конкуренція, боротьба за звання кращого. 
Ми розуміємо, що результати нашої роботи не вимірюються одиницями часу, 
кількості, висоти, швидкості, ваги... Але хіба „Вчителя року” – найкращого серед 
шкільних педагогів називають за отими показниками? Тоді чому кращого 
вчителя середньої школи треба і можна визначати щорічно, а про кращого 
викладача школи вищої ніколи навіть не згадується? Чи не є це не лише 
дивним, але певною мірою і несправедливим?  

Рамочний варіант конкурсу „Вузівський викладач року”, не претендуючи, 
звісно, на безальтернативність, бачимо таким.  

1. Не пізніше 15 серпня, вищі заклади освіти подають в Оргкомітет 
(створений Міністерством освіти і науки, Академією педагогічних наук та 
Академією вищої школи) заявку про свою участь у конкурсі, який є обов‘язковим 
для ВНЗ IV рівня акредитації. 

2. Кожен університет, академія висувають лише одного претендента7.  
3. Кандидати у встановлені Оргкомітетом терміни (протягом наступного 

навчального року) викликаються до Києва, де за жеребом їм випадають навчальні 
заклади для читання трьох конкурсних лекцій зі своєї дисципліни (дві теми за 
вибором претендента, одна – за рішенням Оргкомітету). В аудиторії ведеться 
відеозапис.    

4. Прослухавши усіх кандидатів, Конкурсна комісія протягом місяця за 
принципом порівняльної характеристики називає кращого педагога-лектора. 

5. Окремо Комісією у вищевказаний термін за п‘ятибальною системою 
оцінюється науковий доробок претендента. 

6. „Вузівський викладач року” називається в останню суботу червня у Києві. 
Кубок (за встановленим зразком) та Диплом вручає переможцю Президент 
України.     

7. Кубок є перехідним і підлягає поверненню в Оргкомітет протягом травня 
наступного року.  

Якщо будуть інші варіанти проведення конкурсу, то це слід лише вітати, 
оскільки це допоможе пошуку оптимального рішення. Важливо погодитись у 
                                                        
 Тищенко В.М., 2011 
7 Можливо, насамперед із числа тих, хто за визначенням має бути зразком педагогічної та 
наукової майстерності – професорів з атестатом МОН, заслужених працівників науки і техніки 
України, заслужених працівників народної освіти України. Впевнені, що у кожному 
навчальному закладі є чимало фахівців, які зможуть гідно представити його у цьому змаганні. – 
В.Т. 
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головному – в доцільності на державному рівні щороку публічно вшановувати тих 
викладачів вищої школи України, котрі працюють за своїм фахом настільки 
якісно, наскільки можуть це робити лише вони. Побажаємо їм висоти Духу, 
рівної висоті їх Таланту... І порадіємо за Колег, які кращі за нас.  

Хотілося б висловити переконання: визначення Кращого Викладача Вищої 
Школи слугуватиме зростанню якості нашої роботи, а від цього виграють ті, для 
кого ми працюємо, – наші студенти.   

Наші студенти... Ми часто так говоримо: „наші студенти”, „мої студенти”. А 
яке смислове навантаження цих двох слів? На які права вказують і до чого 
зобов‘язують тут присвійні займенники? Скоріш за все, відповіді будуть однакові: 
йдеться про тих, кому ми викладаємо навчальну дисципліну та приймаємо в них 
заліки, іспити. 

Вірно. Але це початок відповіді. Продовження ж у тому, що вища освіта 
визначає не тільки професію, але й кваліфікацію працівника. Вона (кваліфікація) 
значною мірою залежить від підготовки людини до професії. А якість підготовки – 
від того, хто і як її проводить.  

У кожній темі про рівень нашої професійної майстерності так чи інакше 
звучить поліфонія інтересів Вчителя і Учнів. Саме тому ми нерідко чуємо про 
офіційне оцінювання викладача студентами. Проте і в цьому плані зроблено 
менше, ніж хотілося б. Адже забезпечити свободу студентського „волевиявлення” 
не так вже складно: треба гарантувати його самостійність та анонімність. І 
гарантії (не на словах – на ділі) маємо надати своїм вихованцям ми. Наважимось, 
насмілимося побачити студентські оцінки у своїй викладацькій «заліковій», - і 
зробимо тим самим не лише вірний психологічний крок, але й крок, гідний честі 
професійного мундира.  

Споконвіку в людській праці за майстерністю Учня стояв Учитель. А за 
вчителем – його навчальна дисципліна. Зрозумілим Правом Учня було не лише 
бажання вчитися у доброго Вчителя, але й право висловити про Майстра свою 
думку.  

Можливо, доречно нагадати, що ще задовго до 1991 року на Міжнародних 
наукових конференціях в Ульяновську (двічі), Мінську, Києві, Москві (двічі) автор 
говорив про необхідність розширити інформативність вузівських дипломів. Для 
чого пропонував змінити „Додатки” до них так, щоби після назви дисципліни 
обов‘язково вказувалась кількість планових навчальних годин (лекційних, 
практичних) – та фактично прослуханих, відпрацьованих студентом. А після 
оцінки за дисципліну називалися прізвища та посади викладачів, які вели 
заняття та оцінювали знання. 

Не беремося судити чому, але пропозиція сприймалася прохолодно і навіть 
насторожено.  

Зараз інші часи. Та чи зникла актуальність питання про якість вищої освіти? І 
хіба логічна у цьому зв‘язку подальша анонімність осіб, відповідальних за 
результати такої серйозної для Держави справи, як підготовка кадрів належної 
кваліфікації для політики, економіки, освіти, науки, культури, силових структур?.. 
Запропоновані нововведення поруч із практичною мали би ще одну сторону: ім’я 
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того чи іншого викладача стане своєрідним знаком якості (або не якості) знань, які 
ми зобов‘язані забезпечувати у вузівських стінах. 

... Наші студенти. Наші викладачі. Хотілося, аби ці слова вимовляли завжди у 
діалектичному взаємозв‘язку та взаємозалежності, нагаданих частково й 
контекстом, який складається на цих сторінках. Сам же контекст є результатом 
багаторічної участі у викладацькій праці – подекуди із власною педагогічною 
стратегією і тактикою – та намаганням визначити, що в ній залишиться від 
сьогодення і збільшить ту унікальну фахову вертикаль, яка дістанеться навчального 
мистецтва майбутнього, а що ляже на безіменні полиці історії. 

Література 
Стаття є авторським матеріалом, частиною власної концепції, з найбільш 

повним висвітленням якої Шановні Читачі можуть, зокрема, ознайомитись у 
монографіях: Тищенко В.М. У володіннях Логоcа. – Львів: Сполом, 2002. – 342 с.; 
Тищенко В.М. Викладач вищої школи: феномен професії. – Львів: Сполом, 2006. – 
398 с. А також у навчальному посібнику: Тищенко В.М. Лаконічна Україна. – Львів: 
Сполом, 2009. – 320 с. (Гриф МОН).    

Summary 
Vadim Tyshchenko 

Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies  
named after S.Z.Gzhytskyj 

COMPETITIVENESS OF TEACHER OF HIGHER SCHOOL 
Progress in any industry of human activity was always assisted by eye or in 

absentia forms of competition, healthy and honest competition, fight at a rank the best. 
Do we understand that our job performances are not measured by time, amount, height, 
speed, weight.. units But really "Teacher of year" - the best among school teachers name 
on those indexes? Then why the best teacher of middle school is it necessary and 
possible to determine annually, and about the best teacher of school higher even 
remembered never? Is not there it not only strange, but up to a point and unfair?  
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Халецькій О.В.,  доцент кафедри філософії і політології ЛНУВМ та БТ 

імені С.З.Гжицького, 
Халецька О.О., аспірант кафедри історії культури ЛНУ імені І.Франка, 

м.Львів 
 

РЕЛІГІЙНА ЕЛІТА УКРАЇНИ РЕНЕСАНС-РЕФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ 
 

Елітою є особи, які активно, творчо і поступально-прогресивно діють в 
усіх сферах суспільного життя (А.Тойнбі). Головним змістом епохи середини XVI  
- середини XVII ст.ст. був перехід  від східно-християнського до ренесанс-
реформаційного типу культури, здійснюваний переважно шляхетською 
лицарською верствою в Україні (В.Липинський). Потужні культурно-освітні 
центри, особливо соцініанські ввели новий план школи, започаткували нові 
критичні та раціоналістичні засади духовно-релігійного розвитку на 
європейському рівні, виховали ціле покоління діячів, які здійснили перехід до нового 
ренесанс-реформаційного типу культури. 

Ключові слова: еліта, ренесанс-реформаційна доба, культурно-освітні 
осередки, соцініани, раціоналістичні засади духовно-релігійного розвитку. 

 
Проблема всякого розвитку – це, передусім, проблема історичного 

суб’єкта - діяча, тобто творчої еліти, її створення, формування, освіти. Епоха 
середини XVI - середини XVII ст. в Україні отримала належне дослідження у 
вітчизняній історіографії. Освітній культурно-історичний процес XVI-XVII ст. 
добре висвітлений у працях К.Харламповича, О.Левицького, М.Грушевського, 
І.Огієнка, С.Подокшина, Я.Ісаєвича, М.Крикуна, М.Ковальського, І.Мицька, 
Н.Яковенко, В.Микитася та інших (1). Існують різні тлумачення змісту даного 
періоду. Російська історіографія розглядала головний зміст епохи як боротьбу між 
східнохристиянським православ’ям і західним католицтвом і уніатством, яке 
увінчується приєднанням України до Росії. Польська історіографія дивилася на 
цей рух як на здійснення культурницької місії Польщі в Україні, твердила про те, 
що саме польське панування принесло і розповсюдило в Україні досягнення 
західноєвропейської ренесанс-реформаційної культури. Радянська історіографія 
розглядала зміст періоду як соціальну і національно-визвольну боротьбу народних 
мас проти польсько-католицької магнатської експансії. Безумовно, це мало місце, 
але не визначало повністю суть, зміст і скерованість історичного процесу на цьому 
відтинку часу.  Головним змістом епохи XVI - XVII ст., на нашу думку, був 
перехід від східнохристиянського давньоруського типу культури до ренесанс-
реформаційного, і ці здобутки поширювалися вітчизняною шляхтою, магнатерією, 
духовенством, українськими освітніми центрами та їх діячами. Або, іншими 
словами, зміст епохи визначали не так соціальні, як культурницькі чинники. 

                                                        
 Халецькій О.В., Халецька О.О., 2011 
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Якщо є перехідний розвиток, то виникає проблема визначення діяча, 
суб’єкта історії або т. з. творчої еліти. Ототожнення суб’єкта з народними масами 
є занадто загальним. Звичайно, перехід до нового типу культури здійснюється 
усіма верствами: селянством, ремісництвом, які несли на собі основний тягар 
матеріального виробництва, шляхтою, духовенством, магнатерією. Але кожний 
період має свою провідну діяльнісну верству. Таким було у княжий період IX - 
середини XIV ст.  давньоруське боярство, середини XIV - середини XVI ст. -
можновладне панство. Одночасно зростала питома вага  шляхти, яка приходить до 
влади із створенням Речі Посполитої. На нашу думку, головним діячем, творцем і  
впроваджувачем ренесанс-реформаційної культури в середині XVI - середині XVII  
ст. була  шляхта. І лише з  першої половини XVII ст. її поступово заступає 
козацтво, історична роль і місія якого мали дещо інше скерування.  

Проблема формування творчої елітарної верстви аналізується нами  через 
діяльність культурно-освітніх центрів. Оскільки у XVI - XVII ст. відбувається 
перехід до ренесанс-реформаційного типу культури, то саме освітні осередки 
мусили б відіграти роль організатора,  культурно-спрямовуючої сили, творчого 
осередка,  поширювача нового типу культури. 

Найбільш повно теорії еліти розкриті у таких мислителів, як А.Тойнбі, 
Ж.Гобіно, А..Бергсон, В.Парето, Г.Моска, О.Шпенглер, Х.Ортега-і-Гассет, 
Й.Гойзінга,  Д.Мальро,  В.Липинський (2). Провідною для нас є думка А.Тойнбі 
про те, що елітою суспільства є люди, які активно і творчо діють в усіх сферах 
суспільства. На наш погляд, саме ця концепція є найбільш обгрунтованою і 
всеохоплюючою в історико-соціологічній літературі. Ми також використовуємо 
положення концепції   В.Липинського про провідну роль лицарської шляхетської 
верстви в Україні середини XVI - середини XVII ст. 

Провідна верства, творча еліта України виховувалася і здобувала освіту, 
духовно зміцнювалася у таких осередках, як Миляновицький (б.1568-83рр.), 
Заблудівський (б.1569р.), Слуцький (б.1580 р.), Острозький (б.1576 р.), Львівський 
(1785 р.), Київський братський (1615-16 рр.), Луцький (1616 р.), Києво- 
Могилянський (1632 р.), в єзуїтських, протестанських школах. В даній статті ми 
розглянемо роль протестантських шкіл у формуванні творчої еліти України 
середини XVI - середини XVII ст.             

У мережі протестантських шкіл була створена найпередовіша на той час 
система педагогіки, яка суттєво вплинула на формування творчої еліти в Україні 
середини XVI -  середини  XVII ст.  Історія протестантизму в Україні, особливо 
освітня діяльність їх громад,  книгодрукування,  послідовна боротьба з експансією 
католиків, проповідь найпередовіших на той час раціоналістичних філософських 
ідей - це невід’ємна  частина історії культури нашої країни.  Ренесанс-
реформаційна культура середини ХVI - середини XVII ст. і   просвітницька 
культура середини XVII - середини XVIII cт. наклали відбиток на всі сфери 
суспільного життя, на людей, їх прагнення, думки, мову, звичай, побут, моду, на 
філософські напрямки. Вплив ренесанс-реформаційної  і  просвітницької культур 
виявився найглибше не  через прямі впливи  простестантизму,  а  опосередковано,  
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в усіх галузях суспільного життя. Виключно великою є   роль  соцініан та інших 
протестанських громад в розвитку освіти та друкарства в Україні, їх внесок в 
художню культуру.* 

З 1520-х рр. протестантські  рухи та  ідеї поширюються в Україні 
спочатку серед міських,  бюргерських верств.  З 1530-х  рр.  вони 
розповсюджуються і серед шляхти. Цьому сприяє ліберальне ставлення 
королівського двору Сигізмунда I і Бони Сфорца, а також покровительство 
магнатів Миколи Радзивілли Чорного - великого канцлера литовського і  Миколи 
Радзивілли Рудного  (1563 р.)(4). Ідеї протестантитзму стали знаменом опозиційної 
шляхти.  

Протестанський рух в Україні середини XVI - середини XVII ст. в цьому 
аспекті досліджували вчені - О.Левицький, Н.Любович, М.Карєєв, С.Мерчит, 
М.Грушевський, І.Огієнко, Д.Чижевський,  М.Возняк, А.Брюкнер, А.Косовський, 
І.Крип'якевич, С.Урбан,  С.Огоновський,  А.Зімін,  А.Клібанов,  Я.Лур'є, 
С.Подокшин, Я.Ісаєвич, І.Паславський, М.Дмітрієв та інші (3).      

  Посилення феодально-кріпосницького  гніту  одночасно з розвитком 
товарно-грошових відносин в середині  XVI ст. та польсько-католицька  
магнатська  експансія cприяли поширенню і  радикалізації реформаційного руху в 
Україні. Із кальвіністського табору протягом 1562-65 рр.  виділяється радикальний 
напрямок антитринітаріїв або аріан.  Антитринітарії Речі Посполитої називали 
себе Польськими  і  Литовськими братами. 

