
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЕКОЛОГІЇ  

 

ОСВІТА ТА НАУКА  

У ВИМІРАХ ХХІ СТОЛІТТЯ  

 

 

Матеріали  

студентської звітно-наукової конференції  
 

 

 

03-07 квітня 2017 року  
 

 

ВИПУСК 7 
 

Київ  

Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова 

2017   

 



 
 

УДК 37(09)"20"+001 

ББК  74/03(63)+72,3(0)63  

О-72 

Рекомендовано Вченою радою 

Факультету природничо-географічної освіти та екології  

(протокол № 10 від 31 травня 2017 р.) 

 

 

 

 

Редакційна рада: 

 
В.П. Андрущенко член-кор. НАН України, академік НАПН України, доктор 

філософських наук, професор (Голова редакційної ради) 

В.Г. Лавринеико кандидат історичних наук, професор; 

Л.Л. Макаренко доктор педагогічних наук, професор; 

Л.І Мацько академік НАПН України, доктор філологічних наук, професор; 

Н.Г. Мозгова доктор філософських наук, професор; 

В.П. Покась доктор філософських наук, професор; 

В.Ф. Погребенник доктор філологічних наук, професор; 

Г.М. Торбін доктор фізико-математичних наук, професор; 

М.К. Шеремет доктор педагогічних наук, професор; 

Н.В.Спірідонова  старший інспектор зі студентської наукової роботи 

  

 

О-72 

 
ОСВІТА ТА НАУКА у ВИМІРАХ XXI СТОЛІТТЯ: матеріали звітно-наукової конференції 

студентів 03-07 квітня 2017 р. / Факультет природничо-географічної освіти та екології. - К.: Вид-

во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017.- 200 с. 

 

У збірнику подаються доповіді студентів з основних наукових досліджень університету, що 

підтверджують їх актуальність вимогам часу, глобалізації та гуманітаризації освітньої політики. 

 

 

 
УДК 37(09)"20"+001  

ББК  74/03(63)+72,3(0)63 

 

 

 

 

 
© Редакційна рада, 2017.  

© Колектив авторів, 2017 

© Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017 



3 
 

Балим Тетяна Іванівна 
студентка ІІІ курсу 
спеціальності «Хімія» 
науковий керівник: 
доцент Ковтун О. М. 

 
Будова, властивості та використання β-циклодекстринів 

 
Циклодекстрини — циклічні олігоглюкозиди, які містять 5—10 залишків глюкози. 

На зовнішній стороні кільця розташовані гідрофільні групи, а в центрі кільця є відносно 
неполярна порожнина, де можуть розміститись невеликі молекули, тобто вона 
дозволяє прийняти молекули гостя з утворенням клатрату.  

Такі сполуки використовують як молекули-господарі в супрамолекулярній хімії. 
За сучасними уявленнями супрамолекулярну хімії визначають як міждисциплінарну 
галузь хімії, що зосереджується на вивченні хімічних систем, які складаються з певної 
визначеної кількості молекулярних блоків чи компонентів, індивідуальні властивості 
яких інтегровані у властивості всього ансамблю. Супрамолекулярна хімія має 
перспективу створення найсучасніших «хай-текових» технологій, нанотехнологій, що 
ведуть до створення нових матеріалів, надмалих електронних біосумісних пристроїв, 
а також вирішення проблем екології. Здатність циклодекстринів до молекулярної 
інкапсуляції вже широко використовується в аналітичній хімії (в тому числі для 
аналізу енантіомерів) та на виробництві (наприклад, α-циклодекстрину).  

У залежності від кількості залишків моносахариду (6, 7 чи 8) у кільці 
розрізняють α, β і γ-циклодекстрини.  

 

Загальна формула β-циклодекстринів 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
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Для деяких найбільш відомих декстринів : 
R’,R = Н для β-циклодекстрину (7 ланок глюкози); 
R’,R = -СН3 для метилциклодекстринів; 

R’,R = -СН(ОН)СН3 для 2-гідроксиетилциклодекстринів; 
R’,R = -СН2СН(ОН)СН3 для 2-гідроксипропілциклодекстринів. 

Глюкопіранозні ланки цих сполук сполучені між собою α(1→4)-глюкозидними 
зв’язками. Циклодекстрини — білі, практично без запаху, такі, що легко 
кристалізуються, порошки, які мають слабкий смак. Деякі похідні є аморфними 
порошками. Циклодекстрини стабільні в твердому стані, якщо захищені від підвищеної 
вологи. Тому їх зберігають у добре закритій тарі, в прохолодному, сухому місці. 
Європейська Фармакопея 2005, крім β-циклодекстринів, зареєструвала α- і γ-
циклодекстрини як можливі домішки у β-циклодекстринах. Деякі властивості 
декстринів наведені у таблиці 1.  

Таблиця 1 
 Властивості декстринів 

Властивості ά-циклодекстрин β-циклодекстрин γ-циклодекстрин 

Кількість залишків 
глюкози в макроциклі 

6 7 8 

Молекулярна маса 972,85 1134,99 1297,14 

Зовнішній діаметр, А 13,7 15,3 16,9 

Внутрішній діаметр 5,2 6,6 8,4 

Висота 7,8 7,8 7,8 

Об’єм внутрішньої 
порожнини 

174 262 472 

Розчинність у воді 14,5 1,85 23,2 

Температура 
розкладу 

278 299 267 

 
У присутності води циклодекстрини (молекула-господар) утворюють комплекси 

включення з різними типами активних субстанцій (молекула-гість)  шляхом 
розміщення всієї молекули або її гідрофобної частини в середині циклодекстрину без 
утворення ковалентних зв’язків. Утворені комплекси включення знаходяться у 
рівноважному стані з вільними молекулами у розчині.  

 
 

 
 

Комплекс циклодекстринів з вітаміном А 
 

Циклодекстрини отримують шляхом ферментного розщеплення крохмалю з 
використанням спеціальних бактерій. Наприклад, β-циклодекстрини отримують при дії 
ферменту циклодекстринглікозилтрансферази на крохмаль або його гідролізат. Для 
управління реакцією й запобіганню росту мікроорганізмів протягом ферментації 
використовують органічний розчинник. Нерозчинний комплекс β-циклодекстрину 
екстрагують із нециклічного крохмалю з подальшим видаленням органічного 
розчинника під вакуумом. β-Циклодекстрин очищають за допомогою вугілля, 
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кристалізують із води й висушують. Гідроксиетил-β-циклодекстрин отримують шляхом 
взаємодії з етиленоксидом, а гідроксипропіл-β-циклодекстрин — взаємодією з 
пропіленоксидом. У роботі [1] описано спосіб отримання β-циклодекстрину, що 
передбачає: 
- приготування крохмальної суспензії, її клейстеризацію та розрідження 

ферментним препаратом α-амілазою, 
- добавку в отриманий продукт ферментного препарату 

циклодекстринглюканотрансферази (ЦГТ-ази) і комплексанта, 
- проведення процесу циклизації,  
- видалення комплексанта кип’ятінням та очистку від механічних домішок, що 

потрапили з крохмалем,  
- очистку активованим вугіллям,  
- концентрування отриманого сиропу, кристалізацію та висушування 

циклодекстрину  
Використання крохмалу як вихідної сировини ускладнює процес виробництва  

циклодекстрину. Недоліком цього методу є значний додатковий вклад коштів при 
будівництві лінії з виробництва циклодекстрину, значна витрата теплової та 
електричної енергії при її експлуатації. 

На сьогодні β-циклодекстрин (Betadexum (Ph Eur), Betadex (BP, USPNF) є єдиною 
сполукою, що описана у фармакопеях із класу циклодекстранів. Циклодекстрин. 
використовують у фармацевтичній технології з метою створення складних комплексів 
з різними АФІ, внаслідок чого в основному покращуються їхня розчинність і 
біодоступність, а також підвищується хімічна і фізична стабільність. Складні комплекси 
циклодекстринів використовують для маскування неприємного смаку діючих речовин 
і перетворення рідких речовин на тверді.  

При ентеральному й парентеральному застосуванні β-циклодекстрини 
нетоксичні та використовуються головним чином у виробництві таблеток (у процесах 
гранулювання й пресування) і капсул. Проте їх застосування потребує використання 
додаткових речовин, наприклад магній стеарату (0,1% при пресуванні таблетованої 
маси). Циклодекстрини. використовують як розчинні комплекси для ліпофільних 
речовин, наприклад кортикостероїдів, а також для підвищення всмоктування та 
стабільності розчинів і зменшення місцевого подразнення. Також ці речовини 
використовують у рецептурі розчинів, супозиторіїв і косметичних засобів, а також для 
підвищення розчинності деяких діючих речовин (ібупрофену, недостатньо 
водорозчинних протизапальних речовин). 

Аналіз літератури показав, що в цілому використання циклодекстринів у 
виробництві лікарських засобів обумовлено такими факторами: підвищенням хімічної 
і фізичної стабільності; перетворенням оліїстих/рідких або летких матеріалів в 
стабільну форму/мікрокристалічний порошок; маскуванням смаку і /або запаху; 
покращенням місцевої дії; зниженням подразнюючої дії; покращенням транспорта ліків 
через біологічні мембрани; запобіганням взаємодії субстанція-субстанція, субстанція-
наповнювач. 

Однак вони мають і ряд недоліків, наприклад, можуть знижувати активність 
деяких консервантів. Циклічні олігосахариди використовують у препаративній 
хроматографії, наприклад для розділення оптично активних речовин. У роботі було 
експериментально показано, що β-циклодекстрин у водному розчині значно збільшує 
розчинність холестеролу. 

  

Список використаних джерел: 
1. Абелян В.А. Циклодекстрины: получение и применение. Ереван, 2001, - 198 с.  
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Аналіз сучасного екологічного стану вод Дніпра 

 
Вода є унікальною складовою земної поверхні, і саме через наявність великої 

кількості води нашу Землю ще називають «блакитною планетою». Більша її частина 
міститься в океанах і морях: тільки вода океанів без урахування морів, озер і річок, 
покриває 71 % поверхні планети [1]. Лише 0,6 % загальної кількості води придатна для 
споживання.  

Вода необхідна для життя рослин, тварин, людей, оскільки без неї неможливе 
утворення структурних елементів організму. Загальний вміст води в організмі дорослої 
людини досягає 70 % маси тіла. Більша її частина будує клітини організму, а інша – 
знаходиться в  міжклітинній тканинній рідини, крові, лімфі, травних соках і секретах 
різних залоз, наприклад вміст води (%) у крові досягає 81, м'язах – 75, кістках – 20. 
Фізико-хімічні процеси в організмі відбуваються у водних розчинах, а тканини людини 
є водними колоїдними системами. Зв'язування води з органічними структурами 
міжклітинного матриксу – колагеном, гіалуроновою кислотою, хондроїтин-сульфатами 
та іншими сполуками забезпечує тургор і пружність тканин. За допомогою води в 
організмі відбуваються процеси розчинення і транспортування елементів живлення й 
продуктів обміну. Формування клітинних мембран засноване на дифільності 
фосфоліпідів, тому при зниженні об’єму внутрішньо- і позаклітинної води частина 
фосфоліпідів стає "зайвою" і відбувається деформація мембран клітин. 
Випаровуючись з поверхні шкіри і органів дихання, вода бере участь в процесах 
терморегуляції.  

Добове споживання води для задоволення фізіологічних потреб організму 
дорослої людини становить 2 л на добу. Питне водопостачання України майже на 80 
відсотків забезпечується використанням поверхневих вод. У зв’язку з цим важливими 
є дослідження стану поверхневих вод України в динаміці, зокрема їхній хімічний 
аналіз, проведений впродовж певного періоду часу [2]. Згідно з «Порядком здійснення 
державного моніторингу вод» та «Положенням про державну систему моніторингу 
навколишнього середовища» державний моніторинг вод України сьогодні є 
невід’ємною складовою частиною державної системи моніторингу довкілля [3]. 

Україна відноситься до малозабезпечених водними запасами країн – на душу 
населення припадає близько 1,7 тис.м3 у рік місцевих водних pecypcів, що значно 
менше середніх показників водозабезпечення населення у Європі (4,6 тис. м3). 
Найбільшою річкою України є Дніпро – третя в Європі після Дунаю і Волги. До нього 
впадає 32 тис. водотоків – великих і малих, з яких 89 – ріки довжиною понад 100 км. 
Тому все, що надходить на поверхню Землі у вигляді промислових, 
сільськогосподарських відходів, забруднених атмосферних опадів,  неефективної 
роботи каналізаційно–очисних споруд і спричиняє забруднення ґрунтів, атмосфери, 
зміну ландшафтної структури та техногенне перевантаження території, обов'язково 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://dx.doi.org/10.1084%2Fjem.20121239
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потрапляє в Дніпро. Наразі поверхневі води р. Дніпро, у тому числі і води Київської 
області, належать до числа найбільш забруднених природних  ресурсів. Основними 
причинами хімічного забруднення води в р. Дніпро є: скидання неочищених стоків 
підприємствами, обсяг яких досягає приблизно 273 млн. м3/рік, поверхневий стік 
(дощові і талі води) з територій промислової і житлової зон, що становить приблизно 
3,2 млн. м3/рік, а також розвантаження в річку забруднених підземних вод (в тому числі 
внаслідок надмірного внесення добрив, які з часом потрапляють в підземні води разом 
з інфільтрацією атмосферних опадів.  

Аналіз багаторічних моніторингових спостережень показав, що при збереженні 
задовільної природної мінералізації води в межах 300—350 мг/дм3, найпоширенішими 
забрудниками річок басейну Дніпра є нітрити, Нітроген у складі амоній-катіону, біогенні 
та органічні речовини, важкі метали, нафтопродукти і феноли. За останні роки, у 
зв'язку зі спадом виробництв, забруднення водосховищ Дніпра дещо зменшилось, 
проте вміст у воді легко окиснюваних органічних сполук, Нітрогену амонійного і 
нітратного продовжує збільшуватись.  

За даними моніторингу найвища забрудненість сполуками важких металів 
спостерігалась на таких річках, як Горинь, Тетерів, Гнилоп’ять, Псел, Самара, Рось, 
Інгулець: максимальна концентрація сполук Купруму(ІІ) в окремих випадках 
коливалась у межах 34 – 96 гранично - допустимих концентрацій (ГДК), а Цинку та 
Мангану – від 10 до 91 ГДК. У воді річок Ірша, Ірпінь, Удава, Сейм було зареєстровано 
підвищений вміст Нітрогену амонійного, фенолів та нафтопродуктів. Підвищився вміст 
Нітрогену амонійного і в р. Десна, яка наразі забруднена ще й на Цинк – до 19 ГДК, 
Манган – до 12 ГДК та нафтопродукти – до 32 ГДК. Ці забруднювачі, а також сполуки 
Купруму(ІІ), феноли та легко окиснювані органічні речовини,  у достатньо значних 
кількостях знайдені також в річках Сула, Удай, Хорол, Ворскла, Мерла, Берестова, 
Солона, Вовча. Крім того, в річках Самарі, Вовчій, Солоній протягом року 
спостерігалися випадки надмірного забруднення сульфатами. Київське та Канівське 
водосховища забруднені переважно, фенолами, сполуками Cu, Zn, Mn та Нітрогеном 
у складі NH4

+-катіона. Натомість Кременчуцьке та Дніпродзержинське – сполуками Cu, 
Zn, Mn та Нітрогеном у складі NO2

–-аніона [4, 5].  
Моніторинг дніпровської води, проведений у першому півріччі 2016 року в районі 

м. Києва, показав перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) по металах 
приблизно у 2 рази – середні межі коливань становили: за Zn – 2,1-2,3 ГДК, Mn – 1,6-
2,3 ГДК, Cu – 3 ГДК, Cr(VI) – 6 ГДК. За амонійним Нітрогеном в деяких місцевостях 
було зареєстровано перевищення у 12 разів. За останні роки збільшився і вміст 
Фосфору. Визначальним фактором концентрації Фосфору в річках є його міграція з 
полів, де в значних кількостях застосовуються фосфоровмісні добрива. Крім сильного 
і негативного антропогенного впливу на води Дніпра, існує і природне забруднення 
вод, про що свідчить підвищений уміст Феруму та Кальцію. 

Отже, моніторинг р. Дніпро показує, що на сьогодні стан води можна віднести до 
категорії забруднена і брудна. Через недбале ставлення до цієї водної артерії 
державного значення, через велику кількість стічних вод низької якості очистки, які 
скидають промисловий та аграрний комплекси, Дніпро знаходиться на грані 
екологічної катастрофи. 

 
Список використаних джерел: 

1. Богатиренко В. А. Хімія  Землі: Навчальний посібник / В.А. Богатиренко,                        
І. Б. Чорний, В. А. Нестеровський / К.: Кондор-Видавництво, 2015. – 568 с. 

2. Васенко А. Г. Концепция экологического нормирования и ее реализация при 
решении природоохранных проблем бассейна реки Днепр / А.Г. Васенко // 
Материалы междун. науч.-практ. конфер «Состояние и перспективы развития 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%28%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
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Енергетичний обмін в організмі спортсменів 
 

Наразі досягнення високих спортивних результатів неможливе без дуже великих 
фізичних і нервово-психічних навантажень, яким піддаються спортсмени під час 
тренувань і змагань. Для компенсації енерговитрат і активації анаболічних процесів 
працездатності спортсменів необхідне забезпечення організму адекватною кількістю 
енергії і незамінних факторів харчування. 

Рекомендації з харчування спортсменів повинні ґрунтуватися як на 
експериментальних дослідженнях впливу фізичних навантажень на деякі показники 
стану регулюючих систем та обміну речовин в організмі людини, так і на вивченні 
особливостей біохімічних і фізіологічних процесів при фізичних навантаженнях самих 
спортсменів [2]. 

Для підтримки нормальної діяльності людини необхідне надходження в організм 
харчових речовин не тільки в відповідних кількостях, але і в оптимальних для 
засвоєння співвідношеннях. При цьому необхідно пам'ятати, що шкідлива не тільки 
недостатність окремих незамінних факторів харчування, а й небезпечний і їх 
надлишок.  

Для спортсменів співвідношення вуглеводів, жирів і білків може варіювати 
залежно від специфіки виду спорту, обсягу й інтенсивності виконуваної роботи й 
становити 40-70% загального споживання енергії вуглеводів, 20-42% – жирів й 10-22% 
– білків. Загальна закономірність збалансованості раціону харчування спортсмена 
така, що у видах спорту на витривалість збільшується кількість вуглеводів до 55-65-
70% загальної добової калорійності за рахунок зменшення кількості жирів до 20-30% і 
білків – до 10-12% [1]. 

З вуглеводів у раціоні харчування більша частина (до 65%) повинна 
забезпечуватися складними вуглеводами (полісахаридами). Добова потреба жирів у 
раціоні харчування повинна забезпечуватися на 70% жирами тваринного походження 
й на 30% – рослинного походження, які містять моно- і поліненасичені жирні кислоти. 
Джерелами повноцінного білка є продукти тваринного походження. 

Харчові продукти містять певну кількість кислот і лугів, тому можуть впливати на 
кислотно-лужну рівновагу в організмі, зміщуючи її в кислий або лужний бік. Буферні 
системи, що функціонують в організмі, протидіють цьому. Однак можливості їх 
обмежені, а під час м'язової діяльності накопичуються кислі продукти метаболізму. 
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Тому необхідно обмежувати надходження в організм кислих продуктів харчування 
після інтенсивних фізичних навантажень для того, щоб запобігти посиленню 
закислення внутрішнього середовища організму спортсмена [3]. 

До таких продуктів відносять хліб й інші зернові продукти, а також м'ясо, рибу, 
яйця, кислотність яких визначають за реакцією золи харчових продуктів. На 
нагромадження кислих і лужних компонентів у тканинах впливають вітаміни. Так, при 
дефіциті вітаміну В1 в організмі обмежується окиснення піровиноградної й інших 
органічних кислот, що сприяє закисленню внутрішнього середовища організму і 
підвищує схильність до захворювань. 

Величини енергозатрат спортсменів є дуже різноманітними і залежать, в 
основному, не тільки від виду спорту, а й від обсягу виконуваної роботи. Енерговитрати 
можуть коливатися в дуже великих межах для одного й того ж виду спорту в залежності 
від власної ваги спортсмена. Тому енерговитрати доцільно розраховувати в кожному 
окремому випадку [2].  

Енерговитрати спортсменів прямо пропорційні тривалості і потужності роботи. 
Емоції  збільшують витрати, особливо у передстартовому стані.  

Затрати енергії у різних видах спорту такі. Види спорту, які не пов'язані з 
фізичними навантаженнями (шахи) – 2600-3000 ккал/добу. Види спорту, пов'язані з 
короткочасними, але значними навантаженнями (гімнастика, акробатика, легка 
атлетика, стрибки, стрільба тощо) – 3500-4000 ккал/добу. Види спорту, які пов'язані з 
великим об'ємом фізичних навантажень (боротьба, бокс, ігрові види спорту) – 4500- 
5500 ккал/добу. Види спорту, які пов'язані з тривалими та напруженими 
навантаженнями (велогонки, лижні гонки, гребля) – 5500-7000 ккал/добу [1]. 

На рівні окремих клітин і цілих органів діють місцеві механізми регуляції 
енергетичного обміну. Так, при виконанні м'язової роботи на початку скорочення м'яза 
запускається процес синтезу АТФ. Регуляція в цілому організмі здійснюється за 
рахунок ендокринної та вегетативної нервової систем. Основними регуляторами є 
гормон щитовидної залози тироксин, а також адреналін, які стимулюють ці процеси [3].  

Особлива роль у регуляції енергообміну належить гіпоталамусу, через який 
реалізуються рефлекторні та ендокринні механізми. Так, у спорсменів перед стартом, 
у робочих перед початком важкої фізичної роботи, у водолазів перед входом у воду 
посилюється енергообмін. Це свідчить про те, що рівень енерговитрат в організмі 
може змінюватись під впливом кори головного мозку. 

Отже, енергетичний обмін в організмі спортсмена залежить від багатьох 
факторів. Головними факторами є ступінь фізичного навантаження, вага спортсмена, 
вік, стать, збалансованість харчування, робота ендокринної та нервової систем. 

 
Список використаних джерел: 
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2. Гиляров М.С. Биологический энциклопедический словарь / М.С. Гиляров. – Москва, 

1986. – 250 с. 
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Активні форми Оксигену та Нітрогену 
 

Основу життєдіяльності клітин і всього організму складає система окисно-
відновних процесів. Безпосередню участь у зародженні та протіканні реакцій цієї 
системи приймають активні форми Оксигену (АФО) та активні форми Нітрогену (АФН), 
які є вільними радикалами. 