В  періоді  з  д.п.  XVI - XVII ст. в  реформаційному  русі  в  Україні  
можна виділити три течії. Перша - містично-радикальна, переважно міщансько-
плебейська, яка у дусі біблійних пророків заперечувала власність, владу, 
насильство, схоластичні мудрування,  вимагала "нової землі і нового  неба",  
утвердження  на землі "тисячолітнього царства Христова". Ці традиції будуть 
розвинуті Ст.Зизанієм, І.Вишенським в українстві (5). Другою виступала більш  
поміркована  шляхетсько-міщанська  течія  нонанадоратизму (непоклоніння),  
головним представиком якої були С.Будний,  Доманевський, Я.Палеолог, 
В.Тяпинський та інш. Вони допускали володіння кріпаками,  заняття державних 
посад, але найбільшою заслугою є те,  що вони вперше розвинули ідеї  
раціоналізму на західно європейському рівні,  започаткували нові науково-
критичні підходи до Біблії. Серед освічених і ліберальних шляхетських кіл 
поширюється третя течія- т.зв.  епікуреїзм, представниками якого були К.Бекеш у 
Литві,  Г.Лован - на Поліссі,  Д.Гулевич -  на Волині.  Їх характеризувало  
радикальне вільнодумство,  наголошення на саме моральному значенні релігії,  
звертання  до  античної  філософської спадщини і широка у ній обізнаність (6). 

 Перша половина  XVII ст. для Речі Посполитої, України - це  час 
переростання ренесанс - реформаційної духовності  у  нову просвітницьку 
культуру, яка висуває нові ідеали природньої людини і раціоналізму. В 
утвердженні цих ідеалів у вітчизняній духовності соцініанство починає відігравати 
вирішальну роль. Соцініанство поширилося головним чином серед середньої 
шляхти і міщанства (7). Це вчення також підтримувалося багатьма магнатськими 
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родами, яким воно імпонувало своєю поміркованістю і високим рівнем освіти, 
якого воно вимагало. Тому до протестантизму і  соцініанства приєднуються відомі 
в історії України магнатські родини - Радзивілли,  Потоцькі, Заславські, Збаразькі, 
Тишкевичі, Соломірецькі, Глебовичі, Вишневецькі, Обрамовичі,  Чапличі, Пузини, 
Немиричі,  Ліщинські,  Кішки, Стоінські, Сенюти, Хоткевичі,  Войноровські та 
інші (8).      

Соцініанські школи  на той час були найкращими в Європі, їх шкільні 
програми запозичили єзуїтські та православні  братські школи.  Академія, яку 
називали  "Сарматські  Афіни", існувала  у  м.Ракові (1602-1639 рр.),  а після її 
закриття в - Киселені на Волині. Вона зосередила найбільш передові українські 
сили в усій Речі Посполитій. У вищому  навчальному закладі вчилися не лише 
соцініани,  а й кальвіністи, католики, православні. 

Основи організації  діяльності  гімназії  були розроблені Ф.Меланхатоном 
(1494-1560 рр.),  а  навчальні  плани  - Д.Штурмом. Вони були настільки вдалі та 
відповідали вимогам часу, що були повністю покладені в основу як православних, 
так і католицьких колегіумів, не зважаючи на те, що між останніми точилася 
запекла ідеологічна боротьба.  Ректором колегії довгий час був Євстафій (Остап)  
Кесіль - надзвичайно освічена людина, автор перекладу "Про наслідування 
Христа"  Фоми Кемпійського (1380-1471 рр.) Цей твір справив досить великий 
вплив на розвиток  західно-європейської  філософської  думки.  Цей  трактат  
отримав міжвіросповідне поширення і витримав більше 2000 видань, був 
перекладений на всі мови християнських народів. Є.Кесіль також взяв певну 
участь,  незаслужено забуту,  у відомій так званій полемічній літературі.  У 1631 р.  
під псевдонімом Геласія Діпліца він видає присвячену  Києво-печерському  
архимандриту  Петру Могилі "Атипологію",  яка була скерованапроти католицької 
"Апології" М.  Смотрицького, що перейшов до унії. В академії викладала нова 
творча еліта України - Матвій Твердохліб, Якуб Гриневич - Грижановський  (Ян  
Трембіцький), В. Малахівйович та інші. Як узагальнення педагогічного досвіду 
протестанських шкіл в цей час  виникає  педагогічна  система  Яна Амоса 
Коменського (1592-1670), автора відомої "Великої дидактики".  

Значним був внесок соцініан у друкарство. Друкарні діяли у Раківській та 
Киселенській Акедемії, а також у Панівцях та інших містах країни. Тут видавались 
твори відомих філософів того часу - А. Припковського (1572 -1670 рр.),  
А.Вишоватого,  А.Кесіля, Ю.Немирича та інші. Прикладом  зв’язку  і впливів 
соцініан на православні видання може бути їх активна участь у виданні “Бесід 
Іоана Злотоустого на 14 послань апостола Павла” (1625 р.) Київським братством. 
Слід  відзначити також ренесанс-реформаційні та просвітницькі впливи та участь 
протестантів у так званій полемічній літературі, яка становить цілу епоху у 
духовному розвитку України кінця XVI - першої половини XVII ст. (праця 
протестанта Христофора Філалета “Апокризис” 1597 р. (9), відповідь “ Мотовила 
(10) , “Антипологія” Кесіля та інші). Дуже багато видань православних зазнали 
впливів нових реформаційних віянь (серед них, книга Нового Завіту 1580 р., 
Острозька Біблія 1581 р. та інші) (11). 
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Серед  протестантів в Україні другої половини XVI - першої половини 
XVII ст. виступають такі відомі діячі як С. Будний - відомий філософ, перекладач  
Біблії для соцініан (1570-1572рр.) (12); .М.Чехович, В.Нагалевський; 
А.Припковський - видатний соцініанський філософ, київський шляхтич, секретар 
польського короля Владислава IV (1632-48 рр.), маршалок житомирського сейму 
(1643р), один з найвідоміших людей в Речі Посполитій та Україні, автор більше 50 
праць, філософських, історичних трактатів; .А.Вишоватий - відомий філософ і 
соцініанський проповідник;  М.Твердохліб, О.Мотовило; А.Колодянський - автор 
“Листів Івана Смериди до великого князя Володимира”;  І.Каменчанин (13); 
О.Чаплич, С.Немирич, П. Верещак, Г.Гулевич, Ю.Немирич - видатний публіцист, 
автор Гадяцької угоди та інші. 

Таким чином, діяльність протестантів, особливо соцініан,   досить широко 
була  розповсюджена на Україні  і справила великий вплив на вітчизняну культуру 
середини XVI - середини XVII ст. Їхні потужні культурно-освітні осередки ввели 
новий план школи; започаткували нові критичні та раціоналістичні засади 
духовного і релігійного розвитку на європейському рівні; виховали ціле покоління 
діячів, які здійснили перехід до нового ренесанс-реформаційного типу культури. 
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RELIGIOUS ELITE OF UKRAINE OF RENAISSANCE  
REFORMATIONAL EPOCH 

Elite is a person, which acts actively, creatively and advancingly, 
progressively in all spheres of social life (A.Toinby). 

The main epoch content of the middle of  XVI-XVII century was the conversion 
from eastern Christianity to Renaissance-Reformational type of culture. 

Powerful cultural and educational centres, especially societas had trained the 
whole generation of figures whch had realized this conversion.  
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ІСТОРІЯ БОГА. ІСТОРИЧНО-ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК УСВІДОМЛЕНЬ 
БОГА ЯК ТВОРЧІСНОЇ СИЛОДІЇ 

 
Ідея єдиного Бога-творця була першим дієусвідомленням творчісної 

силодії, універсальної творчісності світу, від якої він є похідним. Від середини ХХ 
ст. виникає новий процесуально-творчоцентричний образ світу, який детермінує 
всі сучасні уявлення (світу, історії тощо) і в якому Бог визначається як творчісна 
силодія в уособленому дієусвідомленні, здійснювана в історично-духовному 
розвитку і досяжна у релігійно-філософській думці. 

Ключові слова: історично-духовний розвиток, процесуально-творчо-
центричний образ світу, теономія, творчісна силодія.  

 
За вдалим висловом Л.Клагеса, людина є оком світу, спрямованим до 

образів [12, 501; 13, 25]. Всесвіт є його створенням (М.Блондель. “Дія”, 1894 р.; 
“Мисль”, 1934 р.) як літосфери (космосу), біосфери і ноосфери (духосфери) [5]. 
Перетворення Всесвіту на ноосферу (сферу людського розуму), духосферу 
відбувається через людську діяльність, її історичний розвій. Людина є істотою 
діяльнісною, яка діє перетворююче, отже – свідомо, тобто людина є істотою 
діяльнісно-одухотворюючою Всесвіт, яка перетворює його на “нетлінне царство 
істини, добра і краси” (В.Соловйов). Очевидно, одухотворення Всесвіту і є єдиним 
виправданням (антроподицеєю) появи, створення людини в Універсумі. Оскільки, 
по-перше, будь-яка людська діяльність опосередкована свідомістю [2], по-друге, 
вона, за вдалим висловом українського неогегельянця В.Залозецького-Саса, має 
“світоглядне підпорядкування” і, по-третє, значення духовної компоненти 
історичного розвитку [11] весь час зростає (а в добу переходу до інформаційного 
суспільства стає вирішальним), то це дає певні підстави розглядати історію 
суспільства як “історію духу” [4].  

В історично-духовному розвитку світ здійснюється як ряд його 
загальних (універсальних) образів [12, 502; 13, 25-26]. Історія людства є його, по-
перше, етапи [2; 10, 185] розвитку (формації), по-друге, різні локальні 
(просторово-часові) способи розвитку (цивілізації) [7; 10, 185-186], по-третє, 
здійснювані універсальні образи світу, відповідно до яких людство перетворює 
його [12, 502; 13, 25-26]. Таким чином, ноосферичний розвиток світу (Д.Джентілє. 
Загальна теорія Духу як чистого акту. 1916 р.) є здійснюваний людиною 
(людством) ланцюг його універсальних образів. Близькі до здійснюваного у 
ноосфері універсального образу світу вужчі поняття діяльнісно-духовної матриці, 
                                                        
 Халецькій О.В., Халецька О.О., 2011 
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життєвого світу і часового обрію (Гуссерль), парадигми (Кун), епістеми (Фуко) 
тощо. На етапі первісної родової общини збирачів і мисливців світ уявлявся в 
образі Великого Звіра, а розвиток розумівся як упорядкування. На етапі первісної 
родової общини землеробів і скотарів VII – IV тис. до н.е. – як Світове Древо, а 
розвиток розумівся як породження [12, 502; 13, 25-26]. У первісній магічній (або 
міфологічній) свідомості розвиток передрелігійних уявлень відбувався від 
пралюдського фетишизму (неясного відчуття залежності істоти від якихось сил 
поза нею, принаймі від доби неандертальців 100  –  40 тис. до н. е.) до 
збиральницько-мисливського родового тотемізму (вшанування роду, залежності 
від нього в образі першопредка, від 40 тис. р. до н. е.) і землеробсько-скотарського 
неолітичного анімізму (віри в душу, духів, демонів, від бл. 7 тис. р. до н. е.). З IV 
тис. до н.е. людство переходить від первісного суспільства до цивілізацій. Виникає 
ідея Бога і релігія як віра в Бога (первісні демони – це ще не Бог). Весь світ 
уявлявся як сонм (множинність) богів. Виникає ідея створення світу, розвиток 
розумівся як творення [12, 502; 13, 25-26]. Релігія проходить три етапи розвитку: 
багатобожжя, єдинобожжя і нинішній т.зв. універсалізм [12, 505]. Багатобожжя є 
уособленням залежності людини від різних  природних (сонце, грім–блискавка–
дощ, плодючість тощо) і соціальних (влада, краса, кохання, війна тощо) сил, в 
умовах відчуження [3] усвідомлених як “священне”. У перших семи т.зв. 
“вогнищних” цивілізаціях IV – ІІ тис. до н. е. (Давньоєгипетській бл. 3000 р. до н. 
е., Шумеро-Вавилонській у Дворіччі бл. 2775 р. до н. е., Індській бл. 2500 р. до н. 
е., Егейській бл. 2000 р. до н. е., Хетто-Малоазійській бл.1800 р. до н. е., 
Ранньокитайській бл. 1600 р. до н. е., Давньоамериканській бл. 1500 р. до н. е.) [10, 
185-186] сонм  (множинність) богів упорядковується у пантеон. На чолі пантеону, 
як правило, стояв – в ірригаційних цивілізаціях – бог сонця (Аман-Ріа у 
Давньоєгипетській), у богарних (дощових) – бог грому і блискавки (Ягве – 
“вершник хмар” – в Іудеї, Індра – у індоаріїв, Зевс – у еллінів, Перун – у слов’ян 
тощо). Через теокосмогонії, такі, як Анська (грецьк. Геліупольська) еннеада 
Амана-Ріу і теокосмогонія бл. 2550 р. до н. е., Хінінсі (грецьк. Гераклеупольська) 
огдоада і теокосмогонія бл. 2100 р. до н. е. у Давньоєгипетській цивілізації, 
Берітська теокосмогонія бл. 1340-х р. до н. е., хетто-лувійська теокосмогонія 
“Пісні про царства на небесах” бл. 1260-х р. до н. е., сідонська і угаритська 
теокосмогонії бл. 1220-х р. до н. е. – давньому Ханаані, Гесіодова теокосмогонія 
VІІ ст. до н. е. тощо і виникнення узагальнюючого образу всесвіту (Дий–у 
індоєвропейців, Дейво – у індоаріїв, Сварог – у слов’ян, Тенгрі – у тюрків тощо) як 
неба (тобто перехідного до духовного) людство до сер. І тис. до н. е. (пророцький 
рух першої пол. VІІІ ст. до н. е., проповідь Заратуштри бл. 663 р. до н. е., реформи 
бл. 620 р. до н. е. Іосії-Веремії і бл. 440 р. до н. е. – Єздри-Нехемії тощо) 
переходить до єдинобожжя [3]. Ідея єдиного Бога - творця була першим 
усвідомленням (Джентілє) творчої сили, універсальної творчісності світу, від якої 
він, власне, є похідним (тварь). Оскільки при перетворенні, творенні завжди з 
необхідністю виникає свідомість (Платон, Енгельс), то єдиний Бог-творець вже 
уявлявся духовним [3]. Віра в єдиного Бога - творця також була першим 
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усвідомленням залежності людини від універсальної творчісності світу. Таким 
чином єдиний Бог є проекцією (Альтіцер) визначальних значимостей на 
творчісність світу. Через універсалізацію діяльності виникає (Фоєрбах) 
усвідомлення людини як здійснювача волі (Шопенгауер, Е.Гартман, Ніцше, Древс, 
Ціглер) єдиного Бога-творця (персоніфікованої творчісності світу), спочатку “раба 
божого” (у Давньосхідній цивілізації другої пол. І тис. до н. е.), а згодом і 
соратника, “співробітника Бога“ (у стоїцизмі IV ст. до н. е. і у християнстві І ст. н. 
е., наприклад, у “Посланні ап. Павла до Коринфян” тощо). 

Універсалізація діяльності як загального перетворення світу привела до 
понятійних узагальнень у свідомості [1]. Близько середини І тис. до н. е., у т. зв. 
“вісьовий час” (Ясперс) одночасно з монотеїзмом набирає силу нове особистісне і 
понятійне, абстрактне, теоретичне мислення: виникає образ світу, виражений у 
поняттях (філософія). Одночасно виступають ізраїльські пророки (Ісайя, Єзекиїл 
та інш.), давньогрецькі філософи (Фалес, Анаксімандр, Піфагор, Геракліт тощо), 
Заратуштра в Ірані, Джіна Махавіра і Будха в Індії, Лао-цзи і Кун-цзи у Китаї 
тощо. Цей процес завершується постаттю Ісуса Христа. Виникає і розвивається 
нове особистісно-понятійне мислення і здійснюються нові образи світу. У всьому 
розвинутому общинно-рабовласницькому давньому світі (передусім античності) 
світ уявлявся і здійснювався як космос – світ речей (Сократ, Платон, Аристотель, 
стоїцизм Сенеки і Марка Аврелія, неоплатонізм Прокла тощо). Розвиток розумівся 
як коловорот космосу. У середньовічному общинно-феодальному суспільстві 
здійснювався теоцентричний образ світу (чань-буддизм Хуей-нена і 
неоконфуціанство   Чжу Сі у далекосхідній цивілізації, індуїзм Шанкари і бхакті 
Нанака – в індійській, ісмаіліти і Омар Хайям або Алі ібн Сіна і Мухаммад аль-
Арабі – в ірано-ісламській, Іоан Дамаскин та ісихазм – у східнохристиянській, 
Авреліан Августин, Фома Аквінат, Іоан Дунс Скот або Екхардт – у 
західнохристиянській цивілізації), у ренесанс-реформаційному – 
антропоцентричний (Микола Кузанський і Д.Піко, М.Фічино або Ж.Кальвін і 
Д.Бруно). Розвиток розумівся як лінійно-есхатологічне сходження. У новочасну 
добу протоіндустріального періоду ХVІІ – сер. ХVІІІ ст. провідним виступає 
натуроцентричний образ світу (Ф.Бекон, Р.Декарт, Т.Гоббс, Д.Локк, Г.Лейбніц, 
Д.Берклі, Д.Юм, енциклопедисти К.Гельвецій, П.Гольбах, Д.Дідро тощо). Розвиток 
розумівся як розумовий прогрес. В індустріалізаційну добу сер. XVIII – кін. XIX 
ст. здійснювався розвитково (діалектико) - центричний (Кант, Фіхте, Шлегелі і 
Шеллінг, Гегель, Фоєрбах, Конт, Спенсер, Маркс і Енгельс тощо) образ світу. 
Еволюційний прогрес розумівся як розвиток по спіралі. В індустріальному 
суспільстві ХХ ст. провідним стає дієцентричний образ світу, який розумівся як 
діяльність наукова – у сцієнтистському (Е.Мах, М.Богданов, Б.Рассел, 
Л.Відгенштайн, марксизм-ленінізм, А.Уайтхед тощо) і художня – у 
гуманітаристському (Ф.Ніцше, А.Бергсон, М.Хайдегер, Ж.-П.Сартр, А.Камю 
тощо) напрямку розвитку духовності [12, 502; 13, 25-26]. Провідними 
філософськими школами усвідомлення світу першої половини ХХ ст. виступили 
неотомізм (Е.Жільсон, Ж.Марітен, А.Демпф), ІІ позитивізм (Е.Мах, Р.Авенаріус, 
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Е.Дюркгейм, Л.Леві-Брюль) і прагматизм (Ч.Пірс, У.Джеймс, Д.Дюі), 
неокантіанство (В.Віндельбанд, Г.Ріккерт, М.Вебер, Е.Кассирер), філософія життя 
(Ф.Ніцше, В.Дільтей, Г.Зіммель, А.Бергсон, О.Шпенглер, Е.Юнгер, Ів.Мірчук, 
З.Фройд, К.-Г.Юнг, Х.Ортега), ІІІ аналітичний позитивізм (Б.Рассел, 
Л.Відгенштайн, П.Сорокін), неогегельянство (Д.Джентілє, Б.Кроче, Р.Коллінгвуд, 
В.Залозецький-Сас, Й.Гейзінга), персоналізм (М.Бердяєв, Л.Шестов, Р.Флюєлінг, 
Е.Муньє), феноменологія (Е.Гуссерль, М.Шеллер, Д.Чижевський), екзистенціалізм 
(Г.Унамуно, Г.Марсель, М.Гайдегер, діалектична теологія К.Барта, Т.Нібура, 
Р.Бультмана, П.Тілліха, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, А.Камю, А.Мальро, Г.Рід, 
В.Петров), критичний реалізм (Д.Сантаяна, М.Гартман, А.Лавджой, Д.Мур) і 
емерджентна еволюція (С.Олександер, А.Уайтгед, Я.Сметс, П.Тейяр, А.Тойнбі). В 
емерджентній еволюції виникає вчення про ноосферу – здійснюваний людством 
одухотворений образ Всесвіту. У новочасну добу Бог розумівся як світовий (і 
понадсвітовий) дух, розум (“великий геометр” у просвітницькому русі масонства), 
воля (А.Шопенгауер, Е.Гартман, А.Древс, Л.Ціглер) тощо, у кінцевому рахунку – 
“aktus purus” – чиста дія (у неотомізмі ХХ ст.).   

До середини ХХ ст. сформувались (від Геракліта до Лейбніцевого 
“субстанція за своєю природою не може бути бездіяльною”) основні принципи або 
напрямні світовідтворення. По-перше, це динамізм (Парацельс, Беме, Лейбніц, 
Шеллінг, Шопенгауер, Ніцше, енергетизм, Бергсон, Фройд тощо), що усвідомлює 
світ як прояв певної сили [1]. По-друге, це актуалізм (від лат. “aktus” – рух, дія, 
діяльність): Е.Гартман, В.Вундт, Ф.Паульсен, Г.Спенсер, Х.Геффдінген, 
М.Блондель (буття = дія = дух), Д.Джентілє (“Загальна теорія Духу як чистого 
акту. 1916 р. та інш.), Л.Лавель тощо, що усвідомлює світ як дію. По-третє, це 
креативність (Уайтгед, Тейяр, Тойнбі, Гілфорд, Тілліх), що усвідомлює світ як 
творчісність [8]. Таким чином, сила виступає одним із основних усвідомлень світу 
[1]. В усій філософії від античності до середини ХІХ ст. сила розумілася як 
першопричина руху [3]. Сила виступала первинною, рух – вторинним, похідним 
від неї. В давньогрецькій філософії сила трактувалась як матеріальне явище 
(Фалес, Анаксімандр, Демокріт тощо) або як ідеальна (Платон). Аристотель 
своєрідно поєднав обидва напрями. В подальшій натурфілософії ідея 
надматеріальної сили набула різноманітності вчень про життєві, психічні тощо 
сили [1]. Саме через поняття надматеріальної сили наука змогла перейти до 
дослідження немеханічних явищ. Науковий зміст поняття сили отримало розвиток 
головним чином в експериментальній фізиці Архімеда, Леонардо да Вінчі, 
Стевіна, Галілея, Декарта, Гюйгенса тощо. Ньютон вперше дав якісне і кількісне 
визначення сили і маси і поклав їх в основу своєї світової механіки. Розуміння 
сили як причини руху залишається непорушним аж до середини ХІХ ст. Бог від 
часів Арістотеля і Фоми Аквіната розумівся як першодвигун, або рушій світу, 
тобто надсвітова сила. 

Від середини ХІХ ст. радикальна переоцінка змісту поняття «сила» 
пов’язана передусім з філософським переосмисленням закону інерції і закону 
збереження і перетворення енергії: оскільки інерціальні рухи відбуваються без 
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участі сили, то її фактор вже не може бути причиною руху; закони збереження 
енергії і руху показали здатність руху переходити із однієї форми в іншу, не 
зникаючи і не виникаючи із нічого. Рух є вічним, переходить із однієї форми в 
іншу і не потребує для свого виникнення сили як першопричини [1]. Звідси 
випливало, що рух є всезагальною, вічною і незнищенною властивістю матерії і 
тому не сила, а рух – первинне поняття. Рух первинний, сила вторинна. Звуження 
філософського значення поняття сили і – головне – труднощі його застосування до 
галузі деяких фізичних явищ викликали сумнів відносно його об’єктивного змісту. 
Це послужило приводом до численних спроб викладу фізики без використання 
поняття сили. Якщо вічний рух не потребує сили, то, відповідно, світ не потребує 
Бога.  

Одначе вже від кінця ХІХ ст. відбувається інтенсивне “повернення” 
поняття сили до фізики (правда, вже в іншій математичній формі), часто “під 
іншими іменами” (енергії, імпульсу, дії тощо), згодом – до всіх природних наук (де 
вихідним було поняття ступеня взаємодії) і до всіх усвідомлень світу (в 
енергетизмі В.Оствальда, А.Ейнштейна, В.Гейзенберга, М.Бехтерєва, К.Корнілова, 
Д.Беннета тощо), що знайшло своє завершення у дієцентричній картині світу 
середини ХХ ст. Бог знову (за Гегелем) починає усвідомлюватись не як “окрема 
річ”, а надособистісна сила, здійснювана у культурно-історичній творчості людини 
(Е.Гартман, А.Древс, Л.Ціглер), а релігія – як самоусвідомлення Бога.  Одним із 
найперспективніших проявів принципу актуалізму є, на нашу думку, вчення про 
ноосферу (ідея виголошена українським біохіміком - емерджионалістом 
В.Вернадським, розвинута Е. Ле Руа на семінарі А.Бергсона 1924 р. і всебічно 
обгрунтована теїстичним еволюціоністом П.Тейяром де Шарденом) про те, що 
світотворення, пройшовши стадії літосфери (неживої природи, космогенезу) і 
біосфери (живої природи) з появою людини вступило у стадію ноосфери 
(дієрозуму), тобто вирішальності духовного розвитку світу [5; 7; 13].  

Від середини ХХ ст. через НТР у сфері економічній, низку народно- і 
національно-демократичних революцій 1989–1992 р. – у сфері соціально-
політичній, виникнення нової універсалістської свідомості (віхою утворення якої 
можна вважати створення “світової павутини Інтернет WWW” 1992-1993 рр.) 
людство переходить до нової доби постіндустріального (друга половини ХХ ст.) та 
інформаційного (від початку ХХІ ст.) суспільства, в якому відбувається тотальна 
інтелектуалізація [9] всіх сторін суспільного життя, різко зростає (власне, стає 
вирішальним) значення духовного розвитку [9–13]. Від середини ХХ ст. в надрах 
дієцентричної картини світу (“мегамашина” Л.Мемфорда) через нові відкриття в 
науках (антропний принцип Б.Картера 1973 р., синергетику Хакена або Пригожина 
1977 р., теорію катастроф, інфляційну модель Всесвіту як “просторово-часової 
піни” А.Ланди 1989 р. у природознавстві або т.зв. еволюційну політекономію 
тощо), концепції суспільно-духовної (або “антропо-культурної”) тотальності 
школи “Анналів” (М.Блок, Л.Февр, Ф.Бродель, Ж.Ле Гофф, Ж.Дюбі, Е.Ле Руа 
Лядюрі тощо), багатолінійного розвитку неоеволюціонізму (Л.Уайт, Д.Стюарт, 
А.Леруа-Гуран, К.Ренфрю тощо), теологію культури П.Тілліха, католицьку 
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теологію розвитку, протестантську теологію процесу (Ш.Огден, У.Кобб тощо), 
через філософію другої половини ХХ ст.: постпозитивізм К.Поппера, Т.Куна, 
І.Лакатоса, П.Фойєрабенда та інш., структуралізм К. Леві-Стросса, М.Фуко 
(“Слова і речі” 1966 р. і “Археологія знання” 1969 р. та інш.), Ж.Лакана, Р.Барта 
тощо – у сцієнтистському (науковістському) напрямі, неомарксизм 
Франкфуртської школи нового лівого руху М.Хоркхаймера, Е.Фромма, Т.Адорно 
(“Діалектика Просвітництва” 1947 р., “Негативна діалектика” 1961 р.), Г.Маркузе 
(“Одномірна людина” 1964 р., “Ессей про звільнення” 1969 р.) тощо – у 
гуманітаристському напрямі буремних 1960-х р.; ідей “меж зростання” Римського 
клубу А.Печчеї, Д.Форрестера, Д.Медоуза тощо – у сцієнтистському і 
герменевтику Г.Гадамера (“Істина і метод” 1960 р.), П.Рікера – у 
гуманітаристському напрямі першої половини 1970-х р.;  філософське 
блазнювання т.зв. нових філософів А.Глюксмана, Б.Леві тощо середини 1970-х рр.; 
а також через здійснення т.зв. новим правим рухом другої половини 1970-х рр. 
ідеології постіндустріального інформаційного суспільства Ж.Фурастьє, А.Турена, 
Г.Мак-Люена (“Галактика Гуттенберга” 1962 р.), Д.Гелбрейта, С.Лема, Г.Кана, 
Д.Белла (“Прийдешнє постіндустріальне суспільство” 1973 р., “Культурні 
суперечності капіталізму” 1976 р. тощо), З.Бжезинського (“Між двома епохами” 
1970 р., “План гри: геостратегічні рамки радянсько-американського змагання” 
1986 р., “Велика шахівниця: американська першість та її стратегічні ініціативи” 
1997 р.), О.Тофлера (“Футурошок” 1970 р., “Третя хвиля” 1980 р.) і постмодерну 
(післясучасності), які знайшли найбільше усвідомлення у філософії 
постструктуралізму (Паризький міжнародний філософський коледж 1983 р.) Ж.-
Ф.Ліотара (“Стан постмодерну” 1975 р.), Ж.Дерріда (“Про граматологію” 1967 р., 
“Розсіяння” 1972 р.), Ж.Делеза (“Розрізнення і повторення” 1968 р., “Логіка сенсу” 
1969 р., “Анти-Едип” 1972 р., “Тисячі плато” 1980 р. тощо), Ф.Джеймісона 
(“Політичне безсвідоме” 1981 р., “Постмодернізм”, 1991 р.), У.Еко (“Ім’я троянди” 
1980 р., “Нотатки на полях “Імені троянди”” 1983 р., “Маятник Фуко” 1991 р. 
тощо) та іншого починає створюватись новий процесуально-творчоцентричний 
образ світу, який детермінує всі інші (світу, історії, Бога тощо) визначення [12; 13].  

Світ не є чимось даним, присутнім, наявним. Світ є (Г.Гессе, Х.Борхес, 
Х.Кортасар, Ж.П.Ліотар, Ж.Дерріда, Ж.Делез, У.Еко тощо) процесом 
світотворення через, по-перше, подієво-часовий ланцюг (Еон за Делезом); по-
друге, не циклічність або однолінійність, а т.зв. “гілкування” (Пригожин) 
розвитку; по-четверте, поступальність (т.зв. “перевідкриття часу” у синергетиці); 
самоорганізацію і смислоутворення через т.зв. “Ŭβρίζ” - “Хюбріс” (шаленство 
творчого процесу) як Хаосмос (поєднання хаосу, космосу і осмосу) або Лабіринт 
(Джойс, Борхес, Делез, Еко) – безконечний семіозис [12, 504; 13, 29-30]. 
Відбувається перехід від розвитковості до творчісності. Творчість і креативність 
(творчісність) становлять альфу і омегу світу. Все, що існує (матерія або дух), 
мусить бути створеним. Творчісність первинна. Все інше є її (тобто творчісності) 
розвитком, який розгортається як поступ. Отже, є підстави говорити про розвиток і 
поступ [13, 32]. Поняття  “процесу” близьке поняттю “розвитку”, а 
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“процесуальності” – відповідно “розвитковості”. Отже, світ є світотворення. 
Творчість, у найширшому значенні, – це здійснення нової якості. Нова якість світу 
полягає в його одухотворенні (ноосфера) людиною. Отже, світотворення – це 
одухотворення. Одухотворення (за постструктуралізмом) – це безконечний 
семіозис новоозначувань. В кінцевому рахунку – це т.зв. трансгресія (черезмежжя) 
як (на відміну від екзистенції – самоперевершування першої половини ХХ ст.) 
єднання з абсолютом (Аренд, Фуко, Бланшо тощо). Від творчоцентричності, 
творчості, творчісності – один крок до творця, тобто Бога (як персоніфікованої, 
уособленої творчості), до чого приходить вся сучасна духовність. Новий 
процесуально - творчоцентричний образ світу другої половини ХХ – початку ХХІ 
ст. виступає парадигмою, тобто детермінує всі інші сучасні усвідомлення і 
визначення, а відтак є універсальною діяльнісно-духовною матрицею. Відповідно 
до нової процесуально - творчоцентричної  картини світу історія не є тільки 
процесуальністю (тобто розвитковістю) суспільного (тобто діяльнісного), як в 
історизмі XVI – ХІХ ст., або усвідомленого процесуального (розвиткового) 
суспільного (діяльнісного), тобто історією духу як в історицизмі ХХ ст. У 
відповідному новій процесуально-творчоцентричній картині світу пост-
історицизмі історія не є даністю, а є процесом її створення через, по-перше, 
подієво-часове “гілкування”, по-друге, суспільно-духовний, інтелектуальний 
проект як, по-третє, множинність розмислів – новоозначень [13, 30].  