Вільні радикали – це частинки, що мають неспарений електрон на зовнішній 
електронній оболонці та володіють високою реакційною здатністю. Первинні 
радикали утворюються за участі певних ферментних систем. Перш за все, до них 
відносяться радикали, що утворюються в реакціях таких переносників електронів, як 
коензим Q та флавопротеїни, а також супероксид-аніон (О2

-) та нітроген(II)оксид (NO•). 
В результаті перебігу хімічних реакцій за участі радикалів утворюються активні форми 
Оксигену (H2O2), активні форми Нітрогену – пероксинітрит (ONOO-). 

АФО та АФН хімічно дуже «агресивні»: вони пошкоджують білки і ДНК і, головне, 
викликають пероксидне окиснення ліпідів. Утворення цих радикалів є важливим 
захисним механізмом неспецифічного імунітету. 

 Сучасні методи досліджень дозволяють виявити наявність в біологічних 
системах від 300 до 800 різних органічних радикалів. Це можуть бути радикали ліпідів, 
білків, низькомолекулярних пептидів, нуклеїнових кислот, неорганічних молекул (O2

-, 
H2O2, 1О2, OH•, NO•, ONOO- та ін.) [1]. 

Супероксидний аніон-радикал (O2-) більш реакційно здатна сполука, ніж 
молекулярний кисень. Будучи відносно слабким окисником, O2- в багатьох біологічних 
системах може виступати в якості донора електронів, відновлюючи ряд сполук. В 
клітинах супероксидний аніон являється проміжним продуктом багатьох біохімічних 
реакцій, таких як: окиснення флавонів, хінонів, унолів, катехоламінів, а також 
метаболізму ксенобіотиків.  

O2- - малоактивний радикал і не впливає на функціонування більшості ферментів, 
хоча і може інактивувати деякі із них: Са2+-АТФазу, 3-α-гідроксидостероїд-
дегідрогеназу, каталазу. Супероксидний аніон-радикал може окиснювати гемоглобін 
(Hb) в метгемоглобін (MetHb) і назад відновлювати його в гемоглобін. Також може 
окиснювати і відновлювати йони Феруму та інших металів змінної валентності. Для 
регуляції рівня О2- в клітинах служить високо специфічний фермент-антиоксидант 
супероксиддисмутаза, який прискорює реакцію дисмутації О2- в дигідроген пероксид. 

Дигідроген пероксид (H2O2) відносять до окисників середньої сили, при цьому, 
не будучи радикалом, він взаємодіє з речовинами як радикальним, так і 
нерадикальним шляхом. У водних розчинах у відсутності каталази, пероксидаз і йонів 
металів змінної валентності. Н2О2 відносно стабільна молекула і, будучи 
електростатично нейтральною, легко проникає крізь гідрофобні мембрани і може 
мігрувати в клітини і тканини. Дигідроген пероксид не можна розглядати як виключно 
токсичну і деструктивну молекулу: в живих системах вона проявляє властивості 
фізіологічного регулятора.  

Синглетний кисень (1О2) метастабільний, перехід його в триплетний стан 
супроводжується інфрачервоною (1270 нм), а рекомбінація – червоною (635 нм) 
люмінесценцією. Завдяки своїй високій реакційній здатності синглетний кисень легко 
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вступає в реакції окиснення з органічними сполуками, інгібує Са2+-АТФазу. 
Утворюється при взаємодії  супероксид-аніону і гідроксильного радикалу.  

1О2 є важливим компонентом у різноманітних процесах біосфери: від 
фотофізичних в земні атмосфері, до включення в найважливіші фотобіологічні реакції 
живих організмів і рослин. Також служить потужним бактерицидним агентом. 

Гідроксильний радикал ОН• являється найбільш реакційним та «шкідливим» з 
АФO, з його утворенням часто зв’язується цитотоксична і мутагенна дія АФO за умов 
процесів окиснення. Головним джерелом ОН-радикалів в більшості біологічних 
системах служить реакція Фентона з участю металів змінної валентності (Fe2+, Cu+, 
Co2+, Mn2+, V2+, Cr3+). 

Цитотоксична та канцерогенна дія йонізуючих випромінювань на живі організми 
пов’язана з генерацією ОН• в процесі радіолізу води, на яку припадає основна маса 
більшості клітин і багатоклітинних організмів [2]. 

Нітроген(ІІ) оксид (NO•) – парамагнітний газ, молекули якого мають неспарений 
електрон на зовнішній π-орбіталі. Інгібуюча та активуюча дія NO• на активність 
ферментів визначається здатністю радикалів взаємодіяти з йонами металів змінної 
валентності в активних центрах. Такі комплекси дуже нестабільні та швидко 
дисоціюють. Наявність неспареного електрона робить молекулу NO• достатньо 
реакційною по відношенню до інших радикалів та молекул. 

Пероксинітрит (ONOO-) значно активніший, ніж нітроген(II) оксид, він інтенсивно 
нейтралізує білки і може бути джерелом дуже токсичного гідроксил-радикалу [3]. 

Таким чином, в усіх клітинах та їхніх частинах утворюються АФО та АФН, як 
продукти нормального метаболізму Оксигену та Нітрогену. Функції включають індукцію 
імунної системи та мобілізацію систем йонного транспорту. Напр., клітини крові на 
місці пошкодження починають продукувати активні форми Оксигену та Нітрогену, що 
рекрутує тромбоцити, необхідні для початку процесу загоєння рани. Проте надмірна 
кількість цих радикалів пошкоджує клітини і може сприяти розвитку дуже багатьох 
хвороб і синдромів, у тому числі найпоширеніших і найнебезпечніших: старіння, 
атеросклерозу, інфаркту та інсульту, важких запальних захворювань. 
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Найпоширеніші препарати неорганічної природи 
 

Значне місце серед товарів аптечного асортименту займають лікарські форми. 
Як відомо, вони представляють собою синтетичні хімічні сполуки, речовини 
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тваринного або рослинного походження і препарати неорганічної природи. Звичайно 
основну нішу займають препарати органічної хімії, але неорганічні лікарські форми не 
менш вживані. Охарактеризуємо найбільш популярні. 

Магній оксид – антацидний засіб. Нейтралізуючи хлоридну кислоту шлункового 
соку, перетворюється в магній хлорид, який має проносний ефект. Застосовується 
також при отруєнні кислотами. Магній оксид є однією зі складових частин препарату 
“Альмагель” та антидоту при отруєнні Арсеном. Магній сульфат гептагідрат 
MgSO4·7H2O застосовують як заспокійливий, спазмолітичний, протисудомний, 
проносний і жовчогінний засіб. Солі Магнію мають жовчогінну дію. При 
парентеральному введенні вони пригнічують центральну нервову систему 
(спричиняють сонливість, втрату чутливості, параліч скелетних м'язів і наркоз), 
розслабляють гладку мускулатуру і діють спазмолітично. Виділяються солі Магнію з 
організму через кишечник і нирки [1]. 

Кальцій є постійною складовою частиною організму. Препарати Кальцію здатні 
усувати порушення, пов'язані з недостатністю йонів Са2+ в організмі при тетанії, 
спазмофілії, рахіті. Вони мають десенсибілізуючу дію і широко використовуються у 
лікуванні алергічних захворювань. Препарати Кальцію знижують підвищену 
проникність судин і мають протизапальну дію, що є підставою для їх застосування при 
геморагічному васкуліті, променевій хворобі, запальних і ексудативних процесах. Вони 
використовуються і для лікування ряду шкірних захворювань (екзема, псоріаз тощо). 
Проте препарати Кальцію протипоказані при схильності до тромбозів, застарілому 
атеросклерозі, підвищеному вмісті Кальцію в крові [2, с.109]. 

Калій перманганат – антисептичний засіб. Призначають зовнішньо у водних 
розчинах для промивання ран, полоскання ротової порожнини, змащування виразок і 
опіків, у гінекологічній та урологічній практиці, а також всередину для промивання 
шлунку при отруєнні опієм, морфіном, фосфором тощо. При зіткненні з органічними 
речовинами виділяє атомарний кисень. Ефективний у лікуванні опіків і виразок. 
Здатність калій перманганату знешкоджувати деякі отрути лежить в основі 
використання його розчинів для промивання шлунку при отруєннях невідомою отрутою 
і харчових токсикоінфекціях. Протипоказання: гіперчутливість. Летальна доза для 
дітей – близько 3 г, для дорослих – 0.3-0.5 г/кг [3]. 

Йод є постійною складовою частиною організму і має велике значення для його 
розвитку. Елементарний йод виявляє протимікробну дію. При нанесенні на шкіру і 
слизові чинить подразнювальну дію. Особливий вплив Йод має на функцію 
щитовидної залози. При недостатності Йоду введення препаратів посилює утворення 
тироксину. При гіперфункції щитовидної залози Йод в малих дозах може гальмувати 
утворення тироксину. Спиртовий розчин йоду застосовують зовнішньо як 
антисептичний, а також як подразнювальний засіб при захворюваннях шкіри; міозитах, 
невралгіях. Розчин Люголя – розчин йоду у водному розчині калій йодиду 
використовують для змазування слизової оболонки глотки і гортані. Калій йодид, 
натрій йодид застосовують при гіпертиреозі, ендемічному зобі, запальних 
захворюваннях дихальних шляхів, бронхіальній астмі, глаукомі, катаракті. Тривале 
застосування препаратів Йоду, а також підвищена чутливість до них можуть викликати 
явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке) [4]. 

Ферум – один з найбільш поширених металічних елементів. В організмі ссавців 
Ферум є головною складовою частиною дихальних ферментів і гемоглобіну. В якості 
лікарських засобів знаходять застосування головним чином сполуки двовалентного 
Феруму, які краще всмоктуються і менше подразнють слизову оболонку шлунково-
кишкового тракту. Істотним чинником, що забезпечує всмоктування Феруму, є 
хлоридна кислота шлункового соку, яка переводить препарати Феруму у форму 
розчинного ферум(II) хлориду. Тому при секреторній недостатності шлунка одночасно 
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з препаратами Феруму призначають шлунковий сік або розведену хлоридну кислоту 
[5]. Препарати Феруму застосовують для лікування гіпохромних анемій різної етіології.  

Не дивлячись на те, що створення нових органічних субстанцій розвивається 
стрімкими темпами, використання лікарських форм неорганічної природи і наразі є 
актуальним. 
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Роль йонів Кальцію в скорочені м'язів 

 
У молекулярному механізмі скорочення м'язових тканин виділяють 2 процеси. 

Один з них кальцій-залежний, інший АТФ-залежний. У поперечносмугастих і 
гладеньких м'язах кальцій-залежний процес здійснюється по-різному, АТФ-залежний 
– однаково. 

Скорочення кардіоміоциту відбувається тільки у тому випадку, коли на актині 
відкриваються ділянки для скріплення міозину, внаслідок чого міозин з'єднується з 
актином. При цьому етапність ініціації скорочення відбувається в наступній 
послідовності: скоротливий стимул (нервовий імпульс) проходить по сарколемі і 
поступає на мембрани Т-трубочок, що стимулює утворення з ліпідів мембран Т-
трубочок інозитол-фосфатів, які взаємодіють з рецепторами на мембранах 
ендоплазматичної сітки (ЕПС), що ініціює відкриття кальцієвих каналів в її мембранах. 
Вихід Кальцію з ЕПС в цитозоль (у спокої концентрація Кальцію в цитозолі 10-7-10-8 

ммоль/л, при скороченні - 10-5) і його дифузія до міофібріл завершується утворенням 
комплексної сполуки Кальцію з тропоніном С, внаслідок чого на актині відкриваються 
місця для скріплення міозину, який з'єднується з актином і відбувається скорочення 
(рис.1) [1]. 

Скорочення міоциту у кальцій-залежному процесі скорочення в гладкому м'язі 
відбувається унаслідок фосфорилування легкого ланцюга міозину – тільки в цьому 
випадку головка міозину може зв'язувати і розщеплювати АТФ і взаємодіяти з актином. 
Надходження скоротливого стимулу (нервовий імпульс, гормон) ініціює відкриття 
кальцієвих каналів в цитомембрані міоциту, ЕПС і мітохондріях [1]. Поступаючий через 
ці канали Кальцій з'єднується з кальмодуліном. Комплекс кальцій-кальмодулін, що 
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утворюється, активує кіназу легких ланцюгів міозину, яка фосфорилює легкі ланцюги 
його головок, внаслідок чого вони набувають здатність зв'язувати і розщеплювати АТФ 
і з'єднуватися з актином [2]. 

   
Рис 1. Схема будови міоциту гладенької м'язової тканини в 

розслабленому стані (А) і при скороченні (Б) 
1 - цитолема: 2 - щільні тільця; 3 - мітохондрії; 4 - актинові філаменти; 5 - міозинові 
філаменти. 

У процесі скорочення поперечносмугастих м'язів довжина актинових і 
міозинових філаментів не змінюється, а відбувається їх зсув щодо один одного: 
міозинові філаменти проникають в простори між актиновими, а актинові – між 
міозиновими. 

У структурних одиницях поперечносмугастих м'язових тканин ЕПС обплітає 
кожну міофібрілу і близько підходить до Т-трубочок. Сигналом для виходу Кальцію з 
канальців ЕПС є спеціальні регуляторні речовини – ліпідні медіатори – інозітол-3-
фосфат і інозітол-4-фосфат, які синтезуються в мембранах Т-трубочок тільки у момент 
проходження по них скоротливого імпульсу. Оскільки канальці ЕПС близько підходять 
до Т-трубочок, інозітол-фосфати швидко досягають ЕПС і взаємодіють із 
специфічними рецепторами для інозитол-фосфатів, що знаходяться на її мембранах. 
Це приводить до відкриття кальцієвих каналів в мембранах ЕПС і швидкий вихід йонів 
Кальцію з порожнини канальців в цитозоль, що і ініціюють скорочення [3]. 

Зміна концентрації йонів Кальцію в позаклітинній рідині практично не впливає 
на силу скорочення скелетних м'язів, проте для більшості гладких м'язів це не так. При 
зниженні концентрації Кальцію в позаклітинній рідині приблизно до 1/3-1/10 норми 
скорочення гладких м'язів зазвичай припиняються. Отже, сила скорочення гладкого 
м'язу у високій мірі залежить від концентрації йонів Кальцію в позаклітинній рідині [4]. 

Для розслаблення гладкого м'язу після його скорочення необхідно видалити 
йони Кальцію з внутрішньоклітинної рідини. Це видалення здійснюється за допомогою 
кальцієвого насоса, який викачує йони Кальцію з гладенько м'язового волокна назад в 
позаклітинній рідину або саркоплазматичний ретикулум (за його наявності). У 
порівнянні з швидкодіючим насосом саркоплазматичного ретикулума скелетного м'язу 
кальцієвий насос гладенько м'язового волокна діє повільно [5]. У зв'язку з цим 
одиночне скорочення гладкого м'язу часто триває протягом секунд, а не соті або десяті 
частки секунди, що характерно для скелетного м'язу. 

Отже, cкорочення м'язового волокна полягає в скороченні міофібрил в межах 
кожного саркомера. Товсті (міозінові) і тонкі (актинові) нитки, у розслабленому стані 
пов'язані тільки кінцевими відділами, в момент скорочення здійснюють ковзаючі рухи 
назустріч один одному. Виділення необхідної для скорочення енергії відбувається в 
результаті перетворення АТФ на АДФ під впливом міозину. Ферментна активність 
міозину проявляється за умови оптимального вмісту йонів Са2+, які накопичуються в 
саркоплазматичному ретикулумі. 
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Властивості харчових добавок що використовуються в 

продуктах м'ясо – молочній промисловості 
 

М'ясо-молочні продукти є незамінним джерелом повноцінних білків, жирів, 
вітамінів, мінеральних речовин та  інших життєвих важливих компонентів. 

Проте, купуючи продукти переробки молока та м’яса, споживач не отримує 
інформації від товаровиробника, щодо якості та рівня забруднення хімічними 
речовинами сировини, технології виробництва та потенційних впливів різноманітних 
харчових домішок не натурального походження, що можуть входити до складу готової 
продукції. 

Для надання харчовим продуктам необхідної консистенції або для її поліпшення 
застосовують харчові добавки, змінюючі їх біологічні властивості. Асортимент 
речовин, поліпшуючих консистенцію, достатньо широкий - це загущувачі, 
гелеутворювачі, харчові ПАР, а також стабілізатори фізичного стану і розпушувачі. 
Хімічна природа цих речовин різноманітна. 

Так для молочних продуктів у сучасній харчовій промисловості 
використовуються різноманітні харчові добавки :  

- антиокисники (антиоксиданти, інгібітори окиснення) — речовини, що сповільнюють 
процеси окиснення харчових продуктів, захищаючи таким чином жири і жировмісні 
продукти від згіркнення, зберігаючи фрукти, овочі і продукти їх переробки від 
потемніння, сповільнюючи ферментативне окиснення (Е300 - Е399); 

- вологоутримуючі агенти — гігроскопічні речовини, що регулюють активність води в 
харчових продуктах та зберігають їх таким чином від висихання і небажаних змін 
структури та текстури (Е450, Е1520);  

- гелеутворювачі для желеподібних продуктів на молочній і вершковій основі 
(желеутворювачі, желюючі речовини) — це речовини, здатні за певних умов 
утворювати гелі. Гелеутворювачі не є емульгаторами. У складі їх молекул відсутні 
ліпофільні і гідрофільні групи, хоча деякі гелеутворювачі стабілізують емульсії. В 
першу чергу це відноситься до альгінатів, тому їх використовують в кисломолочних 
продуктах, що піддаються пастеризації. (Е405, Е407); 

- загущувачі —  це речовини, що збільшують в'язкість харчових продуктів, загущуючи 
їх. Загущувачі покращують і зберігають структуру харчового продукту, дозволяють 
отримувати продукти із необхідною консистенцією, що  позитивно впливає на 
смакові відчуття (Е415, Е440, Е410, Е1410, Е1412, Е1413, Е1414); 
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- консерванти — речовини, що пригнічують розвиток мікроорганізмів (Е200, Е300); 
- барвники — речовини, що відновлюють природне забарвлення, втрачене в процесі 

обробки та зберігання, підвищують інтенсивність забарвлення, забарвлюють 
безбарвні продукти (Е102, Е110, Е120, Е124); 

- підкислювачі (кислоти) — речовини, що зумовлюють кислий смак харчового 
продукту;  

- регулятори кислотності — речовини, що встановлюють і підтримують у харчовому 
продукті певне значення рН (Е333, Е339, Е340, Е341); 

- підсилювачі (модифікатори) смаку та аромату підсилюють (модифікують) 
сприйняття смаку і аромату шляхом стимулювання закінчень смакових нервів, хоча 
самі підсилювачі можуть не мати ні власного запаху, ні смаку (Е311); 

- емульгатори — дозволяють отримувати або полегшувати одержання емульсій, а 
також їх стабілізувати (Е433, Е434,Е435,Е436, Е457); 

- наповнювачі — це інертні речовини, що застосовуються у виробництві 
низькокалорійних продуктів (Е500). 

Для ковбасних виробів вищого гатунку забороняється використання 
стабілізаторів, емульгаторів, консервантів, барвників, антиоксидантів, карагінанів, 
загущувачів тощо і сумішей прянощів, до складу яких входять харчові добавки (проект 
Закону України «Про м'ясо і м'ясні продукти»). 

Проте, продукти першого та другого гатунку, крім фосфатів та емульгаторів, 
активно використовують стабілізатори консистенції та загущувачі. За хімічним 
походженням  вони є високомолекулярними  сполуками. Гідроколоїди, утворені на їх 
основі поділяють за походженням на продукти життєдіяльності мікроорганізмів, 
гідроколоїди тваринного походження (желатин) і препарати, отримані в наслідок 
переробки рослинної сировини. До першої групи належать ксантанова (Е415) і 
геланова (Е418) камеді, а також камеді велана і рамзана. 

Розрізняють загущувачі і гелеутворювачі натуральні, напівсинтетичні і 
синтетичні. До натуральних загущувачів і гелеутворювачів відносяться рослинна 
камедь, слизи насіння льону і айви, ріжкового дерева, астрагала, аравійської акації, 
агар, агароїд, пектин, желатин, альгінат натрію, карагінани.  
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До напівсинтетичних загущувачів і гелеутворювачів належать похідні 
натуральних речовин, фізико-хімічні властивості яких змінені у необхідному напрямі 
введенням певних функціональних груп, прикладом є: метилцелюлоза, етилцелюлоза, 
карбоксіметилцелюлоза, амілопектин, модифіковані крохмалі.  

Емульгатори - це речовини, що зменшують поверхневий натяг на межі розподілу 
фаз, тому їх додають до харчових продуктів для отримання тонко дисперсних і стійких 
колоїдних систем. Зокрема, за допомогою таких добавок створюють емульсії жиру у 
воді або води в жирі. 

Принцип дії стабілізаторів той самий, як і емульгаторів. Метою їх застосування 
є стабілізація вже існуючих гомогенних систем або підвищення ступеня гомогенізації 
сумішей. Їх поверхнева активність є меншою за активність емульгаторів. 

Застосування подібних речовин дозволяє поліпшити зовнішній вигляд 
продуктів, їх консистенцію, текстуру, смакові характеристики і підвищити стійкість їх 
зберігання. Крім того, комплексні стабілізаційні системи не тільки покращують якісні 
показники продуктів, вони також сприяють підвищенню виходу готової продукції, 
зниженню собівартості сировини а, отже, збільшенню прибутку на готову продукцію. 
Так, дані харчові добавки дуже прості в застосуванні і не вимагають ніякого 
додаткового устаткування. 

Так в процесі виготовлення м'ясних та молочних виробів використовують подібні 
харчові добавки як :  
- харчові добавки, необхідні в технологічному процесі виробництва продуктів 

(прискорювачі технологічних процесів, розпушувачі, піноутворювачі, фіксатори 
міоглобіну та ін.) ; 

- харчові добавки, що попереджають мікробіологічне та окисне псування продуктів 
(антимікробні засоби, хімічні та біологічні, антиоксиданти);  

- харчові добавки, які формують товарні властивості виробів і забезпечують їм успіх 
на ринку (харчові барвники, поліпшувачі консистенції, ароматизатори, смакові 
добавки);  

- поліпшувачі якості харчових продуктів (регулятори смаку, аромату і консистенції);  
- покращувачі зовнішнього вигляду (барвники, відбілювачі);  
- регулятори зберігання (консерванти, антиоксиданти); 
- добавки з іншими корисними властивостями (наприклад, харчові волокна).  

Отже, за надмірного споживання  м'ясо – молочних виробів щодня, людина 
отримує з ними однакові харчові добавки, і у разі перевищення ГДК (гранично 
допустимої концентрації) може отруїтись.   
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Вільні радикали в хімії BODIPY 

 
Радика́л (вільний радикал; від французької radical та латинської radicalis — 

«корінний», «той, що має корінь»; від латинської radix, «корінь») в хімії — парамагнітна 
атомна або молекулярна частинка з неспареним електроном на зовнішній атомній або 
молекулярній орбіталі. 