Відповідно до нового етапу розвитку духовності і нового образу світу від 
середини ХХ ст. виникає нова т.зв. секулярна релігійна свідомість і образ Бога. На 
нашу думку, термін “секулярна релігійність” не є правильним. Нова сучасна 
релігійна свідомість є не секулярною (світською), але теономною (дослідженою 
іще П.Тілліхом: “Кайрос” 1948 р., “Систематична теологія” 1951–1963 р., 
“Теологія культури” 1959 р., “Християнство і зустріч світових релігій” 1963 р. 
тощо), тому що кожна світська справа розглядається в ній як релігійне служіння 
Богу, співробітництво з Богом, богоздійснення у цьому світі [12]. Отже, аж ніяк не 
секулярно-безрелігійна, а швидше новорелігійна, а точніше – теономна 
релігійність, попередниками якої можна вважати М.Бердяєва (“Філософія 
свободи” 1912 р., “Сенс творчості” 1916 р.), А.Уайтхеда (“Процес і реальність” 
1929 р.), П.Тейяра де Шардена (“Феномен людини” 1938 р., вид. 1955 р.), 
Р.Бультмана (“Новий завіт і міфологія” 1941 р.) тощо. Причому, якщо стара 
релігійність у світі поступово занепадає, то нова теономна релігійність, по-перше, 
стає всепроникливою, “орелігійнює” буквально всі сфери життєдіяльності і, по-
друге, весь час зростає. На нашу думку, новочасна секуляризація від XVII ст. і 
масонсько-якобінського культу “вищого розуму” XVІІІ – ХІХ ст. завершує свій 
розвиток у т.зв. громадянській релігії, яка набула остаточних форм у сучасній 
Америці з її гаслом “В Бога ми віримо” 1955 р. на доларових купюрах, або 
набуттям статусу офіційної ідеології у Р.Беллаха (“Громадянська релігія у 
Америці” 1967 р.) за часів президента Кеннеді. В сучасній Україні запізніла 
громадянська релігія посилено впроваджується через введення навчального курсу 
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християнської етики (замість вивчення основ релігії або сучасного 
релігієзнавства), яке активно підтримується церквами собі на згубу.  

Від середини ХХ ст. виникає і поступово набирає силу нова релігійність, 
християнство, теологія. По-перше, в ній, по суті, уневажнюються (визнаються 
умовними або алегоричними) “старі”, предковічні уявлення про Бога як окрему 
особу, що перебуває десь “на небесах” (у крайньому виразі – взагалі потойбічного 
Бога), відбувається його своєрідна “деміфологізація” на рівні масової свідомості. 
Сучасний віруючий знає, що “Бог на хмарі не сидить”, але Бог є. Бог вже “не 
сидить на хмарі”, але стає ближчим людині, до її серця (душі), “посейбічним”. 
Відбувається своєрідна пантеїзація (а точніше, панентиїзація) Бога, який є 
одночасно і потойбічним, і посейбічним. “Упосейбічнення” Бога відбувається або 
як його антропоморфізація, або як натуралізація. Антропоморфізація Бога 
відбувається як його “створення у своєму серці” (Унамуно), образу Бога у душі. 
Здебільшого для них “Бог є любов”, добрі справи (Нобелівська премія Матері 
Терезі 1979 р.), у крайньому виразі – мораль. Але вже Матері Терезі було відомо, 
що добрі справи є не досягненням Бога, а лише шляхом до нього. Оскільки 
“любов” є створення, то, очевидно, досягнути творчісності можна лише в творчих 
актах (Бердяєв). Від Арістотеля до Фоми Аквіната і неотомізму ХХ ст. Бог 
конечно визначався як “actus purus” – чиста дія, що цілком відповідало 
дієцентричній картині світу. У бергсоніанця М.Блонделя і спіритуаліста Л.Лаваля 
“буття = дія = дух”. Але вже від середини ХХ ст. П.Тілліх у “Систематичній 
теології” 1951–1963 рр. визначає Бога, з одного боку, у повній відповідності зі 
старим традиційним богослов’ям, як “чисте буття”, а з іншого боку, тут же 
уточнює, що він є “не буття, а якість”, яка полягає у тому, що він є “творча 
сутність світу” [6, 252-253]. Визначення Бога як “творчої сутності світу” (Тілліх), 
його творчісності (А.Уайтхед, католицька теологія розвитку, протестантська 
теологія процесу тощо) відповідають вже новому процесуально-
творчоцентричному образу світу другої половини ХХ ст. [13, 29-30].  Отже, Бог є, 
по-перше, об’єктивно існуючою творчісністю світу, яка відображається, “від-
творюється” в нашій свідомості у різних релігійних образах, уявленнях і вченнях. 
По-друге, за вдалим висловом Т.Альтіцера, “Бог став Ісусом”, тобто олюднився, 
став людиною. Оскільки, за вдалим висловом Дільтея, “людина не має історії, 
тому що сама є історія”, то Бог став історією. Бог – це творчісність світу, втілена в 
його історії. По-третє, старозавітний потойбічний Бог в особі Ісуса не тільки помер 
на хресті, а й воскрес і вознісся на небо, тобто в дух. Бог – це дух, духосфера, 
творчісний історично-духовний розвиток.  Таким чином Бог, по-перше, об’єктивно 
існуюча творчісність світу, по-друге, творчісність світу, втілена в його історії і, по-
третє, творчісний історично-духовний розвиток, по-четверте, відображений, 
відтворений, усвідомлений в нашій душі.  

Нова релігійність 1960 – 1970-х років усвідомлена у т.зв. новій секулярній 
теології  (“Опір і смирення. Листи і зошити з тюрми” Д.Бонхоффера 1944–1945 р., 
“Систематична теологія” П.Тілліха 1951–1963 р., “Феномен людини” П.Тейяра 
1955 р., “Дослідження історії” А.Тойнбі 1934–1961 р., “Чесно перед Богом” 
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Д.Робінсона і “Секулярний зміст Євангелія” П.ван Бурена 1963 р., “Нова сутність 
християнства” В.Гамільтона і “Секулярне місто” М.Кокса 1965 р.,  “Смерть Бога” 
Г.Ваханяна і “Євангелія християнського атеїзму” Т.Альтіцера і “Реальність Бога” 
Ш.Огдена 1966 р., “Християнська природнича теологія” Д.Кобба 1967 р. тощо) 
отримала розвиток у постмодерністській (післясучасній) т.зв. теології смерті 
теології 1980-х р. (зб. “Деконструкція і теологія” 1983 р.) Т.Альтіцера 
(“Самовтілення Бога” 1977 р. ), К.Рашке (“Релігія і образ людини” 1977 р., 
“Алхімія слова” 1979 р., “Вторгнення вічності” 1980 р.) та інш. на засадах 
постструктуралізму, в якому Бог усвідомлюється не як об’єктивна реальність, а як 
дискурс, деконструкція, семіозис Бога, тобто всі розмисли про Бога, вся історія 
релігії [12, 505]. На нашу думку, постструктуралізм вже здійснив свою місію дещо 
сумбурного переходу до нового процесуально-творчоцентричного образу світу і 
вичерпав себе,  знаком чого стало самогубство Ж.Делеза 1995 р. Наступним кроком 
релігійної свідомості став, на нашу думку, теїстичний еволюціонізм 1990-х р., 
легалізований посланням папи римського Іоана – Павла ІІ конференції Ватиканської 
Академії наук 1996 р. в якому визнано, що “еволюція є більше ніж гіпотеза” [12, 
505]. У теїстичному еволюціонізмі К.Раннера, А.Морено, Е.Фера, В.Маркоцці, 
П.Оверхаге Бог визначається як перфекційний (тобто удосконалюючий або 
перевищуючий) розвиток, а світ – як безперервне творення, здійснюване через 
культурно-історичну творчість людини як богоздійснювача. Суттєвий вплив на всі 
сучасні усвідомлення Бога як творчісності світу, здійснюваної в історично-
духовному розвитку, будуть мати, на нашу думку, визначені наприкінці 2002 – на 
початку 2003 р. час світотворчого Великого Вибуху 13,7 млрд. років до н. е. і час 
кінця сучасного світу через 22 млрд. років н. е. 
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Summary 
THE HISTORY OF GOD. 

HISTORICAL AND INNER DEVELOPMENT OF UNDERSTANDING OF GOD 
AS CREATIVE STRENGTH ACTION 

The idea of the only God Creator was the first actunder-standing of creative 
strength action. 

From the middle of XX century,God is defined as creative strength action in 
impersonated active realization had been performed in historical and inner development 
and is achievable in religious and philosophical idea. 
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У статті представлено аналітичний спектр витоків становлення 
чоловічого хорового співу у  Львівському національному університеті 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького в історичному 
аспекті. 

Ключові слова: чоловічий хор, хоровий спів, музична культура, фестивалі, 
хорова музика, виконавська майстерність. 

 
Україна завжди славилась мистецтвом хорового співу. Окрасою Галичини 

на початку ХХ століття було хорове товариство “Бандурист”, яке дало поштовх до 
створення українського студентського хору в академії під такою ж назвою. 
Оскільки рада професорів не затвердила статуту товариства, навесні 1931 року 
студентський хор “Бандурист” було розпущено. 

Традицію хорового співу в академії було продовжено створеним восени 
1939 року студентським чоловічим хором під орудою диригента Євгена 
Панчишина, студента третього курсу, коли директором реорганізованої 
академії був призначений проф. Чинченко Іван Микитович. Саме директором 
Львівського ветеринарного інституту проф. Чинченком І.М. було ініційовано 
послати хор весною 1940 р. у кількості 40 учасників з концертною програмою 
до ветеринарного інституту в Києві, де доводилося проспівувати кожну пісню 
по декілька разів на біс. Під час екскурсій по Києву хор втішав киян своєю 
виконавською майстерністю в різних історичних місцях, збираючи кожного 
разу понад тисячу перехожих, що схвильовано слухали зразки пісень у його 
виконанні. 

Вже сам зовнішній вигляд співаків справляв колосальне враження. Усі 
молоді і поставні, у вишиваних сорочках, темно-вишневих жакетах, темних 
однострійних штанах. В Києві хор співав також ще на запрошення різних 
студентських організацій і скрізь проводили їх бурхливими оваціями. У грудні 
1940 р. хор налічував уже 55 учасників і взяв участь у першій обласній олімпіаді 
Львівщини, на якій виборов першу премію. У заключному концерті обласної 
олімпіади, що відбувався у Палаці залізничника, хор відкривав другий відділ 
концерту виконанням творів “Донська козачка” (муз. Левіна), “Огні горять” 
(муз.Нижанківського) та “Закувала та сива зозуля” (муз.Ніщинського). 

Студентський чоловічий хор існував також у 1942-1944 роках на фахових 
ветеринарних курсах. Під умілим диригуванням Володимира Панасюка хор по 
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неділях співав під час Служби Божої у Преображенській церкві Львова, брав 
участь у концертах, святкових академіях. Зокрема, у травні 1943 на святковій 
академії, приуроченій Великому Каменяреві вражало слухачів виконання хорових 
точок Д.Січинського “Непроглядною юрбою”, “Даремна пісня” та “Вічний 
революціонер” М.Лисенка. 12 вересня 1943 року хор студентів ветеринарії 
концертував у залі Народного дому м.Стрия, де були виконані твори 
Нижанківського, Людкевича, Січинського, Лисенка, Воробкевича, Вахнянина, 
Шуберта, Гуно, Ніщинського, Котка та інших композиторів, а 28 вересня втішав 
глядачів творами українських композиторів у залі Інституту народної творчості 
м.Львова. В цей період учасниками студентського хору “Ватра” були: Іванків, 
Михайлович, Цегельський, Котович, Чучман, Лужецький, Ткачук, Вірщук, 
Кміцикевич, Гіль, Данилишин, Сас, Навальковський, Павлічка, Балько, Король, 
Прокоп, Рудавський, Курило, Мельник, Берест, Недільський, Якубів, Пшик, 
Баб’як, Несторович, Лісовський, Винярський, Обух, Микитович, Лабач, 
Корецький, Сілецький, Болесь, Гарапа, Гладишевський, Яблонський, Пакуляк, 
Дужий, Лемеха, Пасічник. 

Цікавим є і той факт, що у травні 1942 року на зборах хору ветеринарії 
хористи виступили з ініціативою організувати діяльність загальностудентського 
хору “Бандурист”. На збори були запрошені студенти медицини і політехніки, які 
підтримали ідею створення такого хору. Музичне керівництво об’єднаним 
студентським хором трьох навчальних закладів було доручено диригентові 
В.Панасюку, а в жовтні 1942 року мистецьке керівництво хором перебрав на себе 
професор Микола Колесса. Завданням хору було згуртувати весь чоловічий 
студентський співочий актив, виплекати високу музичну культуру та пропагувати 
її серед студентської молоді та української громади. Хор брав участь в урочистих 
академіях на честь Дениса Січинського, Симона Петлюри, Евгена Коновальця, 
Миколи Голубця, співав у храмах Львова, брав участь у принагідних панахидах, 
відправах під час Свят, давав публічні концерти в кінотеатрах Львова, в Оперному 
театрі. 

Хор відзначався надзвичайно свіжим звучанням молодих голосів, 
глибиною низів, взірцевою дисципліною виконання, акуратною ритмікою й 
динамікою, та якістю переливів, за що отримував схвальні відгуки не тільки від 
вдячного львівського громадянства, а й від професійних музикантів, критиків та 
мистецтвознавців. Хор демонстрував довершені зразки різних стилів української 
хорової музики з тонким відчуттям не тільки музичної, але і поетичної думки. 

Сьогодні славну традицію чоловічого хорового співу продовжує народний 
чоловічий хор “Дзвін” викладачів і співробітників університету, заснований у 1983 
році. Хор “Дзвін” - учасник та лауреат багатьох обласних, всеукраїнських та 
міжнародних фестивалів хорової музики. В його багатовекторному репертуарі 
твори української та європейської класики, українські народні та патріотичні пісні, 
духовна музика. Звання народного здобув у 1995 році (кер. М. Сало). Хор є 
ініціатором проведення на базі університету міжнародних хорових фестивалів 
“Дзвін”. 
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Завдяки активній концертній діяльності та високій виконавській 
майстерності хор здобуває велику аудиторію вдячних шанувальників чоловічого 
хорового співу як в Україні, так і за її межами. 

Література 
1. Германович У.Ю., Соловейчук Н.М., Цимбала В.І. Хор студентів 

Львівського ветеринарного інституту у 1942-1944 роках // Наукові праці студентів 
за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і 
проведеної біолого-технологічним факультетом. – Львів, 2008. – С. 176-178. 

2. Золочівська О. І чверть століття “Дзвін” дзвенить // Тижневик “За вільну 
Україну”. – Львів, 2009. - №7 (233). – С. 9. 

3. Ковалюк Р.Т. “Ватра” академії // Науково-популярне видання – Львів: 
Світ, 1999. – 104 с. 