Радикали можуть бути нейтральним або нести позитивний чи негативний заряд. 
У залежності від характеру орбіталі, яку займає неспарений електрон, розрізняють π-
радикали (наприклад фенілметильний радикал (a)) і σ-радикали (наприклад феніл 
радикал (b)). У залежності від природи центрального атома (атома з найбільшою 
спіновою густиною) розрізняють С·(a,b), О·, N· та інші атомоцентровані радикали. 

Радикальний центр (англ. radical centre) — атом (чи група атомiв) у 
багатоатомному радикалi, на якому переважно локалiзований неспарений електрон. 
Залежно від атома, на якому зосереджений неспарений електрон, радикали носять 
назву С-центрований, О-центрований тощо, хоча, зрозуміло, що у випадку 
делокалізованих систем це твердження дещо умовне. 
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Перший органічний вільний радикал, трифенілметиловий радикал (e) був 
ідентифікований американським вченим – вихідцем з України Мозесом Гомбергом в 
1900 році в Університеті Мічигану. 

Вільні радикали можуть виникати під дією тепла, ультрафіолетового та 
радіаційного випромінення, інших впливів на молекули. Характерною особливістю для 
них є висока хімічна активність, зумовлена наявністю вільних неспарених електронів. 
Більшість радикалів мають малу тривалість життя (на рівні декількох мс). 

Добре відомо, що радикали відіграють велику роль у біологічних процесах. 
Беруть участь у ферментативних процесах у живих організмах, вільнорадикальному 
окисненню нуклеїнових кислот, білків, ліпідів та інших речовин. Вільні радикали 
необхідні для внутрішньоклітинного знищення бактерій фагоцитами — гранулоцитами 
і макрофагами. Серед вільних кисневмісних радикалів у біологічних системах 
найважливішими є супероксид-аніон і гідроксильний радикал; обидва формуються із 
кисню у відновних умовах. Через високу реакційну здатність ці частинки можуть 
вступати у небажані взаємодії і шкодити організму. Надмірна концентрація вільних 
радикалів може призвести до пошкодження і смерті клітин, зокрема під час таких 
патологічних процесів як рак, інсульт, інфаркт міокарда, цукровий діабет та інші. 

Деякі ознаки старіння пов'язані із радикалами, наприклад, під час розвитку 
атеросклерозу вони окиснюють холестерол до 7-кетохолестеролу. Також вони можуть 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_(%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB
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бути задіяні у процесі розвитку хвороби Паркінсона, глухоти, викликаної старінням чи 
медичними препаратами, шизофренії, хвороби Альцгеймера.  

В організмі синтезується ряд речовин, що протидіють вільнорадикальним 
ушкодженням: ферменти супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонпероксидаза і 
глутатіонредуктаза. Крім цього існує низка неферментних біологічних антиоксидантів: 
вітаміни A, C і E, поліфеноли, убіхінон, триптофан, фенілаланін, церулоплазмін, 
трансферин, гаптоглобін.  

Відомо, що вільні радикали широко використовуються в промисловості. Вони 
відіграють важливу роль у гетерогенному каталізі, у реакціях швидкого окиснення — 
горінні, у важливих проміжних процесах  крекінгу, піролізу, полімеризації, процесах, які 
включають механохімічну активацію та ін.  

На сьогодні хімія вільних радикалів бурхливо розвивається. Розширюється 
дослідження реакцій, що відбуваються за радикальним механізмом у традиційних 
галузях органічної хімії.  

Так, аналіз літератури сучасних досягнень в одному з найдавніших розділів 
хімічної науки – хімії барвників, показав, що ряд перетворень нових 
бородипірометенових  барвників відбуваються через утворення радикалів: 
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Катіон-радикал та диліден на основі бородипірометеноціанідину 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD_A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD_C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD_E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D1%96%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD
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Катіон-радикал та диліден-дикатіон Сессера 

Цікавими виявились електронні спектри таких барвників та їх проміжних частинок 
– радикалів.   

Враховуючий значний інтерес науковців до будови, властивостей, перетворень 
барвників бородипірометенового ряду, у експериментальній  частині досліджень були 
синтезовані деякі заміщені бородипірометени (4,4-дифлуоро-4-боро-3а,4а-діаза-s-
індацени, BODIPY) та досліджені їх властивості. Зокрема, було показано, що під 
впливом температури у цих барвників відбувається гомогенний розрив зв’язку і 
утворюються дві відносно стійкі проміжні частинки радикальної природи, які потім 
утворюють дві димерні молекули. Будову продуктів реакції було підтверджено 
хімічними та фізико-хімічними методами. Для остаточного підтвердження механізму 
перебігу реакції, зокрема утворення радикалів, у подальшому будуть використані 
відповідні фізико-хімічні методи. 

 
Список використаних джерел: 

1. Девис Д., Перрет М. Свободные радикалы в органическом синтезе, пер с англ.: М., 
издательство «Мир», 1980 – 205 с. 

2. Yu.V. Zatsikha, Yu.P. Kovtun. The main strategies of design and applications of 
BODIPYs in The Handbook of Pophyrin Science: K. M. Kadish, K. M. Smith, R. Guilard, 
Eds., World Scientific Publishing: Singapore. –2016. –Vol. 36, Ch.182.  

3. Alfred Treibs und Franz-Heinrich Kreuzer. Difluorboryl-Komplexe von Di- und 
Tripyrrylmethenen. Justus Liebigs Annalen der Chemie 1968, 718 (1): 208-
223; BODIPY Dye Series 

4.  A. Schmitt; B. Hinkeldey; M. Wild; G. Jung (2009). "Synthesis of the Core Compound 
of the BODIPY Dye Class: 4,4′-Difluoro-4-bora-(3a,4a)-diaza-s-indacene". J. 
Fluoresc. 19 (4): 755–759. 

5.  K. Tram; H. Yan; H. A. Jenkins; S. Vassiliev; D. Bruce (2009). "The synthesis and crystal 
structure of unsubstituted 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene (BODIPY)". Dyes 
and Pigments. 82 (3): 392–395.  
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Виявлення Сульфуру в нафтопродуктах 

 
Нафта – горюча масляниста рідина зі специфічним запахом. Складається вона 

в основному з рідких вуглеводнів, які утворені тільки Карбоном і Гідрогеном. Причому 
в складі нафти Карбон переважає – його міститься 79-88%, а Гідрогену всього 11-14%. 
Крім рідких вуглеводнів нафта в невеликих кількостях (до 5%) містить Сульфур, 
Оксиген і Нітроген. У дуже незначних концентраціях (до 0,03%) у нафті присутні 
металічні елементи - Ванадій, Нікель, Ферум, Алюміній, Купрум, Магній, Барій, 
Стронцій, Манган, Хром, Кобальт, Молібден, Калій, Натрій, Цинк, Кальцій, Арґентум, 
Галій, а також Бор, Арсен, Йод. 

Масова частка Сульфуру в нафті досягає 0,1-2,83%. Сульфуровмісні сполуки 
нафти, крім елементарної сірки і гідроген сульфіду, – це насичені ациклічні і циклічні 
сполуки. 

1. Меркаптани, або тіоли, – це сульфуровмісні аналоги спиртів і фенолів; 
органічні сполуки, що мають у своєму складі функціоналу групу -SH, яка має назву 
тіольно, або меркаптанової. Їх загальна формула R-SH або (СnH2n+1)2SH,  де n = 2,3,4… 

2. Сульфіди – це сульфуровмісні аналоги простих етерів; загальна формула  
(CnH2n+1)2S або R-S-R`. 

3. Ди- і полісульфіди. Полісульфіди – це сульфуровмісні сполуки з двома, інколи 
більш ніж з двома, зв`язаними між собою атомами Сульфуру. Дисульфіди є 
сульфуровмісними аналогами органічних пероксидів; загальна формула (СnH2n+1)2S2 
або R-S-S-R. З підвищенням молекулярної маси і температури кипіння нафтових 
фракцій уміст дисульфідів зростає –  їх міститься приблизно стільки, скільки 
меркаптанів.  

4. У газових і масляних фракціях містяться поліциклічні сульфіди    

      S S              S

S

 
У деяких нафтах циклічні сульфіди складаються з тіоциклопентану, 

конденсованого з кільцем бензену: тіоіндан, діалкілтіоіндани. 
5. Тіофени – це сульфуровмісні ароматичні гетероцикли, де гетероатомом є 

Сульфур. Серед них найважливішими є тіофени і тіофани: 

                        S S  
Тіофен  і його алкілзаміщені похідні становлять велику групу сполук, що 

містяться в середній і висококиплячій фракціях нафт, особливо в продуктах їхньої 
термічної переробки. Арилпохідні тіофану і тіофену та змішані сполуки більш поширені 
у висококиплячих фракціях.         

S  

S

  S  S  
Бензотіофен   дибензотіофен   нафтотіофен    тетрагідробензотіофен 
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Уміст Сульфуру в нафтах, природних газах і конденсатах визначається 
природою продуктивного горизонту. Наприклад, у нафтових і газових відкладах 
родовищ Туркменістану, в пластових флюїдах практично не спостерігається   H2S і  
CO2.  

Виявлення Сульфуру у нафті здійснюють за методом Ешка. За ним весь 
Сульфур нафти при повільному нагріванні із сумішшю Ешка (1 частина Na2CO3 і 
2 частини МgO) переходить у натрій сульфат, який розчиняють у воді і  визначають 
вміст сульфат-іонів в добутому розчині, осаджаючи їх барій хлоридом. 

«Органічний» Сульфур окиснюється киснем повітря, що проникає у пухку суміш 
з атмосфери, до SO2, який реагує з натрій карбонатом: 

SO2 + Na2CO3 → Na2SO3 + CO2↑ 
Далі натрій сульфіт окиснюється киснем до сульфату: 
2 Na2SO3 + O2 → 2 Na2SO4 
Нагрівання необхідно робити дуже повільно для того, щоб органічні сполуки 

встигли прореагувати з киснем та содою раніше, ніж буде досягнута температура, за 
якої почнеться їх термічний розклад з утворенням летких сполук, які не реагують з 
содою. Оксид магнію в цьому процесі запобігає  сплавленню соди, за якого 
проникнення повітря в реагуючу масу припиниться. Після закінчення спікання, тигель 
витягнути з муфелю і дати йому охолонути на повітрі. Розчинити одержаний спек, 
обробити розчином барій хлориду, прокип’ятити. Перенести осад зі стакану на фільтр 
і промити його на фільтрі гарячою водою до зникнення у промивній рідині аніонів Хлору 
(проба з аргентум нітратом). Промитий осад з фільтром перенести у заздалегідь 
прожарений та зважений тигель, прожарити у муфельній печі, охолодити на повітрі, а 
потім в ексикаторі, зважити на аналітичних терезах. 

 
Список використаних джерел: 

1. Судо М. М. Нафта і горючі гази в світі /М.М. Судо  – М. Надра, 1984. – 209 с. 
2. Хімія. Шкільний ілюстрований довідник. – М.: Росмэн, 1995. – 194 с. 
3. Рудзітіс Г.Є. Органічна хімія: підручник для 10 кл. серед. шк. / Г.Є. Рудзітіс, 

Ф.Г. Фельдман  – М.: Просвещение, 1991. – 341 с. 
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Синтез гетеро ароматичних трифлуорометилсульфідів 

 
Одним з фундаментальних завдань флуороорганічної хімії є створення 

проміжних сполук для синтезу біологічно активних речовин та матеріалів з 
надзвичайними властивостями для потреб техніки. Введення флуоровмісних 
замісників може істотно змінювати кислотно-основні властивості та ліпофільність 
молекули. Завдяки цьому можна збільшувати активність відомих і створювати нові 
біологічно активні сполуки. 
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Зокрема, введення замісників, що містять трифлуорометильну групу біля 
гетероатома, наприклад, CF3S(O)n, що мають електронноакцепторні властивості і 
високу ліпофільність, є актуальним в дизайні біологічно активних сполук протягом 
останніх років. Так, група SCF3 проявляє дуже високу ліпофільність (π = 1.44), а 
замісник SO2CF3 є однією з найсильніших електроноакцепторних груп (σp = 0.93), в той 
же час, SOCF3 має властивості, проміжні між SCF3 та SO2CF3 і має хіральний атом 
Сульфуру.  

Синтез гетеро ароматичних трифлуорометилсульфідів можна здійснити 
введенням трифторометилтіо групи шляхом електрофільного, нуклеофільного або 
радикального трифторометилтіолування. Такий підхід дозволяє проводити 
модифікацію субстрату на останніх стадіях. Необхідно відзначити, що  
трифлуорометилування гетероароматичних тіолів також часто використовується для 
синтезу трифлуорометилтіо похідних гетероциклічних сполук. 

Трифлуорометилсульфінілзаміщені гетероциклічні сполуки можуть бути 
синтезовані шляхом м’якого окиснення відповідних трифлуорометил сульфідів або 
реакцією трифлуорометилсульфінілування за допомогою реагенту Ланглуа 
(CF3SO2Na+POCl3) або  N-трифлуорометилсульфінілсукциніміду.  

Гетероароматичні трифлуорометилсульфони можна отримувати наступними 
методами: повним окисненням відповідних трифлуорометил сульфідів; прямим 
електрофільним трифлуорометилсульфонілуванням;  перегрупуванням 
гетероциклічних трифлатів.  

Деякі  CF3S(O)n– вмісні гетероароматичні сполуки також можуть бути 
синтезовані шляхом перетворення CF3S(O)n – вміснихбілдінг-блоків, наприклад, 
ацетиленових і  β-дикарбонільнихсполук, але цей дуже перспективний метод 
недостатньо розроблений. 

β-Єнамінони, як відомо, зручні та ефективні реагенти для синтезу різноманітних 
гетероциклічних сполук, проте, молекули, що містять CF3S(O)n (n=0,1,2) фрагмент, не 
описані в літературі. 
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Хімічні аспекти основних шляхів кругообігу Карбону 

 
Карбон (С) – це хімічний елемент, який утворює на Землі мінерали і породи, що 

відносяться до класу карбонатів, а в біосфері – безліч органічних сполук – СО, СО2, 
вуглеводнів (СН4, C2H4, С2Н6, тощо) та їх похідних. У складі цих речовин Карбон може 
перебувати в біосфері у різних фазових станах (твердому, рідкому, газоподібному), 
сукупність яких формує динамічну систему, параметри якої визначаються природними 
і антропогенно-техногенними факторами. Цей елемент є активним повітряним і 
водним мігрантом.  

Комбінація послідовних періодичних (протягом доби – мільярдів років) 
безперервних замкнутих процесів перетворення, переміщення, розподілу, 
розсіювання та концентрації Карбону в біосфері, педосфері, гідросфері та атмосфері 
створює глобальний кругообіг Карбону на Землі. В глобальному кругообігу баланс 
Карбону в цілому визначається низкою біогеохімічних циклів, в кожному з яких 
враховується обсяг надходження та витрачання СО2 (вуглекислий газ, карбон діоксид) 
як найбільш рухомої його форми існування цього хімічного елемента в біосфері, а 
також процесами виведення Карбону на довготривалий час у вигляді покладів і 
корисних копалин. 

Сучасна атмосфера містить 2,3 . 1012 т СО2 і за останні 100 років концентрація 
вуглекислого газу збільшилась на 20 %. Роль СО2 в атмосфері зумовлена його 
особливими фізико-хімічними властивостями: шар цього газу, як скло в теплиці, 
пропускає  короткохвильову сонячну радіацію, але затримує теплове випромінювання  
земної поверхні. Теплові промені, відбиваючись від шару СО2, повертаються назад до 
поверхні Землі. Чим товстішим є шар СО2, тим більшою є ймовірність того, що 
поверхня Землі почне перегріватись, створюючи «парниковий ефект». Але прогнозні 
розрахунки накопичення парникових газів (крім СО2 ще й пара води Н2О) у повітрі і 
відповідного нагрівання приземного шару повітря значно більші порівняно з тим, що 
реєструється в дійсності. Це пояснюють дією збалансованої природної системи, яка 
спрямована на підтримання постійного рівня СО2 у повітрі.  

Природний механізм регуляції концентрації вуглекислого газу у повітрі складний і 
перебіг оборотних хімічних реакцій, які відбуваються в системі «атмосфера – 
гідросфера», значною мірою залежить від фізико-хімічних умов навколишнього 
середовища. Кількісні співвідношення компонентів цих реакцій можна оцінити, 
використовуючи принцип Ле Шательє. В їх основі лежить поглинання СО2 поверхнею 
Світового океану з утворенням розчинних у воді гідрогенкарбонатів, вміст яких визначає 
твердість води, та осадів карбонатів (вапняків, доломітів, арагонітів, коралових рифів). 
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Коли вміст атмосферного СО2 досягає 0,03 %  розвивається парціальний тиск 3039 Па  і 
створюються умови для перебігу рівноважного процесу розчинення газу у воді Світового 
океану згідно з рівнянням реакції: 

СО2 + Н2О           Н2СО3 

                                           Атмосфера             Поверхневі води світового океану 

Тобто збільшення парціального тиску СО2 в атмосфері підвищує розчинність 
вуглекислого газу у поверхневих водах океану. Внаслідок цього утворюється 
карбонатна кислота Н2СО3, яка як слабкий електроліт легко дисоціює:  

 

Константи дисоціації цих реакцій відповідно становлять Ка1 = 4,5×10–7 і Ка2 = 
4,68×10–11. Отже, головним джерелом СО2 для Океану є атмосфера і в океані 
розчинено у в 60 раз більше цього газу, ніж в атмосфері; концентрація йонів НСО3

– у 
водах океанів та морів пропорційно залежить від розчинності атмосферного СО2.  

З іншого боку на вміст НСО3
– впливають процеси, які відбуваються власне у 

гідросфері. Так, нижні шари вод Світового океану насичені Н2СО3. Рівень насичення 
визначається дією високого тиску, низькими температурами, та життєдіяльністю 
організмів. При перемішуванні вод океану і піднятті нижніх шарів на поверхню 
виникають умови, коли тиск СО2 у воді перебільшує атмосферний, і Н2СО3 починає 
інтенсивно розпадатися з виділенням СО2 в атмосферу. В результаті тиск СО2 у воді 
значно зменшується, що супроводжується зміщенням рівноваги реакції в бік утворення 
нерозчинних карбонатів. 

 

Са(НСО3)2                 СаСО3 + СО2 + Н2О 
 

Відповідно концентрація йонів НСО3
- різко спадає. Чергування розчинення 

атмосферного СО2 і вивільнення розчиненого у воді СО2 є процесом циклічним. 
Вуглекислий газ переходить у атмосферу і тоді, коли зменшується його розчинність у 
водах океану за умови різкого збільшення мінералізації вод.   

Складні процеси, пов’язані з вивільненням вуглекислого газу та депонуванням 
СО2 у вигляді карбонатів відбуваються в системі «атмосфера – гідросфера – 
літосфера». Особливість хімічної трансформації СО2 в цій системі визначається, в 
першу чергу, педосферою – а саме дією поверхневих, ґрунтових та підземних вод на 
мінерали та гірські породи, напрям яких залежить від величини рН середовища та 
окисно-відновного потенціалу вод. Кислотність ґрунтових та поверхневих вод (рН) 

безпосередньо пов’язана з вмістом СО2, НСО3
–, 

СО3
2– (рис.1).  Вуглекислий газ (вільна 

вуглекислота, або СО2) може бути присутнім у 
воді тільки при рН < 8,4. Якщо величина рН 
менше 4,3, то вся розчинена у воді вуглекислота 
представлена тільки вільним вуглекислим газом, 
натомість при рН > 8,4 вільної вуглекислоти у воді 
немає. Гідрогенкарбонат-йон НСО3

– 
(напівзв’язана вуглекислота) присутній у воді, 
показник рН якої більше ніж 4,3 і при рН = 8,4 вся 
вуглекислота знаходиться в напівзв’язній формі. 
Тільки з підвищенням рН до 8,4 і більше у воді 
з'являються СО3

2–-йони (зв'язана вуглекислота), 
концентрація яких зростає пропорційно 
збільшенню величини рН. 

СО2 НСО3
– СО3

2– 

Рис.1. Форми карбонатної    

        кислоти залежно від рН 
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Вміст СО2, НСО3
–, СО3

2– у природних водах в цілому визначає характер хімічних 
процесів в літосфері, наприклад:   

 

У літосфері під дією дощових вод, в яких вміст СО2 досягає 10 %, відбувається 
розчинення силікатних і карбонатних мінералів та порід з утворенням 
гідрогенкарбонатних солей лужних та лужноземельних металів. Такі води проникають 
в глибину, формують підземні і ґрунтові води, насичені йоном НСО3

-, які, в свою чергу, 
руйнують кальцити, хлоридні та сульфатні породи, що залягають у надрах Землі. У 
місцях виходу таких вод на поверхню при різкому зниженні тиску СО2 утворюються 
карбонатні поклади: 

СаSO4 + NaHCO3 = Ca(HCO3)2 + Na2SO4 

                                     СаСО3↓ + СО2 + Н2О 

Вивільнення газу СО2 і вихід його у атмосферу можливе також при розчиненні 
карбонатних покладів у місцях виходу кислих сульфатних та хлоридних вод: 

СаСО3 + Н2SO4  =  CaSO4  +  CO2 +  H2O 

та в процесах метаморфозу у водах з високим окисним потенціалом: 

4FeCO3 + 3H2O + O2  = 4CO2 + 2Fe2O3•3H2O 
 

Крім того, СО2 виходить з глибин Землі у складі магматичних газів, велика 
кількість його утворюється внаслідок антропогенної і техногенної діяльності людини – 
наприклад, при спалюванні пального, сміття тощо. 

Особливим фактором, який впливає на процеси трансформації вуглекислого 
газу у всіх сферах Землі, і особливо у гідро- та літосфері, є біогенна акумуляція або 
вивільнення СО2 внаслідок дихання. Біогенний фактор включає життєдіяльність 
мікроорганізмів, фітопланктону, рослин та тварин. Зазвичай усі життєві форми здатні 
зв’язувати СО2 у процесах фотосинтезу, хемосинтезу, синтезу амінокислот,  білків та 
мінеральних солей скелету (мінералізація). Вивільнення СО2 забезпечується 
процесами дихання і бродіння. Саме СО2 біохімічного походження є основним 
регіональним джерелом накопичення Н2СО3, що має особливо велике значення при 
розкладі карбонатних та ін. мінералів. Навпаки, біогенна акумуляція СО2 стимулює 
утворення карбонатних мінерадів та порід. 

Детальний аналіз хімічних процесів, які відбуваються в атмосфері, гідросфері 
та літосфері Землі, дозволяє виокремити основні напрямки трансформації СО2 і 
представити цю інформацію у вигляді схеми на рис.2. 
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Рис. 2. Основні шляхи трансформації СО2 на Землі 
 

Список використаних джерел 
1. Мітрясов О. П. Хімічні основи екології / О.П. Мітрясов. – К.: Ірпінь : ВТФ “Перун”, 

1999. – 192 с.  
2. Исидоров В. А. Экологическая химия : Учебное пособие для вузов / В. А.  