4. Кордик З.П., Цимбала В.І. Мистецькі віхи народного чоловічого хору 
ЛДАВМ “Дзвін” (до 20-річчя з часу заснування) // Наукові праці студентів 
зооінженерного факультету Львівської державної академії ветеринарної медицини 
імені С.З. Гжицького. – Львів, 2003. – С. 84-86. 

5. Соловейчук Н.М., Германович У.Ю., Цимбала В.І. Хор студентів 
Львівського ветеринарного інституту у 1939-1941 роках // Наукові праці студентів 
за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і 
проведеної біолого-технологічним факультетом. – Львів, 2008. – С. 175-176. 

6. Цимбала В.І. 20 років “Дзвонові” // Сільський господар. – Львів, 2003. - 
№9-10. – С. 38-39. 

7. Цимбала В.І. Про художнього керівника та головного диригента 
чоловічого хору  “Дзвін” Михайла Сала // Співає: “Дзвін” (збірник творів для 
чоловічого хору). – Львів, 2004. – С. 142. 

8. Цимбала В.І. Шлях до звання народного // Львівська державна академія 
ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького (1784-2000). – Львів, 2000. – С. 591-
600. 

9. Чинченко І. З моїх львівських спогадів // Альманах об’єднаних 
українських ветеринарних лікарів. 1950-1958. – Нью-Йорк: Вінніпег, 1981. – С. 
155-157. 

Summary 
Tsymbala V.I., Senechyn V.V. 

THE ORIGIN OF MALE CHORUS “DZVIN” LNUVM AND BT NAMED 
AFTER S.Z. GZHYTSKYJ 

Analitical spectrum of the origin of male choral singing formation at Lviv 
national university of veterinary medicine and byothehnology  named after S.Z. 
Gzhytskyj in the historical context has been presented in the article. 

Key words: male chorus, choral singing, music culture, festivals, choral music, 
art of perfomance. 
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ХУДОЖНЄ ПОРІВНЯННЯ В КОНТРАСТИВНОМУ АСПЕКТІ 

 
Стаття присвячена структурному та семантичному аналізу художнього 

порівняння як мовного засобу в українській та англійській мовах. Розмежовуються 
звичайні, лінгвістичні та художні порівняння. Подається загальна 
характеристика та структурні типи порівнянь в обох мовах.  Наводяться 
приклади семантично різних художніх порівнянь на позначення різних аспектів 
категорії часу на основі  творів Ірен Роздобудько та Енн Тайлер.  

Ключові слова: структурні типи, семантична відмінність, звичайне 
порівняння, лінгвістичне порівняння, художнє порівняння. 

 
Вступ. Одним з найцікавіших аспектів сучасної стилістики є вчення про 

тропи, тобто слова, словосполучення і вирази (образи), що вживаються  в 
переносному значенні і служать виразності мови. Вчення про них було 
успадковано з античного світу (Аристотель, Квінтіліан) риторами і стилістами 
національних мов. До тропів належать порівняння, метафора, метонімія, 
синекдоха, епітет, гіпербола, літота, оксюморон, перифраз, персоніфікація [1, 319-
320]. Метафору, художнє порівняння та епітет прийнято об’єднувати назвою 
компаративні тропи [2, 11-12]. 

Метою даного дослідження є порівняння семантичних та структурних 
особливостей художнього порівняння в англійській та українській мовах. 
Матеріалами дослідження є твори американської письменниці Енн Тайлер [3, 4, 
5, 6, 7, 8] та української письменниці Ірен Роздобудько [9, 10]. 

За робоче визначення досліджуваного стилістичного засобу візьмемо 
наступне. Художні порівняння – це тропеїчні фігури, в яких мовне зображення 
особи, предмета, явища чи дії передається через найхарактерніші ознаки, що є 
органічно властивими для інших [1, 359]. Кажучи інакше, художнє порівняння – це 
стилістичний засіб, що підкреслює якусь рису концепту, порівнюючи його з 
якимось неочікуваним предметом чи явищем [11, 167]. Про місце і важливість 
порівнянь у стилістичній системі мови можна судити зі слів О. Потебні: “Самий 
процес пізнання є процес порівняння” [12, 255].  

Дослідженням художніх порівнянь займалось багато лінгвістів, зокрема 
А. Вежбицька [13], К. Лотоцька [14], Н. Ємець [14], Е. Мельниченко [15]. 

Художнє порівняння часто ототожнюють з метафорою, яку ще називають 
“стиснутим художнім порівнянням” (“a compressed simile”) [16, 84]. 

Таке ототожнення ґрунтується на структурі даних стилістичних засобів, 
оскільки структурно метафори, художні порівняння та епітети містять три основні 
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елементи: поняття, яке підлягає порівнянню (the tenor), поняття, залучене до 
порівняння (the vehicle), основа порівняння (the ground) [17, 95-96]. 
 Дуже важливо розрізняти: 1) звичайні порівняння, 2) лінгвістичні та 3) 
поетичні (авторські) художні порівняння.  
 Звичайні порівняння означають співставлення двох об’єктів, що належать 
до одного класу речей, з метою встановлення ступеня однаковості чи відмінності 
[11, 167]. Коли ж ми використовуємо порівняння як стилістичний засіб, ми 
встановлюємо контраст одного об’єкта з іншим, який належить до зовсім іншого 
класу речей. Художнє порівняння виключає всі властивості предметів, крім однієї, 
спільної для них. Таким чином, вираз “The boy seems to be as clever as his mother” -
це звичайне порівняння, а вираз “Maidens, like moths, are ever caught by glare” 
(Byron) – художнє порівняння. “Maidens” та “moths” належать до гетерогенних 
класів об’єктів, і Байрон  знайшов концепт “moth”, щоб зазначити одну з 
другорядних ознак концепту “maiden”, тобто “being easily lured”. Отже, останній 
вираз є прикладом авторського (поетичного) художнього порівняння [11, 167].
 Художнє порівняння в англійській та українській мовах має такі формальні 
сполучні елементи у своїй структурі: like, as, such as, as if, seem,  як, мов, немов, 
наче, неначе, неначебто, ніби, нібито, немовби, немовбито. 
 Деколи в англійській мові порівняння-формуючі елементи поміщаються в 
кінець речення чи фрази, майже зливаючись з нею, перетворюючись майже на 
суфікс, наприклад: Emily Barton was very pink, very Dresden-china-shepherdess like. 
У звичайний, необразний спосіб, це набуло б наступної форми: Emily Barton was 
very pink, and looked like a Dresden-china-shepherdess [11, 168]. В українській мові 
такого явища не спостерігається.  
 Порівняймо структуру художнього порівняння в українській  та англійській 
мовах. 

Структура художнього порівняння в англійській та українській мовах 
English Ukrainian 

- As+adj+as 
As busy as a bee 
- Like+noun 
Like water off a duck’s back 
- Subordinate clauses 
Pearl felt she was sinking in at the 
centre, like someone given a 
stomachache (Anne Tyler) 
- Comparative sentences with a 

comparative predicate 
He was like a solemn rag doll (Anne 
Tyler) 
- Comparative constructions: 
She had not grown fuller or softer 
with age. She was like certain 

- Прикметник+як, мов, немов, 
наче, неначе, неначебто, ніби, 
нібито, немовби, немовбито 

Дівчина гарна, як червона калина 
(фольклор), бути мов сіль в оці 
(Коцюбинський), зрадіти як 
дурень з печі (Вовчок), надутись, 
як кулик на вітер (Марко Вовчок). 
- Форма орудного відмінка 
Щебетати соловейком 
Вити звірюкою 
- Підрядне речення 
Спливло життя, як листя за 
водою (Ліна Костенко) 
- Речення порівняльної 
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supermarket vegetables that turn 
from green to withered without 
ripening (Anne Tyler) 

структури, в яких суб’єкт 
порівняння охоплює всю 
предикативну частину 

Кров твоя – рубін коштовний, кров 
твоя – зоря світання (Леся 
Українка) 
- Порівняльно-приєднувальні 

конструкції, побудовані за 
принципом образної аналогії 

Доля. Як відрізана гілка, що 
валиться долі (Леся Українка) 
- Заперечні порівняння 
Ой то ж не зоря – дівчина з 
новенькими відерцями по водицю 
йшла 
- Невизначені порівняння 
Дівчина – ні змалювати, ні 
описати 
- Конструкції з формами 

ступенів порівняння 
Чорніше чорної землі блукають 
люди (Т.Г. Шевченко) 
- Описові порівняння 
Ой ти, дівчино, з горіха зерня 
(І. Франко) 

 Як бачимо, в англійській мові менше структурних типів художніх 
порівнянь. Так, форма орудного відмінка є характерною лише для української 
мови. 
 У кожного майстра художнього слова є свої улюблені образи. Відповідно, 
художні порівняння кожного письменника носять свій неповторний характер. Так, 
сучасна американська письменниця Енн Тайлер, провідною темою творчості якої є 
час, порівнює людське життя з пульсом (Time was speeding up and slowing down in 
fits, like a pulse [3, 122]), осіннім листям (In a house so solid, built with such care, 
Mrs. Emerson’s tumble of possessions lay like a film of tattered leaves over good topsoil, 
their decay proceeding as steadily as Mrs. Emerson’s life [4, 24]), подорожжю (If you 
persist,” Timothy said, “in seeing life as some kind of gimmicky guided tour where 
everyone sings up for a surprise destination” [4, 109]; виставою (Then once, one time, I 
did do something. And what a mess! It was like I’d blundered onto the stage in the 
middles of the play. What a mess it made! [4, 193]), олівцем (… he was merely getting 
used up like a lead of a pencil [5, 166]), океаном (“Her three children, she saw, had 
been staring at the horizon with the alert, tensed stillness of explorers at the ocean’s 
edge, poised to begin their journeys” [6, 326]), дитячою гіркою (I’ve always pictured 
life as one of those ladders you find on playground sliding boards – a sort of ladder of 
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years where you climb higher and higher, and then, oops!, you fall over the edge and 
others move up behind you [6, 193-194]. Людина, яка зазнає часових змін, 
порівнюється, з поштовою посилкою (She felt like a package at a post office, stamped 
and addressed and laced – taps of the addressee were clicking closer and closer down 
the hall [3, 40]), статуєю (He pictured himself as a statue in a fountain, sitting entirely 
motionless while people came and threw their hopeful pennies in and left again [5, 
166]), предметом, залишеним повінню (He had retired from the Tanner Corporation, 
he wrote. He remained at his place of transfer, Richmond, like something washed up 
from a flood [7, 22]), лампочкою, що згасає (Feels like my mind is flickering, feels like 
I am a light bulb just about to burn out [4, 146]), машиною, що застрягла (It seemed 
my mind got into a rut, and it wore the rut deeper, and I couldn’t yank it free again [8, 
218]). Будинок, у яком мешкають персонажі романів письменниці, 
характеризується наступним чином: The house seemed like an old plerson, all rattling 
bones and coughs and stale breath;, the bricks worm down like old pencil eracers; She 
fancied she could hear the house groaning in distress – such a modest, mild house, so 
unprepared for change [6, 27]. 
 Сучасна українська письменниця Ірен Роздобудько також використовує 
самобутні образи для зображення часу та часових аспектів. Спогади для неї – 
“кадри кінохроніки”[9, 7], “заспиртований експонат у слоїку” [10, 29-30], “омела, 
що випиває усі соки” [9, 68], пам’ять – “кошик” [9, 74], “давно загублений альбом 
зі старими чорно-білими фотографіями” [9, 129]. Час – “кошлатий злий 
ньюфаундленд” [10, 8],  “мед, що затягує – не виборсатись, не злетіти” [10, 54], 
“нитки, що їх розмотують” [10, 176], “залізобетонні стіни” [10, 193], 
“старовинна скриня” [9, 46], “щось, що рвуть зубами та крізь що продираються“ 
[9, 144], “пісок” [9, 147; людське життя – “гра в пацьорки” [10, 14], “темне 
горище з щільно припасованими дошками” [10, 15], “програма” [10, 20], 
“галасливе свято” [10, 38], “повітряна куля” [10, 75], “екскурсія” [10, 82], 
“суцільна морока і морок, в якому нічого шукати” [10, 186], “чернетка” [10, 192], 
“море, з якого витягують” [10, 192], “механізм, що крутиться у потрібному 
напрямку” [10, 192],  “три дороги” [9, 13], “акваріум” [9, 13], “істота з плямою 
замість обличчя” [9, 34], “паперовий човник із маленькою запаленою свічкою у 
потоці монотонної мелодії” [9, 52], “ланцюжок шансів” [9, 83], “крижаний дім із 
товстими стінами” [9, 141], “недбало зібганий пакунок” [9, 146]; позитивні зміни, 
що їх несе час – “промінець світла на темному горищі, що наповнює простір 
золотим танцем тисячі порошинок” [10, 8], “ковток повітря” [10, 15], “комета, 
яка наближається, але її ще не видно на небосхилі” [10, 18], “весняний дощ” [10, 
18], “вітер” [10, 195], “ковток води” [9, 145]; людина – “безпритульний осінній 
листок, на якому написано щось незрозуміле” [9, 67], “зіпсована запальничка” [9, 
69], “механічна лялька” [9, 118], “крамничка з архаїчним непотребом” [9, 133], 
“сповита лялька” [9, 147]. Отже, попри спільну зацікавленість часом як 
філософською категорією, письменниці використовують семантично відмінні 
образи для його зображення.  



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 394

 Як бачимо, контекстуальні поетичні художні порівняння є неочікуваними 
для читача та являють собою яскраве співставлення різних предметів та явищ. 
Вони розглядаються в межах стилістики.  

В українській та англійській мовах є також велика кількість “заяложених” 
художніх порівнянь, що встановлюють аналогію між різними властивостями, 
станами чи діями людей та тварин, наприклад: treacherous as a snake, sly as a fox, 
busy as a bee, industrious as an ant, faithful as a dog, to work like a horse, to be led like 
a sheep, to fly like a bird, to swim like a duck, stubborn as a mule, hungry as a bear, 
thirsty as a camel, to act like a puppy, playful as a kitten, vain (proud) as a peacock, 
slow as a tortoise, as merry as a cricket; впертий, як віслюк; щасливий, як слон; 
брудний, як свиня; повільний, як черепаха. Ці словосполучення перестали бути 
справжніми художніми порівняннями і стали звичайними кліше, у яких другий 
компонент є звичайною обставиною. Такі порівняння називаються лінгвістичними 
порівняннями  і є предметом вивчення лексикології.  
 До лінгвістичних та художніх порівнянь належать також компаративні 
епітети. Дані вирази легко трансформуються у компаративні конструкції, 
наприклад: sylph-like figures, an apple-cheeked girl – the girl with cheeks like apples, 
pearly beauty, flower-like ladies. І. Гальперін називає їх складними епітетами, 
оскільки вони утворюються як складні прикметники [11, 157].  Т. Онопрієнко 
стверджує, що компаративні епітети належать до компаративних тропів [2,11-12]. 
Даний автор вважає його ключовим поняттям у топології, оскільки інші тропи 
можуть трасформуватися у нього: the grapes are like amber (художнє порівняння) – 
the amber grapes. 
 Розглянемо структуру компаративних епітетів в англійській та українській 
мовах.  

Структура компаративних епітетів 
English Ukrainian 

- N+like(-wise) 
Flower-like charm (J. Galsworthy) 
Her child-like delight (W. Maugham) 
- N+PII 
A pear-shaped head (J. Priestly) 
- N+PI 
Pig-dying noises (W. Golding) 
- N+adj 
The moon glinting steel-blue (J. 
Galsworty) 
- N+N 
Apple-blossom colouring (J. 
Galsworthy) 
- Adj+N 
Red-apple colour 
Symmetrical life (Anne Tyler) 

- Прикметник+іменник 
І марили айстри в розкішнім півсні 
про трави шовкові, про сонячні дні 
(О. Олесь) 
- Дієслово+прислівник 
Як я люблю вас ніжно, прозоро, 
радісно, безгрішно (О. Олесь) 
Дієслово+(Прикметник)+Іменник 
Волосся жмутками проміння 
горить на зеленій траві (О. Олесь) 
Розтопленим сріблом блищать 
річки (Леся Українка) 
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Dead silence (Anne Tyler) 
Simple, innocent time (Anne Tyler) 
Muddy life (Anne Tyler) 
- Adj+adj 
Pale-lilac shadows 
Bricky-dry throats (R. Kipling) 
- A+PI 
Childish-looking 
- PI+N 
Leading-figure  
certitude (M.Maloney) 
- PII+N 
Bent-pin way (G. Green) 
Cluttered life (Anne Tyler) 
A drid-up, drained-out woman (Anne 
Tyler) 
Confused life (Anne Tyler) 
- Adv+PI 
Womanly-waiting (R.Aldington) 

 Бачимо, що в англійській мові більше структурних типів компаративних 
епітетів.  
 Проведене дослідження показало такі результати. В англійській та 
українській мовах є спільні та відмінні структурні типи художніх порівнянь. Так, 
наприклад, порівняння, виражене формою орудного відмінка, властиве лише 
українській мові. Натомість, в англійській мові налічується більше структурних 
форм компаративних епітетів, які також відносять до художніх порівнянь – 11 
типів. Важливо відрізняти лінгвістичні та художні порівняння. Семантично, 
лінгвістичні порівняння, які є об’єктом вивчення лексикології, є подібними, а, 
часто, і тотожними в обох мовах. Художні порівняння, навпаки, є яскравим 
відображенням індивідуально-авторського стилю кожного письменника, і, як 
правило, не повторюються, не зважаючи на спільну тематику окремих митців, 
зокрема аналізованих нами Енн Тайлер та Ірен Роздобудько. 
 Висновки. Художні порівняння – важливий стилістичний прийом та 
складова індивідуально-авторської манери кожного автора в обох мовах. Попри 
порівняно невелику кількість структурних моделей, даний мовний засіб 
характеризується великим семантичним різноманіттям. 
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Summary 
SIMILE IN A CONTRASTIVE ASPECT 

The article is devoted to the structural and semantic analyses of the simile as a 
linguistic means in English and Ukrainian. The common comparison, linguistic 
comparison and simile are distinguished. The general characteristics and structural 
types of similes in both languages are given. Semantically different similes denoting 
different aspects of temporal relations are exemplified on the material of the novels by 
Iren Rozdobud’ko and Anne Tyler.  

Key words: structural types, semantic difference, common comparison, linguistic 
comparison, simile. 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 397

УДК 378:636.611. 
Ших Ю.С., Мисів О.В., Федик Ю.Я., Білозор О.Р.  

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З.Ґжицького 

 
П’ЯТИРІЧНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС З КУРСУ «ЦИТОЛОГІЯ, 
ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ»: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ, ОЦІНКА 

ЯКОСТІ ЗНАНЬ, НЕДОЛІКИ 
 

У ЛНУВМ та біотехнологій імені С.З.Ґжицького з 2006-2011 н.р. навчальний 
процес здійснюється згідно з «Тимчасовим положенням про кредитно-модульну 
систему організації навчального процесу», розробленим робочою групою з 
організації та методичного супроводження кредитно-модульної системи і 
затвердженим 11 квітня 2006 року. Особливість переходу на нову систему 
навчання в університеті було те, що впровадження її в навчальний процес 
розпочалося з перших курсів. На кафедрі гістології «Положення» впроваджується 
у навчальний процес вже протягом 5 років. 

Згідно з «Положенням» і відповідно до навчальної програми на кафедрі, з 
курсу «Цитологія, гістологія, ембріологія» розроблено нову робочу програму, де 
зміст дисципліни розподілено на 8 змістових модулів, із яких сформовані 4 
основні модулі. Кафедра відповідно до відведених на дисципліну 216 годин, 
розробила тематичний план, згідно з яким на аудиторні заняття відводиться 122 
години (50 годин лекційних та 72 лабораторних), на самостійну роботу – 94 
години, з яких на тематичну самостійну роботу – 28 годин. 

Одним із основних покликань кредитно-модульної системи є мотивація 
студента до навчання. На першому курсі ця мотивація зводиться до одержання 
доброї оцінки, яка дозволить студенту отримувати стипендію, але не здавати 
екзамен. Тому, мабуть, більшу кількість студентів задовільняє оцінка «добре», яка 
відповідає цим критеріям. Про необхідність отримати повноцінні та якісні знання 
уяву лише має незначна кількість першокурсників, тому завдання лектора, або 
викладача на заняттях полягає в тому, щоб вплинути на свідомість студента 
переконливими доказами про необхідність міцної, якісної підготовки з базових 
дисциплін, які будуть для нього основою при вивченні клінічних дисциплін, а в 
подальшому будуть необхідні для формування його, як фахівця ветеринарної 
медицини. 

Згідно з «Положенням», на кафедрі успішність студента оцінюється шляхом 
проведення поточного, модульного та підсумкового контролю. У кожному 
семестрі зміст дисципліни поділено на два модулі, кожний з яких завершується 
модульним контролем, який проводиться під час модульного тижня. Поточний 
контроль проводиться частіше за тестовим опитуванням, рідше – за усним, в той 
час, як модульний контроль проводиться тільки за тестовим опитуванням. 
                                                        
 Ших Ю.С., Мисів О.В., Федик Ю.Я., Білозор О.Р., 2011 
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Результати поточного і модульного контролю підсумовуються у балах відповідно 
до «Положення». 

Результати екзаменаційних сесій студентів факультету ветеринарної 
медицини 

Сесія оцінки 
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стьст
уд 
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2007  І к. 18 8 117 55 59 27 20 9 214 63 90 
2008 ІІ к. 25 12 128 62 43 21 10 5 206 74 95 
2008 І к. 33 16 120 57 47 23 9 4 209 73 96 
2009 ІІ к. 36 17 107 52 32 15 33 16 208 69 84 
2009 І к. 21 10 127 60 28 13 36 17 212 70 83 
2010 ІІ к. 31 17 69 40 52 30 19 13 174 57 87 
2010 І к. 34 18 105 54 37 19 17 9 193 72 91 
2011 ІІ к. 38 16 106 46 57 25 30 13 231 63 87 
Середнє 30 14 110 53 44 22 22 11 205 67 89 

 
Графік успішності та якості навчання 

 
 

Аналіз результатів екзаменаційних сесій за 5 років показав, що студенти 1-2 
курсу ФВМ, які проходили протягомі року курс гістології, в цілому покращили 
успішність, виходячи з того, що зросла кількість відмінних і добрих оцінок і 
зменшилась, в основному, кількість задовільних і незадовільних оцінок, 
покращилась якість навчання.Позитивні тенденції до покращення успішності 
студентів в цілому можна пояснити кращою їх поінформованністю про суть і 
вимоги до навчання за Болонською системою, а також кращою підготовкою і 
усвідомленням відповідальності за навчальний процес зі сторони викладачів. 

На кафедрі на кожну тему та заняття розроблено по 50-60 тестових запитань, 
з яких складені варіанти тестових завдань. За ними проводиться контроль 
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засвоєння матеріалу за кожне заняття. Досвід роботи викладачів показав, що поряд 
із тестовим опитуванням необхідно використовувати також інші види контролю 
(усне, письмове опитування та інші). До контролю якості засвоєння студентами 
матеріалу впроваджені також вимоги, притаманні специфіці дисципліни та 
методиці проведення занять з курсу «Гістологія». Зокрема, обов’язковим при 
проведені модульного контролю та екзамену є перевірка знань гістопрепаратів, а 
також перевірка альбомів для замальовування гістопрепаратів, де враховують 
акуратність виконання малюнка, правильність підписів та відповідність малюнка і 
гістопрепарата. 

З метою виявлення ефективності впровадження у навчальний процес 
кредитно-модульної системи навчання, кафедра провела анкетоване анонімне 
опитування 150 студентів першого курсу ФВМ. Аналіз опитування показав, що 
тижневе аудиторне навантаження студента вимагає значного зменшення, за що 
висловилося 51% опитаних. Кількість предметів, винесених на другий семестр, 
65% опитаних студентів вважає завеликим, а ряд дисциплін, на думку опитаних, 
можна винести на факультативні заняття. Аналіз анкетування також показав, що 
більшість студентів позитивно сприйняла тестове опитування, вважаючи вимоги 
кредитно-модульної системи, які пропонує кафедра, обґрунтованими і 
справедливими (63% опитаних). Водночас, досвід роботи викладачів із 
впровадження в поточний контроль тестової форми опитування показав її 
односторонньою і не завжди об’єктивною. Тому, на наше переконання, в 
навчальний процес необхідно впроваджувати комбіновані форми контролю, із 
яких одним найбільш ефективних для біологів, ветеринарних і медичних лікарів є 
усне опитування. Усне спілкування з викладачем розвиває логічне мислення, мову, 
вміння використовувати спеціальну термінологію, здатність пов’язувати будову з 
функцією, починаючи від клітин і закінчуючи організмом в цілому. Однак, усне чи 
письмове опитування немислиме без радикального зменшення кількості студентів 
у групі (5-7). Не менш важливим є зменшення погодинного навантаження на 
викладача, яке досить активно заявило про себе під час впровадження у 
навчальний процес самостійної роботи студента. На цей вид діяльності в 
педагогічному навантажені викладача не виділено ні однієї години, важливим є 
також скорочення кількості дисциплін, на що вказує 61% опитаних студентів. 

Згідно з вимогами ЕКТS студент повинен мати на рік 60 кредитів (по 30 
кредитів на семестр), а якщо рахувати по кількості дисциплін, то це, приблизно, 5-
6 дисциплін на семестр. Студент факультету ветеринарної медицини має 10-11 
дисциплін, 5-6 заліків та 3-5 екзаменів. Крок до скорочення кількості дисциплін, а 
також об'єднання роздріблених споріднених дисциплін у 4-5 кредитні блоки був би 
кроком назустріч студентам, а також на зустріч тому «Положенню», яке 
задеклароване Болонською угодою. 

Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу 
та оцінки знань студентів значно загострило увагу до введення у навчальний 
процес ВНЗ нових технологій. Зокрема, пройшла переорієнтація  у перерозподіл 
годин і відбулось акцентування на значне їх збільшення для самостійного 
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оволодіння студентом певних положень, тем або розділів дисципліни. 
Європейська система вищої освіти в даний час робить наголос на індивідуальну 
роботу студента, вважаючи, що найкраща освіта, це - самоосвіта. Виходячи з 
цього, самосійна робота переходить із допоміжної форми навчання у ранг 
провідної. Традиційно самостійна робота студентами проводилась і до 
впровадження вимог Болонської угоди, однак на її виконання не відводилось такої 
значної кількості годин (40-50% : більше).Тому в даний час ряд ВНЗ, факультетів і, 
особливо, викладачів, знаходяться в пошуках ефективної організації цього виду 
навчальної роботи, тим більше, ще єдиної, методично обґрунтованої типової 
програми, зокрема, для курсу "Цитологія, гістологія, ембріологія" на даний час 
немає. 

П’ятирічний досвід запровадження самостійної роботи у навчальний процес 
на кафедрі гістології показав, що найважливішими складовими є її добра 
організація і забезпечення (методичне, матеріальне). Якщо із організацією 
самостійної роботи особливих перешкод немає, то забезпечення, особливо 
матеріальне, силами кафедри не завжди можна вирішити (мікроскопічна та 
відеотехніка, цифрова фотоапаратура, Інтернет, комп'ютерні програми та ін.) 

Однією із вищих форм самостійної роботи студента вважається наукова 
робота, яка поєднує в собі всі інші види, а саме: пошук та вивчення основної і 
додаткової навчальної та наукової літератури, написання тез, рефератів, 
користування мережею Інтернет, вміння користуватись бібліотечними фондами, 
ознайомлення з матеріалами наукових та науково-популярних журналів і інше. 
Нажаль, науковий гурток, який ефективно привчає до самостійної роботи, не може 
охопити значну кількість студентів. Для залучення до науково-пошукової роботи 
всіх студентів курсу на окремих факультетах академії у навчальний процес 
впроваджено виконання кожним студентом індивідуального навчально-дослідного 
завдання (ІНДЗ) як одного із видів самостійної роботи. Для цього розроблено 
тематику завдань із окремих розділів програмного матеріалу з курсу «Гістологія». 
Досвід впровадження ІНДЗ в навчальний процес показав, що студенти почали 
краще працювати в бібліотеці, здобувають навички роботи із додатковими 
джерелами літератури, освоюють методику написання рефератів, їх представлення 
та захист. 

На факультеті ветеринарної медицини в робочій програмі з курсу 
«Цитологія. Гістологія. Ембріологія» на самостійну роботу заплановано 94 години, 
що складає 44% від загального обсягу годин, виділених на дисципліну. Із них на 
тематичну самостійну роботу відведено 29%, що в цифровому виразі відповідає 28 
годинам. Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, переважно середнього 
ступеня складності. Тестове опитування та захист рефератів входять в оцінку 
самостійної роботи з теми. Ряд питань із самостійної роботи виноситься на 
модульний контроль і входять в екзаменаційні білети. 

З метою покращення самостійної роботи кафедрою проведено анонімне 
анкетне опитування 170 студентів І курсу ФВМ, яким запропоновано дати 
відповідь на 11 запитань. Аналіз результатів опитування показав, що кафедра 
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надає достатнє методичне забезпечення щодо матеріалу, винесеного на самостійне 
опрацювання. На запитання «Що, на Ваш погляд, сприятиме покращенню 
самостійної роботи?» 40% студентів відповіли: «Зменшення обсягу матеріалу». 
Ще 40% висловилися за необхідність зменшення кількості дисциплін, які читають 
на курсі (гуманітарні і роздрібнені дисципліни, фізкультуру). На запитання «Який 
вид самостійної роботи Ви вважаєте найефективнішим?», приблизно 90% 
студентів переконані, що самостійна робота повинна проводитись під контролем 
або з використанням консультацій викладача, і лише 9% опитаних готові 
самостійно опановувати теми, винесені на цей вид занять.  

Підсумовуючи сказане, не можна не відзначити ряд моментів, від вирішення 
яких будуть залежати якісні показники знань студентів, як від самостійної роботи, 
так і від запровадження кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу в цілому. Тут можна наголосити на великій кількості студентів у групах 
(12-18 студ.), на значній кількості дисципліни, винесених на один семестр (до 11 
предметів), на недостатньому матеріальному забезпеченні навчального процесу, 
недостатньому забезпеченні бібліотек літературою і, звичайно, велике погодинне 
навантаження на викладача (до 900 год). Все це, в цілому, буде негативно 
впливати на навчальний процес і не дасть добитись тих результатів, які ми 
очікуємо від впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес. 
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УДК 796.332 
Якимишин І.Д., старший викладач  

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З.Ґжицького 

 
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ МІНІ-ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) В УКРАЇНІ В 

ПЕРІОД з 2006 по 2007 рр. 
 
На даному етапі розвитку міні-футболу (футзалу) в нашій державі 

поруч із підвищенням його популярності та здобутками на міжнародній арені 
надзвичайно відчутною є недостатня кількість спеціальної науково-методичної 
та історичної літератури. Мета нашого дослідження - встановити етапи 
становлення та дослідити аспекти та історичні дати розвитку міні-футболу 
(футзалу) в Україні.     
             Ключові слова: Міні-футбол (футзал), цільова комплексна програма, 
дитячо-юнацька спортивна школа, етапи становлення, архівні матеріали. 