Исидоров. – СПб : Химиздат, 2001. – 304 с. 
 
 
Руденко Андрій Станіславович  
студент ІV курсу 
спеціальності «Хімія» 
науковий керівник:  
кандидат хімічних наук,  
доцент Богатиренко В.А. 
 

Сучасні уявлення щодо механізмів дії «важких металів» на 
організм людини 

 
До групи важких металів відносяться сполуки Барію, Бісмуту, Кадмію, Мангану, 

Купруму, Меркурію, Плюмбуму, Аргентуму, Талію, Хрому, Цинку й деяких інших 
металів, а також сполуки деяких неметалів (Арсену, Стибію) – вони є токсичними для 
біоорганізмів. Відносна атомна маса елементів цієї групи більше 50 а.о.м.  

Серед групи «важких металів» виокремлюють групу «металевих отрут», до якої 

відносять хімічні елементи з Аr  40 а.о.м,  присутні в мікрокількостях у тканинах 
організму як нормальна складова частина. Вони відіграють важливу роль у 
фізіологічних процесах. В живих системах катіони цих металів виступають 
здебільшого як активатори ферментів: наприклад, Купрум (аскорбатоксидази, 
поліфенолоксидази, фенолази, карбоксилази, цитохром оксидази), Манган 
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(аденозинтрифосфатази, аміноацилтрансферази, гексокінази). Цинк є рекордсменом 
за числом Zn-залежних ферментів – їх налічується понад 120 [1].  

Катіони більшості «металевих отрут» є необхідними для перебігу процесів 
розпаду й синтезу як безпосередньо білків, вуглеводів і ліпідів, так і продуктів їхньої 
деструкції. Так, Хром, Цинк, Манган та інші метали беруть участь у формуванні 
спіральної структури нуклеїнових кислот. Купрум входить до складу білка – 
цирулоплазміна, бере участь у синтезі гемоглобіну.  

Таблиця 1  
Уміст деяких «важких металів» в органах людини, мг /100 г органу (А.О. Войнар) 

Катіони Печінка Нирки 

Hg2+ 0-0,01 0-0,04 

Pb2+ 0,130 0,027 

Mn2+ 0, 13-0,40 0, 06-0,28 

Cr3+ 0, 001-0,013 0, 028-0,029 

Ag+ 0,005 - 

Cu2+ 0, 56-1,12 0, 26-0,40 

Sb3+ 0,01 0,01 

As3+ 0,07 0,08 

Bi3+ 2,73 1,76 

Zn2+ 6,71 6,16 

Cd2 0, 64-6,68 1, 32-8,48 

Однак, підвищення вмісту металів з групи «металічних отрут» у крові й тканинах 
викликає отруєння: їхня токсичність (табл. 2) при надлишкових концентраціях 
пояснюється здатністю зв'язуватися з відповідними функціональними групами 
фізіологічно активних речовин, які знаходяться в організмі – рецепторами. Функції 
рецепторів можуть виконувати карбоксильні, амінні, гідроксильні, фосфоровмісні, 
сульфгідрильні, дисульфідні, фенольні групи амінокислот, пептидів, білків, ферментів, 
нуклеїнових кислот, птеридинів, пуринів, вітамінів і інших фізіологічно активних 
речовин. Міцність сполук, що утворюються при цьому, залежить від природи металів, 
наявності відповідних функціональних груп у молекулах речовин, що зв'язуються з 
металами, природи зв'язку в комплексах, які утворилися тощо [2, 3]. 

Блокування функціонально-активних груп ферментів і структурних білків 
призводить до ущільнення й денатурації білка, виникнення некрозу і деструкції тканин. 
Руйнування структури клітинних оболонок призводить до виходу із клітин Калію й 
проникненню в неї Натрію й води. Найбільше значення має блокування 
сульфгідрильних (тіолових) груп (SH), що забезпечують біологічну активність більше 
50 % білків – ферментів (рис. 1).  

 
 

Рис.1. Дія катіонів Меркурію(ІІ) на 
третинну структуру молекул білків 

 
 

Існує тісний взаємозв'язок між токсичністю металу і його физико - хімічними 
властивостями, до яких можна віднести: ступінь окиснення елемента в сполуці; 
електронегативність; можливість утворення хелатних комплексних сполук; розмір 
частинок (особливо при отруєннях через органи дихання); розчинність і стійкість 
сполук у рідких біосередовищах та ступінь гідратації йонів, що утворюються; гідроліз, 
розчинність і реакційна здатність продутів гідролізу; здатність існувати у тканинах в 
колоїдному й твердому стані. Наприклад, вищі ступені окиснення елемента 
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відповідають більш токсичним йонам. Виключення становлять сполуки Арсену – 
арсенати As(+5) менш токсичні, ніж арсеніти As(+3).  

Таблиця 2 
Основні біохімічні властивості металічних отрут 

Властивості елемента 
Елемент 

Со Ni Cu Zn Cd Hg Pb 

Токсичність П П П П В В В 

Час життя В В В В Н Н Н 

Розчинність Н Н В В В В В 

Рухомість Н Н П П В В В 

Біомагніфікація В В П П В В В 

Біоакумуляція П П В В В В В 

Примітка: В – висока; П – помірна; Н – низька  
Зменшення радіуса й збільшення заряду йона має сприяти хелатуванню і 

збільшенню здатності до комплексоутворення. За цими показниками металічні 
елементи можна розмістити в ряд: Mn2+ <Cu2+ < Cd2+ < Zn2+ < Pb2+ < Hg2+. 

На токсичність хімічних сполук впливає їхня розчинність у жирах і воді. 
Металева ртуть та її солі проникають через шкіру внаслідок розчинності в ліпідах. 
Багато сполук металів мають гарну розчинність у воді і їхня токсичність залежить від 
ступеня дисоціації. Ряд зменшення токсичності хімічних сполук металів добре корелює 
з розчинністю хімічних сполук: нітрати > хлориди > броміди > ацетати > иодиди > 
перхлорати > сульфати > фосфати > карбонати > фториди > гідроксиди > оксиди. 
Так, наприклад, BaCl2 і BaNO3 добре дисоціюють у воді й мають високу токсичність, а 
BaSO4 не розчиняється у воді й не чинить токсичної дії на організм. Нерозчинний у 
воді меркурій(І) хлорид Hg2Cl2 (каломель) менш токсичний, ніж розчинний у воді 
меркурій(ІІ) хлорид HgCl2 (сулема), а металева ртуть, що потрапила в харчовий канал, 
взагалі не має токсичної дії на організм. Однак, у середовищі шлунку металева ртуть 
хімічно перетворюється, всмоктується й може виявляти токсичні властивості. 

Сполуки важких металів і As можуть надходити в організм пероральним, 
інгаляційним і парентеральним шляхами. У крові йони металів циркулюють у вигляді 
комплексів з амінокислотами, білками, ліпідами, які розподіляються й депонуються 
практично у всіх органах. У високих концентраціях метали локалізуються й 
довгостроково зберігаються в нирках і печінці, що зумовлено високим вмістом в 
тканинах даних органів білка – металобіонину, багатого на тіолові групи. У кістковій 
тканині відкладається Pb, Ba, у шкірі – Ag. Місце локалізації залежить і від характеру 
отруєння. При гострому отруєнні As (миш'як) і Hg (ртуть) накопичуються в печінці й 
нирках, при хронічному – у нігтях, кістках, волоссі і нервовій тканині. Виділення металів 
відбувається через нирки, печінку, слизувату оболонку шлунка й кишечника, потовими 
й слинними залозами, що може супроводжуватися ушкодженням видільних апаратів 
цих органів. 

Достатньо велика кількість інформації щодо дії важких металів на організм 
донедавна не пояснювала, чому порівняно малі концентрації важких металів 
викликають важкі отруєння. За останні роки на це питання було знайдено відповідь – 
виявлено нове фізичне явище утворення надмолекулярних структур – дипольних 
білкових кластерів в розчинах різних білків і ферментів, що містять йони важких 
металів [4].  

Утворення білкових наноструктур було вивчено в розчинах різних протеїнів, що 
містять йони важких лужних металів – Цезій, Рубідій, а також Купрум, Кадмій, 
Плюмбум, Європій та ін. Різними оптичними методами (розсіювання світла, фотонно-
кореляційна спектроскопія і поляризація флуоресценції) показано, що особливу роль 
відіграє взаємодія білків і ферментів з таким важливим для життєдіяльності організму 
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елементом, як Калій. Виявилося, що наявність в розчинах білків йонів калію K+ також 
веде до виникнення дипольних нанокластерів.  

На процес кластероутворeння впливає величина йонного радіуса металу. У 
випадках, коли в розчинах білків є малі йони типу Na+, дипольні кластери не 
виникають, оскільки йон Натрію знаходиться біля поверхні білка в оточенні молекул 
води і не може з'єднатися безпосередньо з протилежним негативним зарядом на 
молекулі білку. 

Йони з більшим радіусом (табл. 3), такі як Cs+, Rb+, Cd2+, Ce+, Pb2+, Eu3+ а також 
К+, не можуть утримувати на своїй поверхні воду, тому що енергія взаємодії заряд йона 
– дипольна молекула води обернено пропорційна четвертому степеню йонного 
радіуса і може бути порівнянна з тепловою енергією. Тому такі йони приєднуються до 
негативних зарядів на поверхні білка безпосередньо без водної оболонки (рис. 1).  

Таблиця 3 
Метали та їхні йонні радіуси 

Метал Na+ K+ Cs+ Rb+ Cd2+ Pb2+ Eu3+ Сe+ 

Величина йонного  
радіуса (Å) 

0,87 1,33 1,67 1,47 1,14 1,2 0,95 1,27 

Коли концентрація перерахованих вище йонів збільшується, настає момент 
електричної розрядки поверхні білка. При цьому замість кулонівського відштовхування 
між макромолекулами білка виникає диполь-дипольне притягання. Цей процес 
можливий тільки для білків і ферментів, оскільки тільки у них спостерігаються гігантські 
дипольні моменти, що досягають величини в тисячу D (Дебай). 

Зміна характеру міжмолекулярної взаємодії і призводить до появи в розчинах 
білків надмолекулярних наноструктур – дипольних білкових кластерів, маса яких 
зростає в області ізоелектричної точки білка з ростом концентрації важких йонів (рис. 
2).  

Електричні властивості більшості клітин (потенціал спокою – потенціал дії) 
визначаються двома йонами Калію, Натрію і Кальцію Ca2+, тому вони називаються 
потенціалоутворюючими і їхня роль у життєдіяльності організму дуже важлива. Як 
відомо, Натрій міститься в крові, в плазматичній рідини міжклітинного простору, в той 
час як Калій переважно знаходиться всередині клітин. Так, всередині м'язових клітин 
Калію майже в 50 разів більше, ніж в міжклітинному просторі. Для підтримки такої 
концентраційної нерівноважності витрачається велика енергія. За допомогою 
молекулярних «машин» (АТФаз) Натрій з клітин «викачується», і в клітини 
«закачується» Калій. При патологічних станах у людини може відбуватися руйнування 
клітинних мембран (лізис клітин). В цьому випадку Калій, який виходить з клітин, 
порушує процес синтезу білків і ферментів і зумовлює кластеризацію макромолекул. 
Вплив йонів Калію, йонний радіус яких більший порівняно з йонами Натрію, є 
аналогічним впливу йонів важких металів, тому що призводить до агрегації молекул 
колагену поблизу ізоелектричної точки (pH = 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема можливого процесу утворення дипольної білкової наноструктури 
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Дослідження властивостей водних розчинів основних білків крові (альбуміну і 
гамма-глобуліну), проведені методами статичного і динамічного розсіювання світла 
(фотонів-кореляційної спектроскопії), і фібрилярного білка – колагену, які є основними 
структурними елементами тканин живих організмів, також показали можливість 
утворення білкових наноструктур під дією йонів великого радіусу. Кластеризація 
молекул білку проявляється в зменшенні, приблизно в два рази, величини коефіцієнта 
трансляційної рухливості, при цьому маса частинок збільшується на порядок. 
Збільшення маси частинок в розчинах білків під впливом йонів важких металів було 
підтверджено і методом поляризації флуоресценції. Зображення молекул основних 
білків сироватки крові альбуміну і гамма-глобуліну, а також зображення білкових 
кластерів, які утворюються в розчинах при додаванні йонів важких металів, вперше 
одержали у 2009 році за допомогою атомно-силового мікроскопа (АСМ). 

Виявилось, що початок кластероутворення в розчинах альбуміну, що містять 
йони Pb, Cu, Cd тощо, відповідає значенням ГДК для цих металів. 
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Фосфорилювання заміщених імідазолів 

 
Фосфороорганiчнi сполуки, у яких атом фосфору безпосередньо зв’язаний з 

ядром iмiдазолу, є перспективним класом гетероциклічних слолук з широким спектром 
біологічної дії (під час добування нових лiкарських засобiв, зокрема як потенцiйнi 
протипухлиннi, противiруснi препарати та засоби проти дiабету II типу). На їх основі 
одержані комерційно доступні фосфінові ліганди для металокомплексних 
каталізаторів реакцій С-С сполучення, гідрування альдегідів та гідратації термінальних 
алкінів. Вони також використовуються як напівпродукти у синтезі метаболітичних 
регуляторів і пестицидів, як іонні рідини та для створення комплексів, що моделюють 
функції металоферментів [1]. Отож, вивчення реакцій фосфорилювання заміщених 
імідазолів є дуже актуальним у наш час.  

Дослідження присвячене вивченню реакції електрофільного фосфорилювання 
1,2-дизаміщених імідазолів. Проведене у відділі фосфорорганічних сполук Інституту 
органічної хімії НАН України. 
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В цьому відділі здавна вивчаються реакції фосфорилювання різноманітних 
гетероциклів, і знайдено, що 1-алкілімідазоли (та бензімідазоли) фосфорилюються 
галогенідами трьохвалентного фосфору з утворенням 2-фосфорильованих імідазолів 
(бензімідазолів). Очевидно, що аналогічно ацилюванню імідазолів [2], 
фосфорилювання також протікає по ілідному механізму [3]. Таким чином було 
отримано широкий набір 2-фосфорильованих імідазолів та вивчено їх властивості, 
основною з яких є чутливість відповідних фосфоровмісних сполук з тривалентним 
атомом фосфору до алкілуючих агентів. А саме, напрямок алкілування (по циклічному 
атому азоту чи по атому фосфору) залежатиме від жорсткості чи м’якості алкілуючого 
агента: жорсткі алкілуючі агенти (сіль Меєрвейна) реагують по циклічному атому азоту, 
а м’які (MeI) – по атому фосфору (ІІІ) [4]. 

Оскільки існує багато літератури по реакціях електрофільного заміщення в 
імідазолах [5,6], ми вирішили розглянути лише ті реакції, що йдуть по положеннях 4 та 
5 імідазолу, тобто реакції традиційного електрофільного заміщення. 

Для того, щоб з’ясувати чи здатні такі електрофіли, як галогеніди Р(ІІІ) до реакцій 
класичного електрофільного заміщення в імідазолі, тобто по  положенню 5 
гетероцикла потрібно було підібрати та синтезувати відповідні 1,2-дизаміщені 
імідазоли. Крім того, необхідно, щоб в положенні 2 імідазолу знаходилась група, що не 
реагувала б з галогенідами Р(ІІІ), що виключає великий набір доступних 2-метил та 
заміщених по 2-метильній групі імідазолів також необхідно було вивчити вплив 
електронних факторів замісника в положенні 2 імідазолу на швидкість реакцій 
фосфорилювання. Речовини повинні були бути комерційно та синтетично доступними. 
Отже, вихідними речовинами для реакцій фосфорилювання були взяті: 1-метил-2-
тіометил-імідазол, що отримується алкілуванням доступного 1-метил-2-меркапто-
імідазолу; 1-метил-2-феніл-імідазол, одержаний при алкілуванні 2-фенілімідазолу; 1-
метил-2-диметиламіно-імідазол, одержаний багатостадійною циклізацією, але з 
гарним виходом. В якості фософрилюючих агентів були використанітрадиційні 
галогеніди Р(III): тригалогеніди фософору (PCl3, PBr3) та дифенілгалогенфосфіни 
(Ph2PCl, Ph2PBr). В роботі показана принципова можливість прямого 
фосфорилювання 1,2-дизаміщених імідазолів по положенню 5 гетероциклу. Вивчена 
реакція таких імідазолів з дифенігалогенофосфінами. Доведено, що на швидкість такої 
реакції впливають електронні властивості замісника в положенні 2 імідазолу. 
Одержано ряд похідних 5-фосфорильваних імідазолів з п’ятивалентним атомом  
фосфору. Показано, що такі похідні реагують з алкілуючими агентами з утворенням 
імідазолієвих солей. Вивчені спектральні характеристики одержаних 
фосфорильованих імідазолів. Використання експерименту з фіксуванням ефекту 
Оверхаузера доведено, що фосфорилювання відбувається по положенню 5 імідазолу. 
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Біологічна роль нітроген(ІІ) оксиду при розвитку цукрового діабету 

 

Нітроген(ІІ) оксид, який відомий нам тим, що у великих концентраціях спричиняє 
отруєння і входить до складу медичного спазмолітичного препарату нітрогліцерину. 
Але в останні десятиліття стає відомою його участь в механізмах утворення цукрового 
діабету І типу. Прогрес у фармацевтичній хімії відкриває нам досі невідому роль 
нітроген(ІІ) оксиду. Правильний підхід до розуміння процесу руйнування β- клітин 
може вивести науку на новий рівень дослідження, діагностування і лікування 
смертельного захворювання, що займає 3 місце серед тяжких невиліковних хвороб.  

Вивчення біологічного значення нітроген(ІІ) оксиду є значним проривом в 
розумінні механізмів деструкції β- клітин підшлункової залози. Роль ендогенного 
нітроген(ІІ) оксиду цікава з двох позицій : з одного боку як фактора здатного 
стимулювати саме захворювання, а з іншого боку, як фактора, що провокує розвиток 
мікросудинних ускладнень. В першому випадку NO виступає в ролі цитоксина, що 
пошкоджує β- клітини, які продукують інсулін, а в другому - як вазоактивний фактор. 
Установлено, що саме нітроген(ІІ) оксид, який утворюється в острівках і β-клітинах 
підшлункової залози, є важливим учасником в механізмах руйнування і апоптозу β- 
клітин, а це в свою чергу призводить до різкого зменшення їхньої кількості і 
пригнічення процесу розвитку цукрового діабету [1]. Головна роль в ініціації циклу 
імунних реакцій, що призводять до деструкції β-клітин підшлункової залози, належить 
макрофагам. Активація макрофагів здійснюється кількома шляхами зображеними на 
рисунку: взаємодія з ліпополісахаридами (ЛПС), γ- інтерфероном (γ-ІФ) або фактором 
некрозу пухлин (ФНК), що супроводжується вивільненням великої кількості 
нітроген(ІІ)оксиду і цитокінів (ІЛ-1), які індукують експресію iNOS (з’являється в 
клітинах при запальних процесах), яка в свою чергу оперує уже безпосередньо в 
клітинах підшлункової залози. Утворення NO супроводжується значним підвищенням 
нітритів, які за теоріями багатьох вчених, також беруть участь в механізмах 
пошкодження β- клітин [2].  

 

Рис.1 Механізм активації макрофага 
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Нітроген(ІІ) оксид, який утворюється макрофагами функціонує як специфічна 
ефекторна молекула. Вона також може брати участь в деструкції β-клітин. Але 
основну шкоду наносить нітроген(ІІ) оксид, який утворюється безпосередньо в β-
клітинах. Таким чином, експресія iNOS в макрофагах і утворення ними нітроген(ІІ) 
оксиду не спричиняє безпосереднього пошкоджуючого впливу на функцію острівка, в 
той самий час впливає на експресію iNOS в β-клітинах і утворення ними нітроген(ІІ) 
оксиду, призводячи до їхнього апоптозу. Експресія iNOS в β-клітинах індукується ІЛ-1, 
який зв’язується з відповідними рецепторами локалізованими на мембрані β-клітини. 
Взаємодія ІЛ-1 зі своїм рецептором відбувається за участі специфічного білка.  

Отже, можна зробити висновок, що нітроген(ІІ) оксид виявляє свої властивості 
в залежності від того, в якому середовищі утворюється. Оксид, утворений 
макрофагами – це одна зі складових імунітету клітини, оксид утворений в β-клітині, діє 
згубно і може спричинити загибель клітини, що в цілому призводить послаблення 
симптомів цукрового діабету. 
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Діоксини, їх властивості, біологічний вплив, поширення в 

природі 
 

Діоксини – сполуки, що утворюються виключно внаслідок діяльності людини. 
Вони є найсильнішими з відомих отрут, що мають канцерогенну, мутагенну і 
тератогенну дію. Лідером цієї групи за токсичністю є 2,3,7,8-тетрахлордибензо-p-
діоксин, чия отруйність переважає синильну кислоту, стрихнін, кураре, поступаючись 
лише ботулінічному, правцевому та дифтерійному токсинам. Його гранично допустима 
концентрація — 10−12 нг/кг або нг/л. Розрахункова смертельна доза діоксину для 
людини становить 70 мкг/кг маси тіла. 

 
2,3,7,8-тетрахлордибензо-p-діоксин 

Молекула діоксину плоска і відрізняється високою симетрією. Розподіл 
електронної густини в ній такий, що максимум знаходиться в зоні атомів кисню і хлору, 
а мінімум в центрах бензольних кілець. Ці особливості будови і електронного 
розподілу обумовлюють властивості молекули діоксину.  [1] 
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Він є кристалічною речовиною з високою температурою плавлення (305°С) і 
дуже низькою летючістю, що погано розчиняється у воді (2x10-8% за 25°С) і краще - в 
органічних розчинниках. Відрізняється високою термічною стабільністю, так його 
розкладання починається лише за температури вище 750°С. 
Діоксин – хімічно інертна речовина.  Кислотами і лугами він не розкладається навіть 
при кип'ятінні. В характерні для ароматичних сполук реакції хлорування, вступає тільки 
в дуже жорстких умовах і у присутності каталізаторів. Заміщення атомів хлору на інші 
атоми або групи атомів,  здійснюється лише в умовах вільнорадикальних реакцій. 
Деякі з цих перетворень, наприклад взаємодія з натрій-нафталеном і відновне 
дехлорування в умовах ультрафіолетового опромінювання, використовуються для 
знищення невеликих кількостей діоксину. В безводних умовах, діоксин легко віддає 
один електрон і перетворюється на стабільний катіон-радикал, який легко 
відновлюється водою в діоксин з виділенням дуже активного катіон-радикала НО+. 
Характерною для діоксину є його здатність до утворення міцних комплексів з багатьма 
природними і синтетичними поліциклічними зв′язками. [2] 

Діоксини утворюються скрізь, де у виробництві застосовують хлор. 
Синтез діоксину: 

 
 

 
Спектр фізіологічної дії діоксинів надзвичайно широкий. Ситуація погіршується 

ксенофобністю цих сполук, адже за мільйони років еволюції природа з ними не 
стикалася, і організм людини не навчився від них захищатися.  Дані останніх років 
показали, що основна небезпека діоксинів полягає не стільки в гострій токсичності, 
скільки в кумулятивності дії і віддалених наслідках хронічного отруєння малими 
дозами.  
Найочевидніший прояв дії діоксинів – захворювання "хлоракне", рецидивуюче 
гнійникове захворювання шкіри. Воно відоме ще з початку 20 століття, як професійне 
захворювання робітників хлорних виробництв і є специфічним симптомом гострої 
діоксинової інтоксикації. Хлоракне виникає через 1-2 місяці після початку контакту з 
діоксинами в дозах від 0,1 до 3 мг/кг, призводить до важкої форми вугрів і прогресує з 
часом, якщо контакт не припиняється. 