 
Формулювання цілей статті (постановка завдання), виклад основного 

матеріалу дослідження. 
Мета - встановити етапи становлення міні-футболу(футзалу) в Україні. 
Завдання – дослідити аспекти та історичні дати розвитку міні-

футболу(футзалу) в Україні в період (2006-2007рр.) 
Методи: документальний метод (аналіз архівних матеріалів АМФУ за 

період  2006-2007рр.) 2006 рік… 
Чемпіоном України, Володарем  Кубка і Супер Кубка стала команда з  

міста Донецька МФК ”Шахтар”. Президент Євгеній Геллер, віце-президент Євген 
Бойчук, тренер Олег Солодовнік, начальник команди Сергій Рафаїлов. 

14.03.2006р. в палаці спорту в м. Києві відбулась товариська зустріч між 
національними збірними командами України і Росії (1:2). “Матч став справжнім 
святом активно прогресуючого виду спорту - футзалу, успіхи якого вже принесли 
Україні і Росії славу на міжнародній арені і були достойно оцінені спортивною 
громадою обох країн” (Григорій Суркіс). 

28 грудня 2006 року проведено раду АМФУ, на якій прийняли рішення 
відмітити позитивну роботу в Українській дитячо-юнацькій футбольній лізі 
(Президент Вячеслав Деонега), а також Одеської, Харківської, Луганської, 
Київської, Львівської, Запорізької областей і м. Київ. Крім того, відмічена 
позитивна робота комітету ветеранів і його керівника Жовтонога А.А. 

АМФУ продовжило співпрацю з інформаційним агентством “Спорт 
України” та під керівництвом Анатолія Подвойського систематично втілюють 
інформаційне обслуговування матчів національної і молодіжних збірних команд, а  
також ігор Чемпіонату і Кубка України з футзалу, що дозволяє спортивній громаді 
і вболівальникам мати найбільш повну картину про футзальні новини. 

Збірна команда Дніпропетровської державної фінансової академії на 
третьому Чемпіонаті Європи з футзалу серед студентів в м. Нови Сад (Сербія) 

                                                        
 Якимишин І.Д., 2011 
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посіла третє місце, серед ВНЗ України - перше місце. 
21-24.09.2006р. в м. Одеса проведено фінал чотирилітніх спортивних ігор 

молоді України (Головний суддя Борис Басов), в яких взяли участь команди із 8 
областей. В результаті змагань: 1-ше місце Харків, 2-ге - Запоріжжя, 3- місце -  
Рівне. 

У місті Луганську переможцем 1-го Суперкубка України серед команд 
ветеранів 45- років і старших стала команда «Ніколь» (м. Суми). 

У місті Полтава переможцем першості ЦСФСО «Україна» серед ДЮСШ по 
програмі спортивних ігор «Олімпійські надії» стала команда «Стирол» - ДЮСШ 
№5 (м.Горлівка Донецька обл.) 

Участь команди «Шахтар» в Кубку УЄФА: основний етап – «Шахтар» - 
«Толігма» (Молдавія) – 6:2 (2:1), «Шахтар» - «Раба» ( Латвія) – 3:0 (2:0), «Шахтар» 
- «Геделле» (Венгрія) – 11:0 (5:0); елітний раунд – «Шахтар» - «КИП Діва» 
(Румунія) -  3:4(1:2), «Шахтар» - «Спортинг» (Португалія) – 5:2(1:1), «Шахтар» - 
«Динамо» ( Росія) – 4:4(0:4). 

Кубок «Великого Дніпра» в м. Запоріжжі  завоювала команда МФК 
«Єнакієвець». 

Проведений учнівський семінар для тренерів команд вищої і першої ліг з 
участю професорів Бориса Миколайовича Юшко і Валентини Іванівни Воронової. 

ФФ України на засіданні Виконуючого комітету (Протокол №8 від 
28.09.2006 р.) підтримала ініціативу АМФУ щодо включення в Єдиний календар 
спортивно-масових заходів проведення щорічно у другу суботу  березня 
Всеукраїнського дня футзалу. 

Підсумки роботи обласних спортивних організацій, відомості про розвиток 
чоловічого футзалу в Україні за 2006 рік: Донецька область – 2842 очки, Львівська 
– 1876, Одеська – 1596, м.Київ – 1330, Харківська – 1274, Сумська – 786, 
Запорізька – 644, Івано-Франківська – 518, Рівненська – 336, Миколаївська – 280, 
Київська – 280, Дніпропетровська – 182, Закарпатська – 154, АР Крим -126, 
Луганська – 98. 

ФІФА Асоціації всі змагання під егідою ФІФА проводить за Правилами гри 
ФІФА у футзалі з тим, щоб покласти кінець різноманітним варіантам цієї гри, які, 
на її думку, надають загрозу популярності і розвитку даної гри. 

P.S. Чи має для Вас Суперкубок  особливе значення? «Це один із 
українських трофеїв. В награванні зв'язок  чи складу з прицілом на чемпіонат 
України мова вестись не може. Для того ми їздили в Польщу, в Москву. Там ми   
працювали над комбінаціями і готувалися фізично. Тут це робити пізно. Щоб 
зберегти чашу – буде потрібно боротися. На сьогодні задача поставлена – виграти 
Суперкубок. Керівництво як і раніше, ставить максимальні задачі (заслужений 
тренер України, майстер спорту СССР Олег Солодовник) 

2007 рік… 
Національна збірна команди України взяла участь у фінальній частині 5-го 

Чемпіонату Європи під керівництвом Геннадія Лисенчука і Валерія Водяного. 
Після закінчення Чемпіонату Давид Тейлор – генеральний секретар УЄФА 
направив лист в ФФУ такого змісту: “Від імені президента  Мішеля Платіні і 
комітету по футзалу і пляжному футболу, я із задоволенням передаю наші 
привітання вашій національній футзальній команді за їхній блискучий виступ в 
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фінальній частині 5-го Чемпіонату УЄФА в Португалії. Позитивна атмосфера була 
присутня на цьому турнірі завдяки продемонстрованій високій якості футзалу. 
Ваша команда внесла свій вклад для здійснення цієї атмосфери, показала велику 
майстерність і талант, які привели до задоволення глядачів і телеглядачів по всій 
Європі і по всьому світу. Ми просимо передати найкращі побажання гравцям в 
їхній майбутній кар’єрі і побажати успіху в наступних турнірах”. 

Вперше фінальні ігри Чемпіонату Європи обслуговував український 
рефері-арбітр ФІФА Олег Іванов з м. Дніпропетровська.   

Чемпіоном України вперше стала команда, яка представляла західний 
регіон – СК “Енергія” (Львів). Президент Стефанків Олександр, тренер Юрій 
Кобзар. 

Кубок України завоювала цілеспрямована команда МФК “Єнакієвець” 
(Єнакієве). Президент Новіков Андрій, тренер Олександр Москалюк. В тому ж 
році “Єнакієвець”, обігравши львів’ян, став власником Суперкубку України, 
тренер – Сергій Дрьомов. 

В елітному раунді Кубка УЄФА СК “Енергія”, поступилася в стартовому 
матчі російській “Віз-Санарі” (1:2) і в заключному румунській команді “КИП 
Деве” (3:4) зайняли підсумкове третє місце в групі, зупинивши боротьбу за 
почесний трофей. 

В першості України серед команд 1-ї ліги, місця визначились таким чином: 
1 – “Локомотив” (Одеса); 2 – “Планета-Міст” (Київ); 3 – “Локомотив” (Харків). В 
першості України серед юнаків 1990р.: 1 – “Луг.Т.К.” (Луганськ); 2 – “Ехо-Лаум” 
(Харків); 3 – “Лілія” (м. Писемне, Дніпропетровська обл.) 

Команда Дніпропетровської державної фінансової академії (ректор Редіна) 
достойно представила Україну на 4-му Чемпіонаті Європи серед студентів в м. 
Ізола (Словенія), завоювавши золоті нагороди і стала Чемпіоном Європи. Своєю 
перемогою гравці Олексій Сагайдаченко, Віталій Соломка, Віталій Коваль, 
Олексій Федько, Ігор Маржановський, Олександр Маржановський, Валентин 
Сопільняк, Станіслав Брацилов, Віталій Білоус, Дмитро Богомазов під 
керівництвом тренерів Олександра Юзика і Олександра Нестеренко довели, що 
Україна  є однією із авторитетних футзальних країн Європи. 

В м. Овідіополі, в новому Палаці спорту, проведений турнір пам’яті  
Віктора Дукова, переможцем якого стала команда «Овідій – Рішельє» 
(Овідіополь). 

Переможцем 11-го міжнародного «Кубку Звільнення» став харківський 
«Локомотив» ( Президент Сергій Крилов , тренер - Євген Ривкін). 

Власником 2-го Суперкубку України з футзалу серед команд ветеранів 45 
років і більше стала команда «Ніколь» (Суми), серед команд ветеранів 35 років і 
більше -  команда «Аква-Фонтана» (Запоріжжя). 

В Одесі пройшов 6-й міжнародний турнір з футзалу  на Кубок заслуженого 
тренера України Валерія Водяна. Перше місце посіла команда «Марріон». 
Найкращий гол забив Євген Логінов із команди «Елефант». 

Чемпіони України серед юнаків 1990 р.н.- «Луг. Т.К» (Луганськ), 1991 р.н. 
– ДЮСШ «Моноліт» (м. Амросіївка), 1993 р.н. – ФК «Суми», 1994 р.н. – «ВАОК» 
(м.Володарка), 1995 р.н. – «Локомотив» (Одеса), 1996 р.н. – «Локомотив» (Одеса). 

Підсумки роботи обласних спортивних організацій, об’єднання і відомств у 
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2007 році з розвитку футзалу серед чоловіків: Львівська область – 3820 очок, 
Донецька -2986, м.Київ – 1618, Харківська – 1076, Одеська – 924, Запорізька – 906. 

Рада АМФУ прийняла рішення про проходження футзальними клубами 
ліцензування на спортивну діяльність. 

П.С. «Головне – це підхід до справи. У «Віз-Сінара» є прямий зв'язок 
команди і школи зі своїми вихованцями, які постійно грають у збірних командах 
Росії. Команда – це вершина піраміди, куди всі мріють потрапити. В команду 
приїжджав іспанський спеціаліст і два тижні працював у школі, розповідав про 
сучасні технології із підготовки. В клубі  добре підготовлений тренерський штаб, 
до якого входить тренер воротарів, окремий тренер - статист, який збирає і 
аналізує інформацію про матчі. Це все і є основою для результату -  швидкість 
виконання,  швидкість роботи із м’ячем. Із 10-ти комбінацій вони 9 виконують так, 
як воно і повинно бути, а у нас ситуація, на жаль, навпаки. 10 виходів – і лише 1-2 
виконуються так, як вони мають бути в ідеалі. Для цього повинна бути легкість 
виконання, технічне забезпечення і голова.» (Олександр Стефанків). 
        Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку 

1) У досліджуваний нами історичний період чемпіонами України ставали: 
в 2005-2006 роках – “Шахтар”(Донецьк), в 2006-2007 роках – “Енергія”(Львів). 

2) У період з 2006 по 2007 р.р. набувають розвитку змагання серед дитячо-
юнацьких команд та ветеранів.     

3) У подальшому нами буде досліджено історичні аспекти становлення 
міні-футболу(футзалу) у світі та Україні в  період з 2008 рр., та вивченню змісту 
змагальної діяльності гравців у міні-футбол (футзал). 
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Summary 
For the time being with growing the popularity of mini-football and it’s 

achievement in the international sphere we can feel the lack of special science 
methodical and historical literature. The aim of our rescarch is to set up stages and 
historical development of mini-football (footgym) in Ukraine. 

 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 406

ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ, БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ТА 
МОРФОЛОГІЧНІ СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН 
 

PHYSIOLOGICAL-BIOCHEMICAL AND 
BIOTECHNOLOGICAL WAYS OF ANIMAL 

PRODUCTIVITY INCREASING 
 
 
 

1.  Баглай О.М., Мурська С.Д., Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф.  
СИСТЕМА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА 
ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН .. 3 

2.  Бондаревський М.М., Яценко І.В., Кам’янський В.В. 
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАФІЗА КІСТОК ПЛЕСНА 
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В АСПЕКТІ СУДОВО-
ВЕТЕРИНАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ………………………………… 12 

3.  Бугай А.О. 
ТРАНСПОРТ ГЛЮКОЗИ ТА АКТИВНІСТЬ ІОННИХ ПОМП 
БАЗОЛАТЕРАЛЬНИХ МЕМБРАН АБСОРБЦІЙНИХ 
ЕНТЕРОЦИТІВ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА ДІЇ ЛІКОПЕНУ …... 18 

4.  Галущак Л.І., Кирилів Б. Я., Стояновська Г.М., 
Стояновський В. Г. 
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ВПЛИВУ 
РІЗНОГО РІВНЯ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ ТА ВІТАМІНУ Е У 
СКЛАДІ КУКУРУДЗЯНО-БОБОВОГО КОМБІКОРМУ ………. 24 

5.  Глєбова К.В. 
БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД РІДКИХ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩ 
ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ МІКОПЛАЗМ ………………………... 29 

6.  Гончарова О.В. 
ГОМЕОСТАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ПРОДУКТИВНІ 
ЯКОСТІ СТРАУСІВ ………………………………………………. 34 

7.  Горальський Л.П., Сокульський І. М., Демус Н.В., Колеснік Н.Л. 
МОРФОЛОГІЯ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ 
СПИННОГО МОЗКУ СОБАК, ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ 
РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ………………………….. 39 

8.  Гришко В.А., Гордієнко В.М. 
ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ СКЛАД 
НАЙДОВШОГО М’ЯЗА СПИНИ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ 
ПОРОДИ ЗА ДІЇ ІМУНОСТИМУЛЮЮЧОГО ПРЕПАРАТУ 
МОБЕС …………………………………………………………….. 45 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 407

9.  Гунчак А.В., Камінська М.В. 
МІКРОБІОЦЕНОЗ СЛІПОЇ КИШКИ ПТИЦІ ЗА РІЗНОГО 
РІВНЯ ЙОДУ У ЇХ РАЦІОНАХ …………………………………. 50 

10.  Гуральська С.В., Демус Н.В. 
МОРФОЛОГІЯ СЕЛЕЗІНКИ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН ………….. 54 

11.  Джус П.П., Костенко С.О., Супрун І.О. 
МІЖПОРОДНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КОНЕЙ ЗА 
ЦИТОГЕНЕТИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ……………………... 58 

12.  Дишлюк Н.В. 
МІКРОСТРУКТУРА ПРОМІЖНОЇ ЗОНИ ШЛУНКА ТА 
РОЗВИТОК  ЇЇ ІМУННИХ УТВОРЕНЬ НА РАННІХ ЕТАПАХ 
ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ 
ВАКЦИНОВАНИХ КУРЕЙ ……………………………………… 63 

13.  Журавльов О.Ю. 
ВПЛИВ ПЛОДІВ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ НА 
АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ПРИ ГЕПАТОДИСТРОФІЇ У 
СОБАК ……………………………………………………………... 67 

14.  Зинов’єва Н.А., Гладирь О.О., Луговий С.І., Костюніна О.В., 
Домашова Л.О. 
ГЕНЕТИЧНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА ВF (BF_in1_C79T) У 
СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ РІЗНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ …………………………………………………… 71 

15.  Кава С. Й., Дмитрів О.Я. , Остапів Д.Д. , Яремчук І.М. 
ІНДИВІДУАЛЬНІ Й ПОРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ 
ЕЯКУЛЯТІВ БУГАЇВ ………………………………………………. 76 

16.  Калачнюк Л.Г., Басараб І.М., Мельничук Д.О., Мельничук C.Д., 
Калачнюк М.С., Кошман О.В., Калачнюк Г.І.  
ОКИСНЕННЯ ЛАКТАТУ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЛДГ У 
СУБСТРУКТУРАХ КЛІТИНИ ЗА УМОВ ДІЇ ЕКЗОГЕННИХ 
ФАКТОРІВ ………………………………………………………… 80 

17.  Касяненко О.І., Фотіна Т.І. 
РОЗРОБКА СЕРЕДОВИЩА ПОЖИВНОГО ЩІЛЬНОГО ДЛЯ 
КУЛЬТИВУВАННЯ КАМПІЛОБАКТЕРІЙ …………………….. 87 

18.  Колтун Є. М., Катинський Ю. М. 
ПРОФІЛАКТИКА І ДІАГНОСТИКА МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ 
ЦИНКУ, ЙОДУ У КУРЧАТ БРОЙЛЕРІВ ……………………….. 92 

19.  Коцюмбас Г.І., Костинюк А.К., Щебентовська О.М. 
ВПЛИВ РІЗНИХ ДОЗ ПРОБІОТИКА НА ПРИРІСТ ЖИВОЇ 
МАСИ КУРЧАТ - БРОЙЛЕРІВ ТА  СТРУКТУРНО-
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЗАЛОЗИСТОГО ШЛУНКА …….. 100 

20.  Коцюмбас І.Я., Кушнір Г.В., Левицький Т.Р.  
ВИЗНАЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВИНИХ 
ОРГАНІЗМІВ В РОСЛИННІЙ СИРОВИНІ ТА КОРМАХ ДЛЯ 
ТВАРИН ……………………………………………………………. 107 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 408

21.  Кравець С.І. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОХІМІЧНОГО ТА ГІДРОБІОЛОГІЧНОГО 
РЕЖИМУ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ …………………………. 111 

22.  Кушнір І. М. 
ПОКАЗНИКИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВЕТЕРИНАРНИХ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ………………………………………….. 117 

23.  Лысенко А.П., Власенко В.В., Власенко І.Г. 
ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕННЫХ ФОРМ МИКОБАКТЕРИЙ ИЗ 
КРОВИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 
ТУБЕРКУЛИНА …………………………………………………... 121 

24.  Мартин М.Т., Вовк С.О., Захарів О.Я., Павлів О.В.  
ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СПЕКТР ЛІПІДІВ ПІДШКІРНОГО 
ЖИРУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ У РАЦІОНАХ ВЕЛИКОЇ 
РОГАТОЇ ХУДОБИ «ЗАХИЩЕНИХ» ЖИРНИХ КИСЛОТ …… 125 

25.  Масліков С.М., Спіцина Т.Л., Вакулик В.В. 
КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОГІВКИ І 
КОН’ЮНКТИВИ ЗДОРОВИХ КОТІВ РІЗНОГО ВІКУ ………... 

 
 

128 
26.  Маслянко Р.П., Божик Л.Я., Романович М.С. 

МІКРОБІОЗ КИШЕЧНИКА ТА ІМУНІТЕТ У ТВАРИН ………. 
 

134 
27.  Маслянко Р.П., Падовський А.І., Флюнт Р.Б.,  

Романович М.С., Шекель В.Ф. 
ІМУННИЙ ЗАХИСТ ТВАРИН В НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ ……. 

 
 

141 
28.  Мельник В.В. 

КЛІТИНИ БІЛОЇ ТА ЧЕРВОНОЇ ПУЛЬПИ СЕЛЕЗІНКИ 
ГУСЕЙ ТА КАЧОК ……………………………………………….. 149 

29.  Мельник В.В., Ткаченко В.В. 
ВИГОТОВЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
СПЕЦИФІЧНОГО АНТИГЕНУ Р. MULTOCIDA ДЛЯ 
ПОСТАНОВКИ ІМУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛІЗУ …………. 154 

30.  Мельник В. О., Бондар А. О., Живаєва К. Є., Шакун А. П. 
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ 
СВИНОК ПАРУВАЛЬНОГО ВІКУ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ……. 158 

31.  Мудрак Д. І., Брода Н. А., Віщур О. І., Рацький М. І., 
Огородник Н. З. 
ВІКОВА ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ Т- І В-СИСТЕМ 
КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ ОРГАНІЗМУ МУСКУСНИХ 
КАЧОК …………………………………………………………….. 163 

32.  Нарижный А.Г., Джамалдинов А.Ч., Крейндлина Н.И., 
Курипко А.Н. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТКАНЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
ХРЯКОВ ……………………………………………………………. 
 
 

167 
 
 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 409

33.  Науменко И.С., Тарадайник Т.Е. 
ПОВЫШЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
КОРОВ ПУТЕМ ПОДКОРМКИ КОМПЛЕКСНЫМИ 
ВИТАМИННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ …………………………… 172 

34.  Паска М.З.  
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ БУГАЙЦІВ 
ВОЛИНСЬКОЇ МЯСНОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПІВ 
ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ………………………………. 176 

35.  Пеленьо Р.А., Семанюк В.І., Турко І.Б., Салата В.З.,  
Семанюк Н.В., Турко Я.І., Шах Л.В. 
СТАНОВЛЕННЯ МІКРОБІОЦЕНОЗІВ У 
НОВОЗБУДОВАНИХ І РЕКОНСТРУЙОВАНИХ 
ПРИМІЩЕННЯХ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ ………………… 182 

36.  Печар Н.П., Скіп О.С. 
БІОТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИГОТОВЛЕННЯ 
КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ З ЕКСТРАКТОМ ЕХІНАЦЕЇ ТА 
ЙОГО ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ………………………….. 185 

37.  Присяжнюк В.Я.  
МОРФОЛОГІЯ ЧЕРЕПІВ СВИНЕЙ РІЗНИХ ПОРІД 189 

38.  Рапа О.І., Маслянко Р.П. 
СТАН СИСТЕМИ ПОЛ І АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ 
СУХОСТІЙНИХ КОРІВ І ЇХ ТЕЛЯТ З РІЗНИМ ВМІСТОМ 
ЗАЛІЗА В КРОВІ ………………………………………………….. 193 

39.  Розумнюк А.В. 
ЗМІНА ДЕЯКИХ МОРФОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ КРОВІ БІЛИХ МИШЕЙ НА ФОНІ 
ЗГОДОВУВАННЯ РІПАКУ “ЧОРНИЙ ВЕЛЕТЕНЬ” (ПЕРША 
РЕПРОДУКЦІЯ) …………………………………………………... 197 

40.  Самойлюк В.В. 
ОСОБЛИВОСТІ ТОПОГРАФІЇ І АНАТОМІЇ  ЛІМФОЇДНИХ 
УТВОРЕНЬ КИШЕЧНИКА ПОРОСЯТ ДОБОВОГО ВІКУ …… 200 

41.  Сварчевська О.З., Іскра Р.Я., Максимович І.Я.,  
Салига Н.О., Бучко О.М. 
ДІЯ ХРОМУ НА ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО 
ОБМІНУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ …………………… 204 

42.  Скіп О.С., Буцяк В.І., Печар Н.П. 
АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТАЦІЇ СУБСТРАТІВ ЗА РІЗНОГО 
КІЛЬКІСНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ КОМПОСТУ З 
ОПАЛОГО ЛИСТЯ ТА ГНОЮ ВРХ У ПРОЦЕСІ 
ВЕРМІКУЛЬТИВУВАННЯ EISENIA FOETIDA ……………….. 209 

43.  Скорохід І.В., Воробель М.І., Харачко Г.Я. 
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ПРЕПАРАТИ, ОСНОВНІ 
ГІПОТЕЗИ ТА МЕХАНІЗМ ДІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ 
ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ У ТВАРИННИЦТВІ ……………………... 213 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 410

44.  Слюсаренко А.О., Гриневич Н.Є. 
СТРУКТУРА М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ ЛАТЕРАЛЬНИХ М’ЯЗІВ 
ФОРЕЛІ РАЙДУЖНОЇ …………………………………………… 218 

45.  Стояновський В. Г., Коломієць І. А., Галущак Л. І., Лісна Б. Б. 
ВПЛИВ ІМУНОКОРЕГУЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ НА 
РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ……... 222 

46.  Сухін В.М., Чумак В.О. 
ПОКАЗНИКИ КРОВІ ПРИ НЕПЛІДНОСТІ СВИНОМАТОК … 226 

47.  Тибінка А.М. 
СУМАРНА КІЛЬКІСТЬ КИШКОВИХ ВОРСИНОК У КУРЕЙ З 
РІЗНИМ ТИПОМ АВТОНОМНОГО ТОНУСУ ………………… 230 

48.  Тодерішка О.С., Чорний М.В., Нікітенко А.М. 
РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА МОРФО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 
КРОВІ НОРОК РІЗНИХ ПОРІД  ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 
ПРЕПАРАТІВ ТИМУСУ …………………………………………. 234 

49.  Хомин М.М., Федорук Р.С., Кропивка С. Й. 
ВПЛИВ НАНОАКВАЦИТРАТУ ТА ХЛОРИДУ ХРОМУ НА 
АНТИОКСИДАНТНУ СИСТЕМУ ОРГАНІЗМУ КОРІВ ТА 
БІОЛОГІЧНУ ЦІННІСТЬ МОЛОКА …………………………….. 238 

50.  Цехмістренко С.І., Пономаренко Н.В., Яремчук Т.С. 
АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 
ТА ПЕЧІНКИ ПЕРЕПЕЛІВ ………………………………………. 244 

51.  Юськів Л.Л. 
D-ВІТАМІННИЙ СТАТУС ТЕЛИЧОК 17-18-ТИ МІСЯЧНОГО 
ВІКУ ЗА ВВЕДЕННЯ ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛУ ……………….. 248 

52.  Kuchta Marta, Szeleszczuk Olga , Niedbała Piotr, Grabowska-
Joachimiak Aleksandra  
INFLUENCE OF IN VIVO COLCHICINE ADMINISTRATION 
ON MITOTIC INDEX IN CHINCHILLA BONE MARROW 
CELLS ……………………………………………………………… 254 

53.  Marounek M., Skřivanová E., Kalachnyuk L.G., Kalachnyuk G.I.  
EFFECT OF DIETARY SELENIUM ON SELENIUM CONTENT 
AND ANTIOXIDANT STATUS OF TISSUES OF VEAL 
CALVES ……………………………………………………………. 260 
 
 
 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 411

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА В СИСТЕМІ 
ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

HUMANITARIAN EDUCATION IN HIGHER SCHOOL 
 
 

54.  Василів О.В., Голубева О.Т., Бабич А.М., Стахів М.М., 
Сопіла Ю.М. 
ВПЛИВ ТИПУ ТІЛОБУДОВИ СПОРТСМЕНІВ У 
СКЛАДНОКООРДИНОВАНИХ ВИДАХ СПОРТУ НА 
ТЕХНІКУ ВИКОНАННЯ ВПРАВ ……………………………….. 266 

55.  Власенко В.В., Власенко І.Г., Буга Л.О. 
ВПЛИВ ВІКОСТАТЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЮНАКІВ ТА 
ДІВЧАТ НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ …... 270 

56.  Гунчак В.М., Демчук М.В., Козенко О.В., Двилюк І.В.,  
Козій Б.І., Книщук П.В.  
ПРОФІЛАКТИЧНА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА І 
ПІДГОТОВКА  СПЕЦІАЛІСТІВ ТВАРИННИЦТВА …………... 273 

57.  Костенко В.Г., Федишин Я.І. 
ПРОБЛЕМА ІСТИНИ В CУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ І НАУЦІ ….. 283 

58.  Люблін В.Д. 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ……………………………………. 286 

59.  Макогон Х.Г. 
ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ……………………… 290 

60.  Мельник О.С., Підсадочна О.М., Столяр О.В. 
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ АТЛЕТИЧНОЮ ГІМНАСТИКОЮ НА 
ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ  СТАН СТУДЕНТІВ УАД ……………… 293 

61.  Мельниченко О.П. 
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК РІЗНОВИД ЇХ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ………………………………………………………. 296 

62.  Нікітенко А.М. 
СТРУКТУРОВАНА ВОДА ……………………………………….. 300 

63.  Новіцька О.В. 
ОСНОВНІ ВИДИ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ЯК 
ПОТЕНЦІЙНОГО ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ З 
ДИСЦИПЛІНИ «БІОТЕХНОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
НАПРЯМКУ «ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА» ………………… 305 

64.  Остьянов В.Н., Гриб А. І. 
АНАЛІЗ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОКСЕРІВ ВИЩОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЇ РІЗНИХ ВАГОВИХ КАТЕГОРІЙ …………….. 
 

309 
 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 412

65.  Падура М.Ф. 
ЗАСНУВАННЯ ЦІСАРСЬКО-КОРОЛІВСЬКОЇ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ ШКОЛИ У ЛЬВОВІ ………………………….. 316 

66.  Пацевко А.Й., Семенів Б.С., Приставський Т.Г., Ковбан О.Л. 
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ……………… 332 

67.  Приймак О.Г., Мудрак В.І. 
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ГУМАНІТАРНИХ НАУК У 
ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ, 
ДУХОВНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ………………….. 340 

68.  Присяжнюк В.Я. 
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ – СКЛАДОВА 
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ………….. 344 

69.  Семенів Б.С., Лапшина Г.Г. 
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА У 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ………………………..... 348 

70.  Смолінська О.Є., Драч М.П. 
РЕАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОГО ПІДХОДІВ У МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ …………... 356 

71.  Тищенко В.М. 
ТЕСТИ – ПАМ'ЯТЬ – ЗНАННЯ ………………………………….. 360 

72.  Тищенко В.М. 
ЗА КАФЕДРОЮ І ЗА ПИСЬМОВИМ СТОЛОМ ……………….. 364 

73.  Тищенко В.М. 
КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ... 368 

74.  Халецькій О.В., Халецька О.О. 
РЕЛІГІЙНА ЕЛІТА УКРАЇНИ РЕНЕСАНС-РЕФОРМАЦІЙНОЇ 
ДОБИ ………………………………………………………………. 371 

75.  Халецькій О.В., Халецька О.О. 
ІСТОРІЯ БОГА. ІСТОРИЧНО-ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК 
УСВІДОМЛЕНЬ БОГА ЯК ТВОРЧІСНОЇ СИЛОДІЇ …………... 377 

76.  Цимбала В.І., Сенечин В.В. 
ЖИВОТОКИ ЧОЛОВІЧОГО ХОРУ “ДЗВІН” ЛНУВМ та БТ 
ІМЕНІ С.З. ГЖИЦЬКОГО ………………………………………… 387 

77.  Череповська Т.В., Падура М.Ф. 
ХУДОЖНЄ ПОРІВНЯННЯ В КОНТРАСТИВНОМУ АСПЕКТІ 390 

78.  Ших Ю.С., Мисів О.В., Федик Ю.Я., Білозор О.Р.  
П’ЯТИРІЧНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО 
МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС З КУРСУ 
«ЦИТОЛОГІЯ, ГІСТОЛОГІЯ, ЕМБРІОЛОГІЯ»: МЕТОДИЧНІ 
ПІДХОДИ, ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗНАНЬ, НЕДОЛІКИ ……………… 

397 

79.  Якимишин І.Д. 
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ МІНІ-ФУТБОЛУ(ФУТЗАЛУ) В УКРАЇНІ 
В ПЕРІОД з 2006 по 2007 рр. …………………………………….. 402 



Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького                  Том 13 № 4(50) Частина 2, 2011 

 413

 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
 

 

Наукове видання 
 

НАУКОВИЙ ВІСНИК 
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ 

імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО 

Серія “Біологічні науки” 
 

Том 13, № 4 (50) 
Частина 2  

 

 

 

 

 
Здано до набору 23.09.2011. Підписано до друку 23.09.2011. 

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Times New Roman. 

Умовн. друк. арк. 33,30. Тираж 300 прим. Зам. № 22/10 від 22.10.2011. 

 
Друк ФОП Корпан Б.І. 

Львівська обл., Пустомитівський р-н., с Давидів, вул. Чорновола 18 
Ел. пошта: bkorpan@ukr.net, тел. (032) 243-68-49 

Код ДРФО 1948318017, Свідоцтво про державну реєстрацію В02 № 635667 
від 13.09.2007 

 