Крім того, діоксини викликають такі шкірні захворювання як гіперпігментація 
шкіри (темні плями), гіпертрихоз (надмірне зростання волосся), актинічний кератоз 
(потовщення шкіри), гірсутизм (надмірне зростання волосся на обличчі у жінок). 

Діоксин викликає генетичні мутації у людей. Проте даний специфічний прояв 
виникає в наслідок професійних контактів з діоксинами; у осіб, що явно не контактують 
з ними, але які піддаються їх непрямій дії (наприклад, через забруднення 
навколишнього середовища). [3] 

Так величезна катастрофа пов’язана з отруєнням діоксином трапилась В’єтнамі. 
В серпні 1961 року президент Кеннеді санкціонував застосування хімікатів для 
знищення рослинності в Південному В’єтнамі. В рамках операції «Ranch Hand» 
хімічного впливу зазнали всі райони Південного В'єтнаму, багато районів Лаосу і 
Камбоджі. Крім лісових масивів, дефоліантами оброблялися поля, сади й каучукові 
плантації. З 1965 року їх розпорошували над полями Лаосу (особливо в його південній 
та східній частинах), а з 1967 року - в північній частині демілітаризованої зони. 
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Наслідки цієї операції дуже жахливі. Лише в Данангу живуть п’ять тисяч людей, які 
потерпають від застосування «agent orange»,  що є сумішшю дефоліантів і гербіцидів 
використанною для знищення рослинності в місцях, де могли переховуватися сили 
противника. [4] 

У біосфері діоксини швидко поглинаються рослинами, сорбуються ґрунтом і 
різними матеріалами та практично не змінюється під впливом фізичних, хімічних і 
біологічних факторів середовища. Завдяки здатності до утворення комплексів, вони 
міцно зв'язується з органічними речовинами ґрунту, взаємодіють із залишках загиблих 
ґрунтових мікроорганізмів, відмерлими частинами рослин. Період напіврозпаду 
діоксину в природі перевищує 10 років. Таким чином, різні об'єкти навколишнього 
середовища є надійними сховищами цієї отрути.  

Подальша поведінка діоксину в навколишньому середовищі визначається 
властивостями об'єктів, з якими він зв'язується. Його вертикальна і горизонтальна 
міграції можливі тільки для ряду тропічних районів, де в ґрунтах переважають 
водорозчинні органічні речовини. У ґрунтах інших типів, що містять нерозчинні у воді 
органічні речовини, він міцно зв'язується у верхніх шарах і поступово накопичується в 
залишках загиблих організмів. [5] 

З ґрунтів діоксин виводиться переважно механічним шляхом. Проведені аналізи 
ґрунтів деяких районів Південного В'єтнаму вказують на порівняно невеликий вміст 
діоксину в поверхневих шарах і на його появу в концентрації до 30 частин на трильйон 
у глибинних частинах ґрунту. Це свідчить про те, що фізичне та механічне 
перенесення в умовах тропіків сприяє ефективному розсіюванню отрути в природі. 
Однак, це не єдиний шлях міграції діоксину в біосфері. Існує ще перенесення цієї 
отрути ланцюгами живлення, що сприяє її постійному накопиченнію в районах 
максимального споживання заражених продуктів харчування, тобто, концентрування 
в густо населених районах.   

Для знешкодження діоксинів, ґрунт доцільно піддавати тепловому впливу - 
нагрівання землі призводить до їх розпаду на нешкідливі компоненти. [6] 

Що стосується знешкодження діоксинів у атмосфері, то спосіб знешкодження 
димових газів, що містять ці небезпечні домішки, включає прискорене охолодження 
димового газу в два ступені. На першому, охолодження проводять до 1000 – 800 oС із 
часом контакту із теплообмінної поверхнею 0,05 - 0,1 с, на другому - до температури 
не вище 25 oС із часом контакту менше 0,05 с. Після чого знешкоджений газ видаляють 
в атмосферу.  

Чіткого і всеосяжного способу виведення діоксину з організму людини немає. 
Проте, профілактика отруєння ним включає правила особистої безпеки і правильний 
спосіб життя: 
-  не ловіть рибу у водоймах поблизу хімічних заводів (це ж стосується і полювання). 
-  не вживайте в їжу сумнівні продукти без сертифіката, особливо городню продукцію. 
-  користуйтеся якісними фільтрами для води, що прибирають сполуки хлору. 
-  намагайтеся не спалювати самостійно поліетиленові вироби і не утилізуйте хімічні 
сполуки. 

Поки визначення діоксинів в харчових продуктах ускладнене відсутністю 
необхідної кількості лабораторій в країні, а хімічні властивості цих сполук не 
дозволяють визначити ані якісно, ані кількісно їх вміст у навколишньому середовищі. 
Єдиний спосіб захисту людини — правильна поведінка. [7] 
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Визначення вітаміну В6 

 
Вітаміни — біоорганічні сполуки, що є життєво необхідними компонентами 

обміну речовин, що не синтезуються в організмі людини, а надходять з компонентами 
харчування і не є структурними компонентами клітин. На відміну від таких поживних 
речовин, як вуглеводи, ліпіди та білки, вітаміни належать до мікрокомпонентів 
харчування, їх добові потреби для людини складають міліграмові або мікрограмові 
кількості. 

Залежно від фізико-хімічних властивостей вітаміни поділяють на дві великі 
групи: водорозчинні та жиророзчинні. 

Водорозчинні вітаміни: 
Вітамін В1 (тіамін; антиневритний вітамін); Вітамін В2 (рибофлавін); Вітамін РР 

(вітамін В5; ніацин; антипелагричний вітамін); Вітамін В6 (піридоксин; антидерматитний 
вітамін); Вітамін В12 (кобаламін; антианемічний вітамін); Фолієва кислота 
(птероїлглутамат; антианемічний вітамін); Вітамін Н (біотин; антисеборейний вітамін); 
Пантотенова кислота (вітамін В3; антидерматитний вітамін); Вітамін С (аскорбінова 
кислота); Вітамін Р (вітамін проникності). 

Жиророзчинні вітаміни: 
Вітамін А (ретинол; аксерофтол; вітамін росту); Вітамін K (філохінон; 

антигеморагічний вітамін); Вітамін E (α-токоферол; вітамін розмноження); Вітамін D 
(кальциферол; антирахітний вітамін). 

За нестачі вітамінів розвиваються патологічні стани, що супроводжуються 
важкими розладами біохімічних і фізіологічних процесів і виникненням специфічної 
патології. Розрізняють гіповітаміноз – стан за відносної недостатності вітаміну та 
авітамінозі стан повної недостатності вітаміну в тканинах. 

Основними причинами виникнення станів вітамінної недостатності є: 
1. Зменшення (або відсутність) надходження певного вітаміну в організм у складі 

продуктів харчування (внаслідок нераціональної дієти або неправильної кулінарної 
обробки харчових продуктів); такі стани отримали назву екзогенних гіпо-(а-) 
вітамінозів. 

2. Порушення засвоєння певних вітамінів клітинами організму (внаслідок 
розладів їх всмоктування в травному тракті або неспроможності біохімічних систем 
організму включати вітамін в обмінні процеси, зокрема внаслідок наявності їх 
структурних конкурентів — антивітамінів) — ендогенні гіпо-(а) вітамінози. 
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3. Збільшене виведення вітамінів з організму або підвищена його утилізація в 
біохімічних та фізіологічних процесах (ситуації, що можуть мати місце під час лактації, 
вагітності, прийому антибіотиків, виснажливій фізичній праці, знаходженні людини в 
екстремальних температурних умовах,  в наслідок тяжких інфекційних захворювань 
тощо). 

Більшість вітамінів є коферментами складних ферментів, виконують певні 
регуляторні функції на рівні окремих клітинних структур та цілого організму. 

Наявність вітаміну В6 є обов’язковою складовою в продуктах дитячого 
харчування, особливо немовлят, тому що через його нестачу розвивається анемія.  

Систематична назва вітаміну В6 - піридоксин. Вона об’єднує три близькі за дією 
та взаємно перетворювані в біологічних тканинах сполуки: піридоксол, піридоксаль та 
піридоксамін: 

NH3C

HO

CH2NH2

CH2OH

NH3C

HO

CH2OH

CH2OH

NH3C

HO

CHO

CH2OH

 
Піридоксамін                            Піридоксол                             Піридоксаль 

Біологічна дія вітаміну В6 пов’язана насамперед з його коферментними 
формами – фосфатами піридоксалю та піридоксаміну, що утворюються в наслідок 
взаємодії останніх із адезинотрифосфатом (АТФ). Ферменти, до складу яких вони 
входять, називаються піридоксалевими. За своєю дією  вони є  трансформаторами 
амінокислот, зокрема, трансаміназами, декарбоксилазами, рацемазами, 
кінуреніазами, триптофаназами, цистатіоназами тощо і беруть участь у різноманітних 
реакціях переамінування, декарбоксилювання, дезамінування, ізомерії тощо. Також, 
вони беруть участь в аналогічних перетвореннях під час синтезу нуклеїнових кислот і 
білків. Крім того, піридоксалеві ферменти регулюють жировий обмін, а саме сприяють 
перетворенню лінолевої кислоти в арахідонову, знижують рівень холестеролу та 
ліпідів в крові. Вони є незамінними і у вуглеводному обміні - збільшують вміст глікогену 
в печінці. 

Хімічну дію піридоксалевого кофатора можна простежити на прикладі реакцій 
трансамінування ( перенесення аміногрупи з однієї амінокислоти ІІ на іншу Х): 

N

H2C

HO

H3C

CH2OPO(OH)2

N C(R) COOH

+HOH

N

CH2NH2

CH2OPO(OH)2HO

H3C
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O

COOHR

 
      I                                              II                                     III 

N

H2C

HO

H3C

CH2OPO(OH)2

N C(R) COOH

+HOH

N

CH2NH2

CH2OPO(OH)2HO

H3C

+ C

O

COOHR

 
IV                                                     V                                 VI 

Спочатку відбувається взаємодія альдегідної групи піридоксальфосфату І з 
NH2- групою амінокислоти ІІ з утворенням іміну ІІ (піридоксилінінокислоту). Імін IV легко 
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гідролізується до піридоксамінофосфату V і α-кетокислоти. Після цього реакція 
трансамінування продовжується наступним чином: 

                                  

C

O

COOHR`

N

CH2NH2

CH2OPO(OH)2HO

H3C

+

N

HO

H3C

CH2

CH2OPO(OH)2

N C(R`) COOH

 
VII                                                                                       VIII 

N

HO

H3C
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N CH(R`) COOH

+HOH

N

HO

H3C

CHO

CH2OPO(OH)2

+ CH(R`)H2N COOH

 
           IX                                                                  I                           X 

Інша α-кетокислота VII взаємодіє з фосфатом V з утворенням відповідних 
таутомерних амінів VIII i IX. Гідроліз таких таутомерних амінів веде до регенерації 
піридоксальфосфату І та появи нової амінокислоти Х, будова алкільного залишку якої 
повинна відповідати її будові в α-кетокислоті VII. 

Загалом, трансамінування полягає у взаємному обміні аміногрупи на 
карбонільну та навпаки. При цьому піридоксальфосфат є по суті місцем зберігання 
аміногрупи в імінній формі та засобом передачі її на α-кетокислоту. Наприклад, під час 
утворення in vivo L-глутамінової кислоти з L-аспарагінової така передача у 
спрощеному варіанті виглядає: 

CH2 CHHOOC

NH2

COOH + CH2 CH2HOOC C COOH

O  
L-Аспарагінова кислота              α-Кетоглутарова кислота 

CH2 CHOOC

O

COOH + CH2 CH2HOOC CH COOH

NH2  
α-Кетобурштинова кислота            L-Глутамінова кислота 

Процеси трансамінування зв’язують між собою метаболізм білків (амінокислоти) 
і вуглеводів (кетокислоти), внаслідок чого усувається надлишок відповідних 
амінокислот в організмі. 

Потреби у вітаміні В6 людина покриває за рахунок споживання хліба, картоплі, 
круп’яних виробів, м’яса, печінки тощо; частково потреби в цьому вітаміні 
задовольняються за рахунок синтезу його мікрофлорою кишечника. 

Добова потреба в піридоксині складає 2-3 мг. 
Незважаючи на те, що вітамін В6 необхідний для роботи всього організму, 

першою при його дефіциті страждає нервова система. 
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Дослідження антибактеріальної активності Сetraria islandica (l.) ach. 

 
Ісландський лишайник, цетрарія ісландська (Cetraria islandica (L.) Ach.) — вид 

листовидно-кущових лишайників родини пармелієвих (Parmeliaceae) заввишки до 10—
15 см. Народна назва цього виду лишайника - «ісландський мох» [3]. Ми обрали його 
як об'єкт дослідження, зацікавившись його лікувальними властивостями. Відомо, що 
його лікарська рослинна сировина володіє сильним протизапальним, 
імуномоделюючим ефектом. Справляє онкопротектору, антиоксидантну, 
антибактеріальну, антивірусну, абсорбувальну дію. Слизова речовина пом’якшує 
подразнення, обволікає та заспокоює запалені слизові оболонки шлунку, кишківника, 
ротової порожнини, та гортані. Сприяє відновленню сил після значних фізичних 
навантажень та важких хвороб, покращує апетит, регулює діяльність кишкового тракту 
[2]. Оскільки використання Cetraria islandica в лікувальній практиці є доволі 
поширеним, ми вирішили перевірити його антибактеріальні властивості, що і стало 
предметом нашого дослідження.  

Мета експерименту полягає у дослідженні антибактеріальні властивостей 
настою з Cetraria islandica високої концентрації, а також у поєднанні зі свіжим 
нерозведеним лимонним соком. Відповідно до мети було поставлено наступні 
завдання: виготовити настій Cetraria islandica, виділити сік плоду Cítrus límon, 
помістити паперові диски, просочені виключно настоєм на настоєм у суміші з 
лимонним соком на поживне середовище, інокульоване мікроорганізмами Candida 
albicans та Klebsiella pneumoniae. 

Методика. Дослідження антибактеріальної активності здійснено методом 
паперових дисків. Ця методика дозволяє дослідити антибактеріальну активність 
лікарських рослин. В стерильні чашки Петрі налили розтоплений м'ясо-пептонний 
агар. Для отримання рівномірного «бактеріального газону» в чашки Петрі з застиглим 
поживним середовищем налили 1 мл суспензії випробовуваної культури 
мікроорганізмів(за бактеріального стандарту). Рідину рівномірно розподілили по агару 
погойдуванням чашки Петрі. Надлишок суспензії вилили для рівномірної інокуляції. На 
поверхню засіяного агару стерильним пінцетом на рівній відстані один від одного і 2 
см від стінки чашки поклали по одному« паперовому диску з випробуваним розчином 
– настоєм Cetraria islandica (концентрація 1:10) та настоєм, змішаним з лимонним 
соком. Чашки Петрі з паперовими дисками витримали в термостаті при температурі 
25ºС протягом 2 діб. Зону затримки росту мікробів визначали за допомогою лінійки, 
вимірюючи діаметр зон, незаселених мікробами навколо дисків. Відсутність зон 
затримки росту мікробів вказувала на стійкість їх до даної речовини. Описаний метод 
дає 80% збігів в порівнянні з клінічними результатами лікування [1]. 
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Після закінчення інкубації зроблено виміри діаметрів зон пригнічення росту 
мікроорганізмів навколо дисків, просочених настоєм (рис.1, табл. 1). 

 
Рис.1. Інкубовані чашки Петрі з дисками, змоченими настоєм Cetraria 

islandica та цим же настоєм у поєднанні з соком плоду Cítrus límon 
 

Таблиця 1  
Антибактеріальна активність Cetraria islandica. 

Досліджувана лікарська 
сировина 

Штам мікроорганізмів Середнє арифметичне 
діаметрів зони 

гальмування росту 
бактерій, мм 

Настій Cetraria islandica 
(концентрація 1:10) 

Candida albicans - 

Klebsiella pneumoniae 7,5 

Настій Cetraria islandica  
(з додаванням 1 частини 

лимонного соку) 

Candida albicans 5,8 

Klebsiella pneumoniae 8,2 

 
Таким чином, в результаті експерименту встановлено, що настій Cetraria 

islandica у поєднанні з соком плоду Cítrus límon має вищу антибактеріальну активність 
відносно Klebsiella pneumoniae (діаметр зони гальмування 8,2 мм), ніж без соку 
(7,5 мм). Відносно Candida albicans настій Cetraria islandica виявився безсилим, а в 
поєднанні з лимонним соком дав зовсім незначний ефект (5,8 мм).  

Висновок. Отже, нами була встановлена антибактеріальна активність Cetraria 
islandica стосовно таких штамів мікроорганізмів як Klebsiella pneumoniae та Candida 
albicans в досліджуваних лікарських сировинах настій Cetraria islandica (концентрація 
1:10) та настій Cetraria islandicа (з додаванням 1 частини лимонного соку). В даних 
умовах найбільшу антибактеріальну активність виявлено стосовно Klebsiella 
pneumoniae при застосуванні настою Cetraria islandica в концентрації 1:10 з 
додаванням 1 частини соку, отриманого віджиманням свіжого плоду Cítrus límon. 
Відповідно, можемо рекомендувати використовувати настій ісландського лишайника у 
поєднанні з лимонним соком для збереження здоров'я організму. Також рекомендуємо 
продовжити дослідження сумісного застосування лікарської рослинної сировини 
Cetraria islandica та  Cítrus límon при лікуванні пневмонії. 
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Використання шипшин в медицині та декоративному 
садівництві 

 
Рід Шипшина входить до складу родини Розові і однойменної підродини. 

Шипшина справжній рекордсмен за вмістом імуностимулюючого вітаміну С. Його 
плоди багаті на вітаміни А,К,Е,Р, антиоксиданти та інші мінеральні і біологічно активні 
речовини, тому шипшину широко застосовують у гомеопатії, народній і традиційній 
медицині. Завдяки відсутності токсичності, його плоди можна приймати в будь-яких 
дозах і кількостях, не боячись розвитку побічних ефектів.  

Відвари з шипшини є жовчогінним, полівітаміннним, засобом, що сприяє 
зниженню артеріального тиску. Крім того її плоди і коріння стимулюють вироблення 
кров'яних тілець, зміцнюють судини, покращують травлення і апетит, підвищують 
стійкість організму до застуди і різних інфекцій [2]. 

Сік і чай з шипшини корисний для нирок, шлунка, печінки і всього шлунково-
кишкового тракту, оскільки він виводить солі, токсини і шлаки з організму, нормалізує 
кровообіг, активізує обмін речовин, покращує пам'ять, уповільнює старіння, запобігає 
атеросклерозу, дарує гарний настрій і бадьорість. 

Лікувальні властивості мають квітки, зокрема пелюстки, плоди, листя і коріння 
рослини. Збір плодів проводять восени, по мірі дозрівання. Збирають їх вручну в 
рукавичках, намагаючись не пошкодити шкірку. Відразу після збору вони піддаються 
сушінню. Сушать плоди на сонці або в спеціальних овочесушках при температурі 80 
градусів. Квітки, коріння і листочки збирають у фазі цвітіння і сушать вищеописаним 
способом. 

Завдяки лікувальним властивостям плоди, квітки, листя і коріння Шипшини 
широко застосовують як в народній, так і офіцінальній медицині. В народній медицині 
з метою для поліпшення кровообігу використовують настій із 40-60 гр. плодів залитих 
2 склянками окропу і настояними в термосі протягом 8-12 годин, після чого вживають 
по 80-100 мл тричі на день. 

При міокардіодистрофії відвар із 3 стол. ложок плодів залитих 600 мл окропу, 
томлять на плиті 10 хвилин, додають мед і вживають по 0,5-1 склянці двічі на день. 

При гіпертензії, атеросклерозі, анемії, кровотечах та інфекційних 
захворюваннях настій із двох стол. ложок плодів, заварених окропом (400 мл) 
витримують на водяній бані 12-15 хвилин, потім охолоджують і віджимають. Приймати 
цей настій рекомендується по 100-150 мл двічі на день.  

http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=16006
http://fitodom.com/
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 Відвар з пелюсток квіток (80 гр. на склянку води, закип'ятити і варити півгодини) 
вживати зовнішньо при запальних захворюваннях шкіри та очей. 

Відвар з коріння Шипшини вживають при хворобах нирок: дві стол. ложки 
сировини заливають 400 мл води, доводять до кипіння і після того тримають на плиті 
10-15 хвилин. Випивають цей настій за добу. Ванни з додаванням такого відвару 
рекомендують при паралічі і втомі ніг [3]. 

Універсальне масло з насіння шипшини рекомендують застосовувати при 
хворобах ШКТ (внутрішньо і у вигляді клізм), пролежнях, дерматозах, виразках і т. д. 

Настоянки, сиропи, відвари з плодів й коренів шипшини здавна застосовували в 
народній медицині у випадку захворювання печінки, шлунково-кишкового тракту, 
гіпертонії, авітамінозах тощо. При катарі шлунка зі зниженою кислотністю 
застосовують настій з 3 столових ложок ягід шипшини на 1 л води по 1/2 склянки 3 
рази на день. 

Використання видів роду Rosa як вітаміноносних рослин – один з найважливіших 
сучасних напрямків досліджень. Крім вітаміну С, м’якоть плодів шипшин містить 
провітамін А, вітаміни В2, Р і К, а  насіння – вітамін Є. Плоди шипшин використовуються 
в натуральному висушеному вигляді. З плодів та насіння готують різні вітамінні 
препарати: холосас, каротілін, шипшинову олію.  

Важливим напрямком використання шипшин є вирощування їх як підщепи для 
розмноження троянд. Від правильного вибору підщепи залежать такі важливі якості сортів 
троянд, як: рясність цвітіння, забарвлення, форма квіток, тривалість життя симбіонту, 
посухостійкість, зимостійкість, стійкість проти шкідників і хвороб. У зв’язку з появою 
великої кількості сортів садових троянд постає питання про підбір не універсальної 
підщепи, а підщеп для окремих сортів та садових груп, а також окремо – для кущових і 
штамбових троянд [1]. 
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Сучасне поширення видів роду Rosa природної флори України 

 
Види роду Rosa поширені в помірній та субтропічній зонах Північної півкулі: на 

півночі до полярного кола, на півдні до Північної Африки, південної частини Ірану, 
Афганістану та далі на схід до Філіппінських островів, Північної Америки та Північної 
Мексики про що свідчить їх ареал (рис. 1). 
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Рис. 1 Ареал роду Rosa (за С.Я. Соколовим) 

 
Дане питання цікавило багатьох дослідників: Ю.Д.Клеонова, М.І.Котова, 

В.У.Чоника, М.Ф.Макаревича які розробили класифікацію географічних елементів 
флори України. Стосовно роду Rosa шипшин, доцільною вважаємо систему 
запропоновану О.М.Дубовик, Є.М.Лавренка, В.М.Остапка, О.Р.Баранського та 
М.М.Федоранчука. Згідно цій системі центром видового різноманіття шипшин є 
середня та південно-східна Азія (секції Synstylae, Banksiae Lindl., Bracteae Thory, 
Levigatae Thory, Giganteae Chrshan., Cinnamomeae, Rugosae Chrshan., Leucanthae 
M.Pop. et Chrshan., Gymnostomae Chrshan., Pimpinellifoliae, Caninae) [3].  

Згідно з даними Карла Зелбстера, в Європі, Передній, а також Середній Азії 
поширені переважно представники секцій Caninae. Представники секції Gallicanae 
поширені переважно у північній субсередземноморській області (Центральна та 
Південно-східна Європа, частково Передня Азія (західні райони)). В межах майже всієї 
Голарктики поширені представники секції Cinnamomeae, однак останні відсутні у 
Середземномор’ї та Центральній Європі. Представники секції Pimpinellifoliae поширені 
в давньосередземноморській області (Центральна та Південно-східна Європа, 
Середземномор’я, Ірано-Туранська область, Алтай, Саяни) (рис. 2.) 

У природній флорі України, як і Європи, як уже зазначалось, зростають види 
шипшин, що належать до чотирьох секцій Caninae (54 види), Gallicanae (13 видів), 
Cinnamomeae (6 видів) та Pimpinellifoliae (2 види) [1].  
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Рис. 2. Поширення видів секцій роду Rosa, представлених у природній флорі 
України (за С.Selbstherr): 

1 – ареал видів секції Caninae; 2 – ареал видів секції Gallicanae;  
3 – ареал видів секції Cinnamomeae; 4 – ареал видів секції Pimpinellifoliae 

Слід відмітити, що в усіх ботаніко-географічних районах України види з секції 
Caninae: підсекції Caninae представлені найширше. Друге місце займають види 
підсекції Rubiginosae, при цьому більш широко поширені види, що належать до ряду 
Eglanteriae, представники ряду Agresticae зростають переважно в Закарпатсько-
Прикарпатських та Розтоцько-Опільських лісах, види ряду Balsamicae зосереджені  в 
Донецькому Лісостепу, Лівобережному злаково-лучному степу та в Криму. У Західному 
Лісостепу представники всіх трьох рядів знаходяться на паритетних началах. 
Представники підсекції Vestitae відсутні у Правобережному злаково-лучному степу, 
Лівобережному злаковому та Полиновому степах, а також в Криму. Монотипна 
підсекція Rubrifoliae представлена тільки у Прикарпатських лісах, а підсекція Jundzilliae 
присутня майже в усіх ботаніко-географічних районах України (крім Західного Полісся, 
Волинського Лісостепу, Лівобережного злакового та Полинового степів та Криму). 
Представники секції Cinnamomeae поширені практично по всій території України, крім 
південних її районів, а види з секції Gallicanae відсутні на Поліссі та в Карпатських 
лісах, Лівобережному Лісостепу, Правобережному злаково-лучному, Лівобережному 
злаковому та Полиновому степах. Секція Pimpinellifoliae відсутня в Закарпатсько-
Карпатських та Розтоцько-Опільських лісах, Лівобережному Поліссі та Полиновому 
степу [2]. 
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Збіднення видового складу сухих борів в процесі антропогенного 
впливу 

 
За весь час існування людства змінювався біосферний фонд Землі. Людина 

змінювала природу так, як їй було зручно і зараз в XXI столітті цей вплив вже сягнув 
свого піку. На Землі вже важко знайти місце, яке  залишилось недоторканим людьми. 
Це є проблемою для існування рослин і тварин. 

Мета:  дослідити вплив людини на біоту. 
Об'єкт — флора та фауна угруповань о.Венеціанський м. Києва. 
Предмет – кількісні дослідження біоти. 
Дослідження проводили згідно методики польових досліджень [1]. На весні 

студентами 2 курсу, факультету Природничо-географічної освіти та екології НПУ імені 
М.П. Дгагоманова, було досліджено біогеоценоз, а саме сосновий ліс о.Венеціанський 
в м.Києві. Для дослідження була взята земельна ділянка площею п’ятсот квадратних 
метрів.  

«Сосновий ліс — це ліс, в деревостані якого головною лісоутворюючою породою 
є сосна. Це вічнозелений світло-хвойний ліс, який росте переважно  в помірній лісовій 
і лісостеповій зоні Північної півкулі» [2]. 

З давніх-давен сосновий ліс був «природною аптечкою» для людей, в ньому 
можна було знайти ліки від ревматизму, цинги, астми, захворювань дихальних шляхів, 
серцево судиних та  інших хвороб 

. Коли люди хворіли. то лікувалися природніми ліками, які росли в лісі: молоді 
бруньки дерев, пилок соснових дерев, корисні трави, з яких можна було зробити 
настійку. На даний момент це все змінилося, більшість лікувальних трав вже занесені 
в Червону книгу, а дерева вже не мають таких цілющих властивостей як раніше. 

Було виявлено, що асоціація сосново-лишайникових угруповань (сухі бори)  має 
вторинне походження та знаходиться на замкненому етапі формування, навіть 
незважаючи на те, що на Землі є ділянки, які не зайняті рослинами. Це пояснюється 
тим, що угруповання сформувалося на надзаплавній терасі та піщаних масивах з 
дерново-слабопідзолистими ґрунтами. Крім того, сосни в процесі свого росту і 
розвитку виділяють в ґрунт кислоти, а кислі ґрунти, для більшості рослин, 
малопридатні для засвоєння кореневою системою поживних елементів. 

Завдяки тому, що досліджуване угруповання знаходиться в місті, воно є чудовою 
рекреаційною зоною для місцевого населення та туристів. Внаслідок антропогенного 
навантаження збільшується кількість ділянок витоптаних та докорінно змінених 
людьми. При цьому, рослиний світ острова знаходиться  порівняно в задовільному 
стані.  
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Едифікатором для даного біогеоценозу є  Cосна лісова (Pinus sylvestris L.).  Це 
світлолюбна порода дерев, вона мириться з недоліком і надлишком вологи в грунті, 
невимоглива до мінерального живлення. Характерною особливістю сосни є здатність 
поступово протягом життя скидати нижні гілки; крона її зосереджена вгорі. 
Світлолюбність сосни призводить до того, що ліси, утворені нею, завжди добре 
освітлені до найнижчих ярусів, і всі супутні їй рослини також відносяться до 
групи геліофітів (світлолюбних рослин). Сосновий ліс здається рідким, світлим, він не 
утворює густих, тінистих насаджень. Щорічно у сосни наростає одна колотівка 
основних гілок, тому по бічних колотівках можна визначити вік дерева. Хвоїнки сосни 
звичайної розташовуються попарно на укорочених пагонах, живуть 3 - 4 роки. Шишки 
сосни, в яких утворюється насіння, живуть на дереві майже 2 роки, і за цей час, 
забарвлення луски і зовнішній вигляд шишок сильно змінюються. В соснових 
насадженнях  формуються високостовбурні дерева з прозорою кроною (щогловий ліс). 
На відкритих місцях, у дерева утворюється збіжність стовбура, на якому довго 
зберігаються освітлені з усіх боків нижні гілки. Сосна досягає у висоту 30 - 50 м при 
діаметрі стовбура 40 - 100 см. Живе до 300 - 350 років, але зустрічаються і довгожителі 
(400 - 500 років). 

Сосновий ліс складається з 2-х ярусів: перший - дерева (сосни), другий – 
ксерофітні трави. В другому ярусі представлені Капуста заяча або Очиток звичайний  
(Hylotelephium telephium L.), Поли́н гірки́й (Artemisia absinthium L.), місцями 
простежується злакова рослинність у фазі вегетації та поодинокі екземпляри Бугили 
дібровної (Anthriscus nemorosa) і Кульбаби лікарської (Taraxacum officinale 
(L.) Weber ex F.H.Wigg) , 

Проективне покриття другого ярусу незначне - 11%. 
Зімкнутість крон дерев становить близько 45%, враховуючи те, що тут лише 

хвойні дерева, то зімкнутість в процесі вегетативного періоду збільшуватись не буде 
або відсоток збільшення буде назначним. 

Проективне покриття рослиного покриву становить 56% (в момент проведення 
польового дослідження), але ймовірно відсоток зміниться в ранній період його 
розвитку. 

На даній ділянці з-поміж усіх видів домінує сосна, оскільки в процесі свого росту 
вона виробляє в ґрунт органічні кислоти. Зважаючи на горбистий рельєф,дифіцит 
вологи та окисленість ґрунту умови для росту рослин є малосприятливими. 
Трав’янистий покрив присутній там, де є незначні підняття, тому і знаходиться на 
далекому радіусі від стовбурів дерев. 

Таблиця 1 
Рясність видів 

Назва виду Рясність Трапляння 

Cосна лісова (Pinus 
sylvestris L.)   

43 екземпляри на 500 
квадратних метрів 

Масове  

Капуста заяча  
(Hylotelephium telephium) 

1 екземпляр на 500 метрів 
квадратних 

Разове 

Поли́н гірки́й (Artemisia 
absinthium L.) 

Займає близько чотирьох 
квадратних метрів 

Періодичне 

Бугила дібровна 
(Anthriscus nemorosa) 

5 екземплярів на 500 
метрів квадратних 

Разове. 

Кульбаби лікарської 
(Taraxacum officinale (L.)  

Поодинокі екземпляри періодичне 

На відміну від флори, фауна постраждала значніше, серед ссавців при 
польовому дослідженні нам виявлена Білка звичайна (Sciurus vulgaris) . Серед птахів 
зустрілись: Польовий горобець (Passer montanus), Ластівка сільська (Hirundo Rustica). 
Є припущення, що тут можуть бути Їжак європейський (Erinaceus europaeus) та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Weber&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=F.H.Wigg&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
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холоднокровні плазуни: Вуж звичайний (Natrix natrix),  Гадюка звичайна (Vipera berus). 
Комах таких, як Комар (Culicidae), Муха (Diptera) не виявлено, тому що сосна виділяє 
ефірні олії, що відлякують комах.  

Отже, під час польового дослідження даного біогеоценозу на о. Венеціанський в 
м. Києві було виявлено, що рослинний і тваринний світ угруповання був значно 
видозмінений внаслідок безпосередньої діяльності людини. Видове розмаїття флори 
вже далеко не ідентичне тому недоторканому природному середовищу, яким воно 
було раніше. Назавжди знищено десятки видів лікарських рослин, які є типовими саме 
для соснового лісу. Виходячи з цього, тваринний світ страждає ще більше за 
рослинний, адже порушується ланцюг живлення і консументи не мають основи для 
життєдіяльності. Вже не зустрінеш тут таких видів як Свиня дика (Suss crofa), Лось 
європейський (Alces alces) і деяких інших великих ссавців.  

Тож людина для задоволення своїх власних потреб безжально змінила природнє 
середовище. Ці якісні та кількісні зміни відбуваються зі стрімкою швидкістю, 
порушують баланс біосфери і стають ще масштабнішими.  
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Лікувальні властивості малини 
 

В наш час малина – одна з широко поширених ягідних культур, без якої, мабуть, 
не обходиться жодна присадибна ділянка. Малину в народі люблять і цінують за 
чудовий смак і ніжний, тонкий аромат плодів. Вона міцно влаштувалася на 
присадибних ділянках і в садах. Їй не страшні весняні заморозки, адже вона цвіте 
пізніше і досить довго. Цвіте малина близько двох-трьох тижнів (зазвичай це травень-
червень), плоди достигають у липні. Цвітіння, як і дозрівання малини припадає на 
різний період, в залежності від погоди і місця де вона росте. Перший врожай можна 
вже збирати у перший рік вегетації. 

Лікувальне значення мають плоди малини (Fructus Rubi idaei), які збирають по 
мірі дозрівання, а також квітки (Flores Rubi idaei) і листя (Folium Rubi idaei) [1,3]. 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Сосновий_ліс
http://faqukrs.xyz/novini-ta-suspilstvo/priroda/51626-sosnovij-lis-harakteristika-i-ekosistema-tvarini-i.html
http://faqukrs.xyz/novini-ta-suspilstvo/priroda/51626-sosnovij-lis-harakteristika-i-ekosistema-tvarini-i.html
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Наводимо морфологічний опис малини та її систематичне положення. Малина  
кущ з прямостоячими пагонами, вкритими сизуватою поволокою і численними 
тоненькими темно-червоними шипами. Нижні листки пірчасті, з п'ятьма-сімома 
листочками, верхні - трійчасті; листочки яйцевидні, загострені, подвійнопірчасті. Квітки 
білі, нечисленні, з'являються на верхівках гілочок і в листкових пазухах. Плоди збірні, 
з соковитих червоних, зрослих між собою кістянок; солодкі, запашні, легко 
відокремлюються від квітколожа. 

Відділ: Вищі рослини (Streptophyta) 
Надклас:Покритонасінні (Magnoliophyta) 
Клас:Еудікоти (Eudicots) 
Підклас:Розіди (Rosids) 
Порядок:Розоцвіті (Rosales) 
Родина:Розові (Rosaceae) 
Підродина:Розанні (Rosoideae) 
Рід:Рубус (Rubus) 
Вид:Малина європейська (Rubus idaeus) [4] 

Загальну вдячність малина отримала не тільки із-за постійних високих врожаїв, 
а й завдяки їх лікувальним властивостям. Останнім часом деякі фармакологи 
намагаються применшити ефективність народної медицини, виставляючи на широкий 
загал сфальсифіковані “наукові докази” абсолютної марності традиційних народних 
засобів, наприклад, лимона, часнику, тієї ж малини тощо. Незважаючи ні на що, 
популярність народних методів лікування не тільки не слабшає, навпаки, викликає все 
більший інтерес з боку всіх верств населення, а цілюща дія малинового варення при 
лікуванні простудних захворювань — “рецепт №1”, який передавався з покоління в 
покоління. До речі, ягоди малини включені до реєстру лікарської сировини в медичних 
фармакопеях багатьох країн світу. Наукова медицина, як правило, з лікувальною 
метою застосовує ягоди малини, зате народні лікарі неодноразово доводили 
ефективність лікування при використанні її листя. 

Хімічний склад плодів малини дуже різноманітний. Ягоди малини містять від 5 
до 10% цукрів, серед яких глюкоза і фруктоза; органічні кислоти (лимонна, винна, 
яблучна, тощо);пектинові, фарбувальні і азотисті речовини; дубильні речовини і 
клітковина. 

Вітаміни групи В: В1, В2, а також РР, фолієва кислота — впливають на організм: 
В1 покращує роботу мозку; В2, є потужним природним антиоксидантом, РР — швидше 
виводить з організму холестерин, кислота фолієва буде корисна дівчатам під час 
вагітності, захищає майбутню дитину від вроджених дефектів; вітамін В джерело 
енергії  для організму.[2] 

Цукор, пектини, яблучна, винна, капронова, саліцилова і мурашина кислоти, які 
добре впливають на травлення і на організм в цілому. Перераховані кислоти корисні 
при низькій кислотності шлунка. 

Завдяки кислотам, що містяться в малині, лікуються такі хвороби, як ревматизм, 
остеохондроз, артрит, а також інші пов'язані з суглобами хвороби. 

Малина багата на клітковину, тому вона корисна для процесів травлення та 
очищення кишечника. Пектини, які входять до складу малини, допомагають виводити 
з організму різні шкідливі речовини, холестерин, навіть радіоактивні елементи. Тому її 
рекомендують людям, що працюють на заводах, на шкідливих виробництвах. Калій, 
що міститься в малині, корисний людям із хворим серцем, а також він працює як 
сечогінний засіб. 

Малина має здатність витягувати з ґрунту сполуки заліза і накопичувати його в 
ягодах, заліза в ній більше, ніж у деяких овочах і фруктах. Отже, малина корисна 
людям, які хворіють на  недокрів'я. 
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Так як малина містить вітаміни групи В, то вона корисна людям, які вживають 
антибіотики. У малині також багато міді, вона корисна людям, які схильні до стресових 
ситуацій (наприклад на роботі). 

Крім того що малина є корисною, не слід забувати про певні протипоказання та 
шкоду малини. У ній є в наявності деякі ефірні речовини, які можуть викликати 
негативну реакцію у алергіків. Людям, які страждають на гастрит або ж виразку шлунка 
також не рекомендується приймати концентрований малиновий сік і різні настоянки на 
його основі. Малина не рекомендується тим хто страждає на сечокам'яну хворобу, та 
тим хто має проблеми з нирками. Людям з цукровим діабетом не варто забувати про 
цукри, що містяться в малині. Ягоди малини протипоказана при бронхіальній астмі і 
при наявності поліпів у носі. Люди, які вживають ліки проти згортання крові, малина 
також протипоказана, тому що вона володіє зворотною дією. 

При вагітності зловживання ягодами малини може спровокувати алергію у 
майбутньої дитини, та й у дорослого вона так само може з'явитися. Тому слід знати  
міру у вживанні цієї чудової та корисної ягоди, рекомендована добова норма  якої 
становить 3 столових ложки або 50г на добу. 
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Агробіологічні особливості ремонтантних сортів малини 

 
Одним з найпопулярніших плодових чагарників вважається малина, але дуже 

поширена на всіх присадибних ділянках. Ремонтантні сорти малини дають змогу 
отримати врожай вже у перший рік вегетації. Особливістю цих сортів є плодоношення 
двічі на рік.  

Стебла малини живуть близько двох років, підземна частина багаторічна. Цикл 
розвитку надземної частини ремонтантної малини дворічний, так як і звичайної. Однак 
є відмінності у біології рослин.[1] 

У ремонтантних сортів спостерігається диференціація і розпускання бруньок, 
утворення квіток та ягід в перший рік життя пагона в літньо-осінній період. При 
вирощуванні ремонтантних сортів малини, ми отримуємо протягом одного року два 
урожаї: у літній період на минулорічних стеблах і в літньо-осіннній – на молодих 
пагонах поточного року. Однак другий, осінній, урожай формується переважно на 
початку осені, і ягоди мають розтягнутий період достигання. Значна частина нестиглих 
плодів потрапляє під осінні приморозки, внаслідок чого урожай знижується.  
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Для прискорення достигання плодів у другій половині вегетації використовують 
ряд заходів. Одним з них є технологія вирощування ремонтантних сортів для 
отримання лише одного осіннього врожаю на пагонах поточного року. Основною 
умовою даної технології є видалення пагонів після збирання ягід. Наступного року 
рано весною починають інтенсивно рости нові пагони, які вже до середини літа 
формують плодові утворення, а з другої половини серпня і до морозів плодоносять. 
Таким чином, щорічно підтримується однорічний цикл одержання ягід малини. 

З термінами посадки дана малина не відрізняється від звичайних сортів, 
здійснюється навесні або восени. 

У випадку, коли проводиться осіння посадка ремонтантної малини, погода 
повинна бути теплою, щоб рослина встигла укорінитися. 

На термін висадки саджанців впливає стан їх кореневої системи. Якщо вона 
відкрита, то такі саджанці потрібно висаджувати восени або ранньою весною до 
початку вегетації. Якщо у саджанця закрита коренева система, то тоді їх висадку 
можна здійснювати протягом усього періоду вегетації з весни і до пізньої осені. 

Подібні терміни обумовлені тим, що коренева система закритого типу швидко 
формує як потужну кореневу систему, так і надземну частину, роблячи можливим 
дозрівання врожаю вже через три місяці після посадки. 

Висаджувати саджанці ремонтантної малини потрібно в посадкову яму 
глибиною 30 см і діаметром 30 см.  

Якщо кущі малини висаджують рядами, то в цьому випадку густота 
висаджування не повинна бути меншою одного метра між саджанцями. У той час, 
відстань між рядами малини має бути 1,5-2 метра. Це мінімально необхідна відстань, 
з метою запобігання інфікуванню рослин і забезпечення нормального їх 
провітрювання. Перед висадкою, дно ями заповнюють органічними добривами.[2] 

Кущі малини виростають до 2,5 метрів у висоту, мають товсті стебла і кореневу 
систему, що не має головного кореня. При цьому бічні коріння беруть поживні 
речовини на доступній їм глибині, тобто висаджувати кожне стебло необхідно на 35-
50 см, на відміну від звичайних сортів, яким досить 20-25 см глибини.  

Час висаджування саджанців в ґрунт починається за тиждень до настання 
заморозків, оскільки сокорух у цих сортів активний навіть при досить низьких 
температурах. Тому плоди дозрівають навіть під час перших морозних днів, але 
висадка в ґрунт нових кущів істотно ускладнюється.  

Густота посадки не повинна перевищувати двох кущів на метр грядки. Посадку 
матеріалу робляться один раз на період від 7 до 15 років, для цього планують вільний 
простір, щоб за рослинами можна було б повноцінно доглядати. 

 Протягом місяця після посадки потрібно два рази краще удобрювати ґрунт біля 
кущів, які вимагають велику кількість калію і азоту для забезпечення гарного росту 
додаткових пагонів. 
 Перш, ніж садити в лунку, потрібно вкласти компост і засипати його землею 
висотою близько десяти сантиметрів, оскільки корінці не повинні безпосередньо 
контактувати з добривом. Якщо погода буде спекотною, коріння можуть згоріти. 

Щоб коренева система не почала підгнивати і в перший же рік набрала повну 
силу, перед посадкою ремонтантних сортів потрібно забезпечити необхідний дренаж 
ґрунту. 

Обрізати сухі і нежиттєздатні слід починати з верхівки. Видаливши під корінь 
засохлі гілки, інші обрізають на 25-30см, щоб взимку вони не вимерзли. 

Враховуючи агробіологічні та біологічні особливості, а також правильно 
застосовуючи прийоми садіння і обрізки можна досягти високих врожаїв ремонтантних 
сортів малини. 
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Дослідження цитостатичного та алелопатичного ефекту Оriganum 
Vulgare L. 

 
Материнка звичайна (Origanum vulgare L.) — багаторічна трав'яниста рослина 

родини Глухокропивових з коротким кореневищем. Трава материнки містить ефірну 
олію (доскладу якої входять: тимол, карвакрол, сесквітерпени, вільні 
спирти,геранілацетат), флавоноїди, дубильні речовини, аскорбінову кислоту, 
ароматичний спирт, вільні спирти, гірку речовину, каротин, вітамін С та ін. [1, с.49].  

В медицині дані сполуки застосовуються при багатьох захворюваннях [2, с. 198]. 
Материнка має досить широкий спектру дії: наявна антибактеріальна, фунгіцидна, 
противірусна, діуретична та імуностимулююча властивість. 

Трава материнки надає кровоспинну дію, має седативний ефект, 
відхаркувальну властивість, стимулює лактацію. Завдяки тимолу, що входить до її 
складу знімає запалення, усуває біль і надає антисептичну (знезаражувальну) дію. 

Крім того, материнка застосовується як загальнотонізуюча і 
антимікобактеріальна рослина [1, с. 300].  

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що на оптимальне 
проростання насіння, крім абіотичних факторів, впливає і наявність зростання чи 
решток деяких інших рослин поряд. Для розвитку сільського господарства є дуже 
важливим розуміти взаємний вплив однієї рослини на іншу. Тому, якщо навчитися 
регулювати вміст рослинних виділень у ґрунті, то найкращий врожай можна одержати 
тоді, коли їхня наявність стимулюватиме ріст рослин [3, с. 187]. Дослідження впливу 
різних середовищ на проростання насіння для сільськогосподарського рослинництва 
полягає у розробці структури сівозмін і мішаних посівів, з метою запобігання 
ґрунтовтоми в монокультурі, боротьби з бур’янами, фітопатогенними організмами 
тощо 

Об'єкт — рослинна сировина Origanum vulgare L. 
Предмет – цитостатичні та алелопатичні властивості Origanum vulgare L. 
Мета: дослідити дію екстрактів рослинної сировини Origanum vulgare L. на 

проростання насіння квасолі звичайної - Phaseolus vulgaris L. 
Завдання: виготовити водний настій з Origanum vulgare L. концентрацією 1:10; 

відібрати насіння Phaseolus vulgaris L.  помістити в дві чашки Петрі на фільтрувальний 
папір; змочити папір, на якому знаходиться насіння досліджуваним екстрактом 
Origanum vulgare L. для виявлення інтенсивності проростання насіння. 

http://www.fruit-inform.com/ru/%20technology/grow/%2049610#.WO_ 8ePnyjIU
http://budtech.in.ua/remontantna-malyna-vyroshhuvannya-i-doglyad-obrizka-pidzhyvlennya.html
http://budtech.in.ua/remontantna-malyna-vyroshhuvannya-i-doglyad-obrizka-pidzhyvlennya.html
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Методика. Водний розчин виготовили за методикою Д.М. Гродзинського [3, с. 
156]. П’ять насінин Phaseolus vulgaris L. помістили в екстракт Origanum vulgarе L. та в 
дистильовану воду для контролю, де схожість насіння склала 100%.  

На 5-ий день від початку пророщування констатували низький цитостатичний 
вплив Origanum vulgarе L. на проростання Phaseolus vulgaris L. (табл.1). 

Таблиця 1 
Вплив екстракту Origanum vulgarе L. на динаміку проростання насіння 

Phaseolus vulgaris L. 

Умови проростання Кількість пророслих насінин Phaseolus 
vulgaris L. 

Контроль (дистильована вода) 5 

Настій Origanum vulgarе L. 4 

 Висновок. Отже, виявлено, що настій концентрацією 1:10 Origanum vulgarе L. 
має низький цитостатичний ефект на ріст насіння. Під час проведення дослідження 
настій даної концентрації не має алелопатичного впливу на проростання насіння 
Phaseolus vulgaris L. Під час проведення сільськогосподарських робіт  відмежування 
цих двох видів рослин не є обов’язковим. 
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Дослідження цитостатичної активності плодів чорниці 
звичайної (Vaccinium myrtillus L.) 

 

Матеріали, викладені в тезах доповіді присвячені вивченню цитостатичної 
активності сировини чорниці звичайної(Vaccinium myrtillus L.), зібраних в околицях м. 
Коростень Житомирської області. 

Сировина чорниці звичайної багата на вітаміни групи В та С, мікроелементи, і 
традиційно використовується в народній та офіціальній медицині. Проте, 
цитостатична активність її органів вивчена ще недостатньо. 

Метою даної роботи є дослідити цитостатичну активність сухих плодів чорниці 
звичайної в умовах зростання у м. Коростені.  

Чорниця звичайна —напівчагарник заввишки 15–40 см, рідше — 60 см, з 
повзучим кореневищем дерев’янистим, прямостоячим, галузистим стеблом, при 
основі майже циліндричним, а на верхівці – гострогранним. Листки чергові, 
короткочерешкові, яйцеподібні, еліптичні або яйцеподібно-еліптичні, із загостреною 
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верхівкою та дрібнопильчастим краєм, 1,5–3 см завдовжки, 0,7–1,5 см завш., з обох 
боків світло-зелені, зісподу — з сітчастими жилками, на зиму опадають. 

Квітки двостатеві, правильні, дрібні на пониклих квітконіжках, розташовані на 
молодих пагонах поодиноко в пазухах нижніх листків. Чашечка з невеликим цілокраїм 
відгоном. Віночок кулястоглечикоподібний, з 5 - або 4-зубчастим відгорнутим назовні 
краєм, зеленкувато-білий або зеленкувато-рожевий. 

Плід — соковита куляста ягода близько 10 мм у діаметрі, чорного кольору, з 
сизуватим нальотом, з плескатою верхівкою та невеликою кільцевою облямівкою 
залишка чашечки, у центрі із залишком стовпчика або невеликим заглибленням після 
його відпадання. 

Цвіте у травні–червні, плоди достигають у липні–серпні. В Україні росте у 
Карпатах, на Поліссі, на заході Лісостепу, зрідка — у східній частині лівобережного 
лісостепу, переважно у хвойних та змішаних, рідше листяних лісах, у Карпатах, крім 
того, на полонинах  [1, ст. 136,]. 

Рослина офіцинальна, сировиною є плоди — Fructus Myrtilli та пагони — Cormus 
Myrtilli.  

Плоди чорниці  містять 84% з води, 12,5% - вуглеводів, 3,5% -  мінералів (ферум, 
кальцій, магній, калій, цинк, мідь), а також білки, жири, клітковину, вітаміни: РР, С, В1, 
В2, органічні кислоти: яблучну, лимонну, бурштинову, хінну, щавелеву; каротиноїди, 
дубильні речовини та антоціани. Таким чином, чорниці є дієтичним продуктом 
харчування та цінним лікарським засобом. Плоди чорниці мають протизапальну, 
десенсибілізуючу, антимікробну дію. Зокрема, антоціани поліпшують чутливість 
сітківки до різних рівнів світлового випромінювання і посилюють гостроту зору, 
флавоноїди перешкоджають тромбоутворенню, наявність бета каротину (грає роль 
провітаміну А) попереджає розвиток нічної сліпоти, вітаміни групи В нормалізують 
обмінні процеси, зменшують втому очей (особливо при роботі з комп'ютером). 
Надзвичайно важливу роль відіграє мікроелемент цинк, що синтезує родопсин 
(зоровий пігмент), покращує адаптацію органів зору до темного часу доби і яскравого 
денного світла [2]. 

При вживанні плодів чорниць в їжу та в якості лікарського засобу важливо 
враховувати їх цитостатичну активність.   

Цитостатики є важливими інгібіторами клітинних процесів, що блокують 
проходження клітиною мітотичного циклу і тим самим впливають на затримку розвитку 
пухлин. Їх використовують у медицині при лікуванні пухлин, оскільки вони мають 
здатність затримувати їхній ріст. Наші дослідження були присвячені вивченню 
цитостатичної активності плодів чорниці, вирощеної в умовах  м. Коростеня.  

Для виявлення цитостатичної активності рослинної сировини як тест-об’єкт 
використовують проростки огірка [3]. В наших дослідженнях ми використовували 
насіння огірка сорту «Ніжинський». 

Для досліду було підготовлено 10 чашок Петрі для плодів. В кожну чашку 
поклали кола з фільтрувального паперу. В першій чашці фільтрувальний папір 
змочили дистильованою водою (контроль), у другій 1 мл розчину і 9 мл дистильованої 
води, в третій – 2 мл розчину і 8 мл дистильованої води і так далі, в десятій 9 мл 
розчину і 1 мл дистильованої води. В кожну чашку Петрі ми поклали по 10 насінин 
огірка. Чашки залишили при температурі 20° С на 7 діб.  

Отримані результати цитостатичної активності витяжки з сухих плодів чорниці 
звичайної показані на рисунку 1.  
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Рис. 1. Цитостатичні властивості плодів чорниці звичайної 
Результати наших досліджень показали, що плоди Vaccinium myrtillus при 

концентрації витяжки 3/7 є стимулятором проліферації, при 4/6 – 9/1 – інгібітором 
проліферації.  

Найбільш активним цитостатиком є водна витяжка з в концентрації від 5/5 до 
9/1. 

Отже, Vaccinium myrtillus  – не тільки цінне джерело корисних речовин та 
вітамінів але й перспективний цитостатик, який потребує подальшого ретельного 
дослідження сировини з метою ширшого використання як онкопротектора. 

 
Список використаних джерел: 

1. «Определитель высших растений Украины». Доброчаева Д.Н., Котов М.И., 
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2. LIKARSKI-ROSLINI.NET.UA > Рослини > Чорниця: користь і шкода 
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Біологічні особливості  паразитів 

на  прикладі  Повитиці польової (Cuscuta campestrisYunck.) 
  
Всього у світовій  флорі нараховується близько 275 його видів повитицевих, із 

яких в Україні наразі наявні 14, зокрема: повитиця польова (Cuscuta campestris Yunck.), 
п. Лемана (C. Lehmanniana Bge.), п. одностовпчикова (C. monogyna Vahl.), п. євро-
пейська (C. europaea  L.), п. конюшинова (С. trifolii Babingt.), п. льонова (C. epilinum 
Weihe), п. хмелеподібна (C. lupuliformis Krocer), п. викова (C. viciae Koch.) Господарсь-
ке значення серед них мають лише перші чотири види, проте інші або зустрічаються в 
агроценозах поодиноко, або розвиваються переважно на дикорослих  рослинах. Ра-
зом із тим, усі вони належать до об’єктів внутрішнього карантину і потенційно є над-
звичайно небезпечними. Це стосується повитиці польової  рослини-паразиту, яка ра-
зом із амброзією полинолистою та гірчаком рожевим входить до чільної трійки 
найзлісніших карантинних бур’янів України , як за територією поширення, так і за 
рівнем шкодочинності. У структурі повитицевих цей вид займає домінуюче полдоженя 
(понад 99%), тож коли говорять про ураження рослин повитицею, то найчастіше мають 
на увазі саме його. 

Повитиця польова є типовою рослиною-паразитом. Стебло ниткоподібне, жовте 
чи помаранчево-жовте, витке, сильно розгалужене, діаметром до 1 мм. Воно обви-
вається навколо рослин-живителів і прикріплюється до них за допомогою особливих 
утворень – гаусторій. Справжніх коренів немає. Листки недорозвинені, лусочкоподібні. 
Квітки дрібні, білі або зеленувато-білі, на коротких ніжках, зібрані в густі китицеподібні 
суцвіття. Чашечка напівкуляста, гладенька, блискуча. Віночок дзвоникоподібний, із яй-
це-клиноподібними або трикутними пелюстками. Плід– притиснутокуляста двогнізда 
коробочка, у якій міститься 2-4 насінини. Насіння округле, неправильної форми, з дво-
ма пласкими сторонами, шорсткувате, жовтувато-сірого або коричнево-сірого кольору 
із випуклим носиком. Довжина насінини  1,25-2,5, ширина – 1-1,5, товщина  0,75-1 мм. 
Маса 1000 насінин  1-1,25 г [2]. 

Повитиця польова – переважно однорічна рослина-паразит. Розмножується як 
насінням, так і вегетативно – частинами стебла. Насіння повитиці дружніше проростає 
із глибини 2-3, максимально 6 см за прогрівання грунту до 16…25°С, хоча може про-
ростати і за 5…7°С. Тому залежно від погодних умов весняного періоду появу сходів 
відмічають із початку квітня і до другої половини травня. Протилежний кінець пророст-
ка, звільнившись від насінної оболонки, підіймається вертикально і починає робити 
обертові рухи за годинниковою стрілкою у пошуках рослини-господаря. Самостійний 
розвиток сходів повитиці триває від п’яти днів до декількох тижнів, досягаючи довжини 
стебла до 25-30 см. Якщо протягом цього часу бур’ян не знайде собі об’єкта для «ек-
сплуатації», який його поїтиме-годуватиме, то гине. Знайшовши «жертву», повитиця 
двома-трьома обертами обвиває її і візуально начебто призупиняє свій ріст. У цей час, 
використовуючи поживні речовини із нижньої частини стебла, проросток повитиці, у 
місцях дотику з ураженою рослиною, утворює особливі органи – гаусторії (присоски). 
Закріпившись на рослині-господарі, паразит поступово обплітає її по спіралі, 
розгалужується і переходить на сусідні рослини. Для повитиці польової характерний 
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практично необмежений ріст та здатність до галуження, а тому один екземпляр пара-
зита за порівняно короткий період може обплутати десятки сусідніх рослин. Як світло-
любний вид повитиця польова розвивається у середніх та верхніх ярусах рос-
лин.Відносно стійкими до цієї агрономічної напасті є лише злакові культури та соняш-
ник.[1]. 

Як типовий бур’ян, паразит Cuscuta campestris Yunck. живиться тільки «з меню» 
інших рослин. Висмоктуючи воду із розчиненими у ній органічними та неорганічними 
сполуками, вона спричинює порушення обміну речовин у рослин-живителів, ослаблює 
і затримує їхній ріст і розвиток. Водночас урожайність польових культур знижується на 
30-50% і більше. Значний розвиток повитиці, особливо за низької агротехніки вирощу-
вання, взагалі може призвести до повної загибелі культурних рослин. 

Під час планування заходів боротьби із повитицею польовою слід чітко усвідо-
млювати два моменти. Перший: якщо бур’ян уже уразив культурну рослину, то знищи-
ти його можна переважно тільки разом із нею. Другий – позбутися повитиці вкрай 
складно. Повна ліквідація вогнищ цього бур’яну потребує тривалої і дуже копіткої ро-
боти, часто впродовж декількох років систематичного його знищення у вогнищі зара-
ження. Тому найкращим способом уникнути неприємностей, пов’язаних із поширенням 
та бурхливою «життєдіяльністю» повитиці, є профілактика, зокрема ретельне дотри-
мання правил карантину рослин, найважливіші з них це: 
1. ретельна перевірка насінного матеріалу. У разі виявлення насіння повитиці 

польової чи іншого карантинного бур’яну його спрямовують на доочищення, а в 
окремих випадках – утилізують; 

2. ретельне очищення машин та знарядь, що використовували на збиранні врожаю 
із ділянок, засмічених повитицею, перш ніж використовувати їх для інших робіт; 

3. недопущення потрапляння повитиці польової у корми (із зеленою масою, сіном, 
зерновими відходами тощо) 

4. дотримання сівозмін із висівом культур, які не уражуються або слабко уражуються 
повитицею: всіх видів зернових та соняшнику; 

5. розміщення у сівозміні сприйнятливих до повитиці культур із урахуванням трива-
лості життєздатності її насіння (приблизно шість років). 

 
Список використаних джерел: 

1. Рослини-паразити та напівпаразити (атлас-довідник) / уклад.: В.В. Буджак, 
С.Г.Літвіненко. - Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2014. - 32 с. 

2. .Бейлин І.Г. «Квіткові напівпаразити і паразити»:М.Колос, 1968 с.11 
3. Державна фіто санітарна інспекція Херсонської області.         

«http://www.kfi.ks.ua/povitica.html» 

 
 

Галімська Інна Петрівна 
студентка ІІ курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук, 
доцент Журавель Н.М. 

 

Деякі шляхи та профілактичні методи боротьби з облігатним 
паразитом Повитицею польовою (Cuscuta campestris Yunck.) 

 
Повитицеві бур’яни можуть розвиватися на рослинах різних класів, родин і 

біотипів – одно- і багаторічних травах, чагарниках і деревах. І хоча цей бур’ян не має 
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вузької спеціалізації щодо об’єкта паразитування, проте кожен вид повитиці 
польової все-таки має свої специфічні «вподобання» у виборі уражуваних рослин. Так, 
наприклад, повитиця льонова може розвиватися лише на льоні та рижію, а повитиця 
польова є справді «всеїдним» представником цієї родини і пошкоджує понад 200 видів 
культурних і дикорослих, щоправда, переважно трав’янистих рослин. Зокрема, це ба-
гаторічні бобові трави (конюшина, люцерна, буркун), буряки (цукрові, кормові, столові), 
вика, льон, коноплі, тютюн, махорка, сочевиця, горох, соя, кормові боби, а також чис-
ленні овочеві та баштанні культури (капуста, морква, цибуля, картопля, томати, пет-
рушка, кавуни, гарбузи) та багато інших. Разом із тим, значна товщина стебел та до-
вжина цього виду дають йому можливість розвиватися і на паростках кущів і дерев – 
бузку, жовтої та білої акації, а також молодих насадженнях сливи, вишні, виногра-
ду, дуба, ясеня, сосни тощо. 

Таким чином, у списку «гастрономічних уподобань» повитиці польової, рослини-
паразиту, опиняються майже всі основні сільгоспкультури. Відносно стійкими до цієї 
агрономічної напасті є лише злакові культури та соняшник. 

Наведений вище перелік культур є переконливим доказом того, що потенційна 
шкідливість повитиці є надзвичайно високою і недооцінювати її не слід. Бо в такому 
разі  це може обернутися центнерами чи навіть тоннами недоотриманих урожаїв. 

Як типовий бур’ян-паразит повитиця польова живиться тільки іншими 
рослинами. Висмоктуючи воду із розчиненими у ній органічними та неорганічними спо-
луками, вона спричинює порушення обміну речовин у рослин-живителів, ослаблює і 
затримує їхній ріст і розвиток. Водночас урожайність польових культур знижується на 
30-50% і більше. Значний розвиток повитиці, особливо за низької агротехніки вирощу-
вання, взагалі може призвести до повної загибелі культурних рослин. 

Шкода від повитиці польової, рослини-паразиту, може мати також і опосередко-
ваний характер: пошкоджуючи покривні тканини рослин, вона спричинює ураження 
рослин шкідниками та хворобами. До того ж повитиця й сама є переносником багатьох 
рослинних вірусів, зокрема мозаїки цукрових буряків, томатів, огірків, тютюну, гірчиці, 
гречки, жовтяниці персика та айстр, кучерявості верхівки моркви та ще цілої 
низки небезпечних хвороб.   

Основним джерелом поширення повитиці польової, рослини-паразиту, є погано 
очищене насіння польових культур, переважно люцерни та конюшини. Ці бобові трави 
є не лише улюбленими рослинами-живителями повитиці, але й одними з основних 
кормових культур у тваринництві. Щорічно ними засівають тисячі гектарів практично в 
усіх областях України, а тому особливих проблем із поширенням у цього бур’яну не-
має. 

Насіння повитиці польової та конюшини повзучої настільки схоже, що часто 
розрізнити його можуть лише спеціалісти. Вважається, що таке «маскування» насіння 
бур’яну під насіння ураженої ним культури є результатом еволюційної адаптації до па-
разитичного способу існування. Однак здебільшого нормально сформоване і дозріле 
насіння повитиці польової можна порівняно легко відрізнити від насінин інших бур’янів 
та культурних рослин за низкою характерних зовнішніх ознак. 

Під час планування заходів боротьби із повитицею польовою слід чітко 
усвідомлювати два моменти. Перший: якщо бур’ян уже уразив культурну рослину, то 
знищити його можна переважно тільки разом із нею. Другий – позбутися повитиці вкрай 
складно. Повна ліквідація вогнищ цього бур’яну потребує тривалої і дуже копіткої ро-
боти, часто впродовж декількох років систематичного його знищення у вогнищі зара-
ження. Тому найкращим способом уникнути неприємностей, пов’язаних із поширенням 
та бурхливою «життєдіяльністю» повитиці, є профілактика, зокрема ретельне до  три-
мання правил карантину рослин, найважлівіші з них – це: 
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1. впровадження у сівозміну полів із чорним паром. Обробіток останніх варто почи-
нати з осінньої безполицевої оранки, надалі – проводити пошаровий обробіток 
ґрунту; 

2. оранка полів, засмічених повитицею польовою, на всю глибину орного шару, що 
більшою мірою сприяє загибелі проростків бур’яну (насіння проростає із глибини 
не більше ніж 6 см); 

3. навесні перед висівом слід провести дві-три культивації, які у районах зрошуваного 
землеробства доцільно поєднувати із провокаційними поливами. 

4. Догляд за посівами слід починати із боронування до появи сходів і після. Протягом 
вегетації  – проводити міжрядні обробітки і знищувати окремі уражені повитицею 
польовою рослини; 

5. ретельна перевірка насіннєвого матеріалу. У разі виявлення насіння повитиці 
польової чи іншого карантинного бур’яну його спрямовують на доочищення, а в 
окремих випадках — утилізують; 

6. ретельне очищення машин та знарядь, що використовували на збиранні врожаю 
із ділянок, засмічених повитицею, перш ніж використовувати їх для інших робіт; 

7. недопущення потрапляння повитиці польової у корми (із зеленою масою, сіном, 
зерновими відходами тощо); 

8. дотримання сівозмін із висівом культур, які не уражуються або слабко уражуються 
повитицею: всіх видів зернових та соняшнику; 

9. розміщення у сівозміні сприйнятливих до повитиці культур із урахуванням трива-
лості життєздатності її насіння (приблизно шість років); 

10. вогнища уражених посівів необхідно викошувати із захопленням півтораметрової 
гарантійної зони навколо, обов’язково до цвітіння бур’яну, скошену масу висушу-
вати, виносити за межі поля та спалювати. Вогнище потрібно утримувати у стані 
чорного пару або обробляти гербіцидами; 

11.  у посівах багаторічних трав і на необроблюваних землях повитицю польову слід 
якомога частіше низько скошувати до її цвітіння (основна маса повитиці як світло-
любної рослини розміщується на висоті понад 10 см); 

12.  рештки бур’яну, що залишилися у скошеній стерні, можна знищувати механічним 
шляхом (випалюванням або хімічним методом); 

13.  перед збиранням урожаю культурних рослин вогнища на посівах, заражених по-
витицею польовою, необхідно скошувати і збирати окремо. Засмічений урожай 
потрібно зберігати окремо від чистого. 
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Вплив факторів забруднення на зараженість гіркокаштану 
звичайного (Аésculus Нippocastanum) каштановою мінуючою міллю 

(Сameraria Оhridella) 
 

Поширення каштанової мінуючої молі відбувається в межах ареалу Aesculus 
hippocastanum – у помірних зонах Північної півкулі. Незважаючи на те, що повітряний 
спосіб поширення цієї молі вважався головним, все ж основним чинником експансії є 
антропічний: автомобілі, трейлери, потяги тощо. Підставою для такого висновку, 
вперше висунутого В. Гейтландом і Дж. Метцгер (Heitland, Metzger, 1997), є численні 
випадки появи молі в місцях, значно віддалених один від одного [ 1].  

Відповідно сучасної класифікації ряду Lepidoptera рід Cameraria Chapman, 1902 
належить до підродини Lithocolletinae, що є у складі родини Gracillariidae – молей-
пестрянок (Buszko, 1996). Таксономічний статус роду протягом XX ст. залишався 
дискусійним [ 2].  

Вивчення екологічних характеристик С. ohridella показало, що за 
мікрокліматичних особливостей місця зростання каштанів можна умовно розділити на 
2 групи. До першої групи належать посадки каштанів, розташовані близько до води, 
при цьому нерідко поблизу асфальтних трас з інтенсивним рухом, тобто в  більш 
вологих біотопах, що більше прогріваються, з більш м'яким мікрокліматом. До другої 
групи належать біотопи з протилежними характеристиками.  

Слід взяти до уваги, що мікрокліматичні відмінності між біотопами, а також 
мікрокліматичні відмінності всередині біотопу значно впливають на тривалість фаз 
сезонного розвитку окремих дерев кінського каштану, особливо в межах урбанізованих 
ландшафтів. Цим пояснюються істотні відмінності в термінах скидання листя восени 
окремими деревами каштана, що досягають, за нашими даними, одного місяця.  

Аналіз даних показав, що в осередках, віднесених до першої групи, умови для 
розвитку каштанової молі є в цілому більш сприятливими. Про це свідчить більш 
висока щільність популяції молі у таких осередках і більш короткі терміни розвитку 
генерацій, в першу чергу, за рахунок більш високих показників денних температур. 
Скорочення строків розвитку генерацій на тлі більш пізнього скидання листя 
каштанами створює, таким чином, сприятливі умови для успішного розвитку гусениць 
IV генерації. 

Різницю між ураженістю С. ohridella дерев по вул. Єреванська та Уманська у 
м.Києві і розташованими у дворах та смузі зелених насаджень, не ураженими 
шкідником, не можна віднести на рахунок різної прогрітості ґрунту, бо як у дворах, так 
і у зеленій смузі ці рослини знаходяться поблизу теплотрас, що створює для зимуючих 
та нестійких до ґрунтових заморозків стадій мінуючої молі навіть кращі температурні 
умови, ніж там, де інвазія присутня. 

Отримані дані не дають змогу оцінити вплив забрудненості ґрунту на кількісні 
характеристики інвазії, це потребує подальших досліджень, так само, як і вплив 
факторів навколишнього середовища на природних ворогів С. ohridella.  
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Біологічні особливості представників родини Гарбузові 

(Cucurbitaceae) флори Київської області 
 

Серед покритонасінних рослин представники родини Гарбузові (Cucurbitaceae) 
відіграють неабияку роль, яка визначається  не лише їх господарським значенням, але 
й декоративними властивостями, до цієї родини належать добре відомі людству 
рослини – Гарбуз (Cucurbita), Диня (Melo), Огірок (Cucumis sativus), Кавун (Citrullus). 

Нами уточнено і доповнено анотований список видів родини в Київської області. 
1. Bryonia L. – Переступень. Переступень білий (Bryonia alba) 
2. Cucumis L. – Огірок.  Огірок посівний (Cucumis sativus) 
3. Cucurbita L. – Гарбуз  
C. pepo L. – Г. звичайний 
C. maxima L. – Г. воловський 
4. Citrullus L. – Кавун. Кавун звичайний (Citrullus vulgaris Schrad) 
5. Melo Mitt L. – Диня. Диня  звичайна (Melo sativus) 
6. Echinocystis L. – Ехіноцистис 
Echinocystis echinata L. – Е. шипуватий 
7. Sicyos L. – Сіціос (Волохатий огірок) S. angutata L. – С. кутастий [3]. 
З метою поглиблення знань про біологічні особливості, нами проведено 

декілька різнопланових експериментальних дослідів. Найбільш показовий з них – 
визначення якісного та кількісного вмісту нітратів у свіжій сировині досліджуваних 
об´єктів згідно сезонної динаміки [2]. 

Таблиця 1 
Вміст нітратів у рослинній сировині представників родини Гарбузові 

№ п/п 
 

Об’єкт Орган 
рослин 

Кількість нітратів 

Багато Середньо Мало Відсутні 

1 Огірок ґрунтовий Плід    0 мг 

2 Диня ґрунтовий Плід  68 мг   

3 Гарбуз ґрунтовий Плід   15 мг  

4 Кабачок ґрунтовий Плід  107 мг   

5 Кавун ґрунтовий Плід    0 мг 

6 Огірок парниковий Плід   20 мг.  

7 Кабачок парниковий Плід    0 мг. 

8 Кабачок парниковий Сік    0 мг 

9 Огірок парниковий Сік  48 мг   

З таблиці видно, що плоди досліджуваних об’єктів огірок, диня, кабачок, кавун, 
не містять великої кількості нітратів ані восени (ґрунтові), а не навесні (парникові). 
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Зовсім не містять нітрати осінні плоди огірка та кавуна, та парникові плоди кабачку 
(плід і сік). Серед вмісту нітратів згідно норм  у дині та кабачку вирощених у ґрунт. 
Мало у ґрунтовому гарбузі та як не дивно у парниковому огірку. 

Також нами проведені дослідження цитостатичної активності екстрактивних 
речовин, результати яких ще не зовсім інтерпретовані.  

Під час досліджень алелопатичних властивостей огірка з гарбузом було 
встановлено, що огірок пригнічує вплив проростання гарбуза [1]. 

Отже, з метою поглиблення відомостей про біологічні особливості 
представників родини Гарбузові флори Київської області, нами уточнено і  доповнено 
їх анотований список та проведено низку експериментальних досліджень, які 
дозволяють провести умови лабораторії фізіології рослин кафедри біології. 
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Дослідження цитостатичного та алелопатичного ефекту 
 Еquisetum Аrvens L. 

 
Хвощ польовий (Equisetum arvense L.) — багаторічна  трав’яниста рослина 

рослина роду Хвощ. Алелопатична активність хвоща широко застосовується у 
садівництві та інших галузях рослинництва. Хвощ польовий у своєму складі має багато 
біологічно активних речовин. Зокрема це ефірні олії, азулен, сесквітерпени, туйон, 
алкалоїди, саліцилати, флавоноїди, таніни, гіркоти, аскорбінова кислота, вітаміни 
групи В, каротиноїди, лігнани, слиз, смоли, вуглеводи (пектини, галактоза, глюкоза, 
маноза, арабіноза, ксилоза), мінеральні солі селену, молібдену брому [3, с.49].  

В медицині дані сполуки застосовуються при багатьох захворюваннях [2, с. 198]. 
Хвощ має жовчогінну дію, тому після використання препаратів на основі хвоща 
підвищується тонус жовчовивідних шляхів, використовується при дискінезії кишок 
гіпотонічного і гіперкінетичного типів, настої хвоща застосовуються при захворюваннях 
видільної системи [3, с. 300].  

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що рослини перебувають у 
тісному взаємозв’язку одна з одною, оскільки ростуть в одних біогеоценозах. На 
проростання насіння, крім абіотичних факторів, впливає ще і наявність решток деяких 
рослин [3, с. 187]. 

Лектини були відкриті понад 100 років тому у рослин. На сучасному етапі 
вивчення є гіпотеза про те, що лектини стимулюють проростання насіння, оскільки 
наразі велика їх кількість знайдена у насінні. Лектини в звичайних умовах присутні у 
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насінні. Саме тому цікавим для дослідження є вплив лектинів на проростання насіння 
[1, с. 200].  

Об'єкт — рослинна сировина E. arvense. 
Предмет – цитостатичні та алелопатичні властивості E. arvense. 
Мета: дослідити дію екстрактів рослинної сировини E. arvense на проростання 

насіння гірчиці білої (Phaseolus lunatus L.). 
Завдання: виготовити водний настій з E. arvense; відібрати насіння P. lunatus в 

чашки Петрі на фільтрувальний папір; змочити папір, на якому знаходиться насіння P. 
lunatus, досліджуваними екстрактами для виявлення інтенсивності проростання 
насіння. 

Методика. Водний розчин виготовили за методикою    Д.М. Гродзинського [2, с. 
156]. Насіння тест-об’єкту P. lunatus помістили в екстракти E. arvense: по 5 насінин у 
настій Equisetum arvense та  5 насінин  P. lunatus помістили в дистильовану воду для 
контролю, де схожість насіння склала 100%.  

На 5-ий день від початку пророщування констатували високий цитостатичний 
вплив E. arvense на проростання P. lunatus (табл.1). 

Таблиця 1 
Цитостатичний ефект Equisetum arvense на проростання насіння Phaseolus 

lunatus 
Умови проростання Кількість пророслих насінин P. lunatus 

Контроль (дистильована вода) 5 

Настій E. Arvense 0 

Висновок. Отже, виявлено, що водний розчин, настій та розчин лектинів E. 
arvense мають сильний цитостатичний ефект. Оскільки екстракти  E. arvense 
гальмують проростання насіння P. lunatus, рекомендуємо дистанціювати рослини цих 
видів під час сільськогосподарських робіт. 
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Фенологічні спостереження за Аrmeniaca Vulgaris l. в зимовий 
період 

 
Абрикос звичайний (Armeniaca vulgaris L.) за системою А.Л. Тахтаджяна (1978) 

належить до роду Armeniaсa Mill. підродини Prunoidea Focke родини Rosaceae. 
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Природний ареал виду зосереджений у Східній, Центральній, та Малій Азії з помірним 
кліматом і зростанням континентальності зі сходу на захід [1, с.6]. 

Росте поодиноко чи групами у долинах річок, серед чагарників, на кам’янистих і 
скелястих схилах гір, де він і був вперше введений у культуру. Внаслідок багатовікової 
селекції виведено безліч форм і сортів абрикоса, що різняться за величиною, 
забарвленням, ароматом, смаком і часом дозрівання плодів  [2, с.49].  

Активною селекцією абрикосів на півночі України почали займатись в середині 
минулого сторіття. Головна перешкода у розширенні культури є низька стійкість 
культивованих сортів до погодних коливань та фітопатогенів. Селекційна робота з 
участю мало відомих, але стійких до температурних коливань місцевих форм 
сприяють подоланню проблеми [2, с.49]. 

У зв’язку з цим актуальною науковою проблемою є проведення комплексних 
досліджень місцевих адвентивних форм  A. vulgaris.  

Продовж 2016-2017 рр. ми вивчали феноритміку адвентивних форм  A. vulgaris, 
що зростають в околицях міста Димер.  

Фенологічні спостереження прості, не потребують складного обладнання і 
цілком доступні кожному, їх можна вести як в одноденних, так і в багатоденних 
походах. Та найцінніші результати фенологічних спостережень тоді, коли є можливість 
тривалий час спостерігати за одними й тими самими об'єктами протягом року. Зібрані 
в таких походах і на екскурсіях відомості разом з даними про метеорологічні явища 
дають змогу судити про особливості місцевого клімату й погоди [3, с. 300].  

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що рослини перебувають у 
тісному взаємозв’язку з природно-кліматичними умовами. Абіотичні фактори є 
провідними у розвитку рослин [4, с. 187]. 

Об'єкт — гілка  A. vulgaris. 
Предмет – адвентивні форми  A. vulgaris.  
Мета досліджень – вивчення фенофази органічного спокою. Для досягнення 

мети нами закладено ряд дослідів. У завдання досліджень входило визначення 
тривання досліджуваної фази та встановлення часу її початку та закінчення. Досліди 
проводились згідно загально прийнятих методик для ботанічних садів. У роботі 
використали зрізані пагони (рис. 1).  

 
Рис. 1 Розпускання бруньок A. vulgaris в період закінчення фенофази 

органічного спокою (19.01.2017 р.) 
Висновок. Отже, в процесі фенологічних спостережень було встановлено, що 

A. vulgaris відновлює свої фізіологічні процеси за температури 20ºС за 7 днів.  Повний 
розвиток квітки з дозріванням генеративних органів відбувається за 11 днів. 
Огранічний спокій адвентивних форм A. vulgaris в зоні  Полісся України починається 
на початку жовтня, закінчується у другій декаді січня і триває 108,2±16,3 днів.. 
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Динаміка онкологічної ураженості населення Білоцерківського 
району 

 
Актуальність теми. Зниження здоров’я населення в Україні має високі 

показники, що позначаються на тривалості життя. Особливе місце посідають ракові 
захворювання. Динаміка захворюваності на злоякісні пухлини в нашій країні в останні 
роки характеризується зростанням на 13,7%, що є одним з найвищих показників у світі. 
Протягом багатьох років в Україні реєструється високий рівень онкологічної 
захворюваності та смертності від них. На думку вчених Міжнародного агентства з 
вивчення раку (МАВР), тенденція до зростання онкологічних хвороб пов'язана зі 
зміною екологічної ситуації та способу життя, що супроводжується збільшенням вмісту 
канцерогенів у навколишньому середовищі та їх впливом на людину [3]. 

Головний  мозок, молочні залози та органи дихання найбільш чутливі до 
несприятливих впливів, що викликають в них порушення . Тривалий екопатологичний 
вплив призводить до розвитку в організмі складного комплексу опосередкованих 
реакцій, які характеризуються виснаженням резервних механізмів, що призводить до 
порушення проліферації клітин організму з втратою їх диференціювання 

Використання лікарських рослин для профілактики і комплексної терапії 
онкозахворювань може мати значний вплив у вирішенні вищезазначених проблем. На 
думку науковців різнобічний, цілісний комплекс біологічно активних речовин, що 
сформувався в живій рослинній клітині, має більшу спорідненість з людським 
організмом, ніж хіміотерапевтичні засоби. Причому, чим складніший комплекс 
біологічно активних речовин (БАР) міститься в рослинах, тим багатшим є 
багатокомпонентний рослинний збір. Лікарські рослини здатні підтримувати 
збереження біохімічного, функціонального, структурного гомеостазу, прискорювати 
процеси його відновлення. Отже, фітотерапія є доцільною та патогенетично 
виправданою як дієвий метод підтримки і комплексного відновлення рівня здоров'я 
людини [2]. 

Ракові захворювання, незважаючи на їхню різноманітність, мають деякі спільні 
риси. До них належать: неконтрольований ріст з високим індексом клітин, які діляться 
в даній тканини, тобто наявність фракції з «високим показником росту»; місцева 
інвазійність; тенденція до поширення в інші відділи організму (метастази); менш 
диференційована клітинна морфологія; прагнення до збереження деяких 



66 
 

властивостей вихідної тканини. Клітини пухлин, як правило, мають округлу або зірчасті 
форму і дещо більші за нормальні. Вони можуть рости, не прикріплюючись до поверхні 
через знижену здатність до адгезії, і утворювати мультишари [3]. 

Ефективних нетрадиційних методів лікування раку не існує. Тому вони можуть 
бути рекомендовані як допоміжні або супутні імуномоделюючі засоби. Зокрема, 
лікування раку цитокінами – препаратами біологічного походження, спрямоване на 
ліквідацію пухлини чи корекцію викликаних ними внутрішньоклітинних порушень. Такі 
лікарські заходи називають біотерапією [2].   

Нами було проаналізовано поширеність та захворюваність населення України на 
онкологічні хвороби за результатами даних «Щорічної доповіді про стан здоров’я 
населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони 
здоров’я», а також вивчена медична документація щодо  онкологічної ураженості 
населення  Білоцерківського району, що здійснювали лікування в місцевому 
онкодиспансері. Результати аналізу свідчать, що у період з 2012-2016 роки динаміка 
захворюваності характеризується певною нестабільністю. Так, в 2012 році  на рак 
молочної залози зареєстровано 52 випадки захворювання, рак органів дихання - 65 
випадків, рак головного мозку – 12 відповідно. В 2013 році: рак молочної залози -60 
випадків, рак органів дихання - 50, рак головного мозку – 24 випадки відповідно. В 
2014: рак молочної залози мали 54 жінки, рак органів дихання – 67 осіб, рак головного 
мозку - 14. В 2015: рак молочної залози – 82 випадки, рак органів дихання -  72, рак 
головного мозку - 18. В 2016 році рак молочної залози мали 100 осіб жіночої статі, рак 
органів дихання – 89 осіб, рак головного мозку -15 осіб (рис.1) [4]. 

Рис 1. Структура найбільш розповсюджених хвороб в Білоцерківському 
онкодиспансері за 2012-2016 роки 

 
Не зважаючи на нестабільність формування онкопатологій серед населення 

Білоцерківського району, в динаміці п’яти років простежується щорічне зростання 
захворюваності. Подібна тенденція до зростання онкологічних хвороб простежується і 
по Київській області вцілому. Так, з 2014 по 2015 рік захворюваність на злоякісні 
новоутворення зросла на 2 %. Зростання онкологічної ураженості населення 
Білоцерківського району пов’язано з тим, що у населеному пункті розташовані шинні 
підприємства, завод ГТВ, які сприяють забрудненню навколишнього середовища та 
погіршенню здоров’я населення. Крім того, Біла Церква має підприємства доволі 
токсичного меблевого виробництва, адже технологічно передбачено застосування 
різноманітних смол, лаків, фарб, ДВП, ДСП, штучних матеріалів, що є результатом 
нафтохімічної переробки, клеїв, котрі є досить шкідливими для здоров’я як працівників, 
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так і місцевого населення. Також, слід зауважити, що Біла Церква знаходиться у ІV 
зоні радіоактивного забруднення. І хоча минуло вже понад 25 років з моменту 
Чорнобильської катастрофи, наслідки аварії спостерігаються досі й матимуть місце ще 
впродовж багатьох років. Серед природних небезпек слід відмітити, що територія 
Білоцерківського району розташована на гранітному масиві, де мають витоки радонові 
джерела, а це викликає підвищення природного радіоактивного фону [1].  

Структура онкопатологій жіночого населення Білоцерківського району мала 
наступні особливості: рак молочної залози – І рангове місце (17,2 %); рак легенів - II 
місце (12,5%); на ІІІ місці – рак тіла матки (11,9%), ІV місце – рак шкіри + меланома 
(10,3%), V місце - рак яєчників ( 9,5%) VІ місце – рак шийки матки ( 5,8%) (рис.2).  

              
 

Рис. 2. Структура онкопатологій жіночого населення Білоцерківського району в 
2016 році 

 
Аналіз вікових особливостей захворюваності населення Білоцерківського району 

в діапазоні від 17-80 років свідчить про те, що ураження на злоякісні новоутворення 
зростають прямо пропорційно віку хворих. Значно збільшується захворюваність 
населення в 40-59 років. Найбільш високі показники захворюваності відмічаються у 
віці 60-64 роки. 

Висновки 
1. Здійснивши аналіз медико-біологічної літератури з досліджуваної проблематики ми  
з’ясували,  що причинами виникнення онкопатологій є: фізичні (радіація, 
ультрафіолет), хімічні (канцерогенні речовини), біологічні (деякі віруси), генетичні 
(спадковість) фактори. 
2. До причин, які викликають онкологічні захворювання населення Білоцерківського 
району належать: розташування шкідливих підприємств, належність до населених 
пунктів ІV зони радіоактивного забруднення та дещо підвищений природний 
радіоактивний фон місцевості. 
3.  Динаміка онкологічної захворюваності населення Білоцерківського району 
характеризується зростанням за останні п’ять років. В структурі хвороб переважають 
злоякісні новоутворення органів дихання, молочної залози та головного мозку.  
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Листогризучі шкідники парку «Партизанської слави» міста Києва 

 
Листогризучі шкідники становлять значну загрозу для лісових та паркових 

насаджень [2]. Масове розмноження листогризучих комах призводить до пошкоджень 
листкової пластинки, затримки росту гілок та пагонів, та навіть до повного знищення 
листка. Такі рослини за зиму часто вимерзають, у них висихають окремі частини або 
вони гинуть [1]. Вивчення видового складу шкідників дає можливість розробляти 
заходи боротьби з ними. Тому дослідження спрямовані на вивчення листогризучих 
шкідників залишаються актуальними.  

Для дослідження видового складу листогризучих шкідників в парку 
«Партизанської слави» було обрано три ділянки площею 500 м². Спостереження та 
ручний збір проводились протягом квітня-вересня 2016 року. 

В результаті дослідження на території парку знайдено 17 видів листогризучих 
шкідників: Черемховий кісточковий квіткоїд (Furcipus rectirostris Linnaeus), Довгоносик-
плодожил (Curculio rubidus Gyllenhal), Черемховий пагоновий довгоносик (Phyllobius 
calcaratus Fabricius), Хрущик садовий (Phyllopertha horticola Linnaeus), Полідрозус 
звичайний (Polydrusus picus Fabricius), Дубова блішка (Altica quercetorum Foudras), 
Хрущик луговий (Anomala dubia Scopoli), Грушевий листяний довгоносик (Phyllobius 
pyri Linnaeus), Хрущ червневий (Amphimallon solstitialis Linnaeus), Щитоноска бурякова 
(Cassida nebulosa Linnaeus), Довгоносик сосновий сірий (Brachyderes incanus 
Linnaeus), Клітра чотирикрапкова (Clytra quadripunctata Linnaeus), Плодова міль 
(Yponomeuta padellus Linnaeus), Листовійка розанова (Archips rosana Linnaeus), 
Сосновий п’ядун (Biparis piniarius Linnaeus), Златогузка (Euproctis chrysorrhoea 
Linnaeus), Листовійка брунькова (Spilonota ocellana Fabricius). 

 Найбільшу кількість і різноманітність видів зафіксовано на третій ділянці (52 
екз.), так як на ній зростає велике різноманіття деревних рослин: Абрикос (Armeniaca 
vulgaris Lamarck), вишня звичайна (Cerasus vulgaris Miller), липа серцелиста (Tilia 
cordata Linnaeus), береза повисла (Betula verrucosa Ehrhart), дуб звичайний (Quercus 
pedunculata Ehrhart), сосна звичайна (Pinus silvestris Linnaeus), клен цукровий (Acer 
saccharinum Linnaeus), горобина звичайна (Robinia pseudoacacia Linnaeus).  

http://unci.org.ua/spetsialistam/nacionalnij-kancer-reyestr/
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Переважну частину другої ділянки займають береза повисла (Betula verrucosa 
Ehrhart), сосна звичайна (Pinus silvestris Linnaeus), горобина звичайна (Robinia 
pseudoacacia Linnaeus), клен цукровий (Acer saccharinum Linnaeus). Тому тут 
зустрічається найменша кількість видів листогризучих шкідників (35 екз.)  

Знайдені види шкідників належать до двох рядів: Твердокрилі (Coleoptera) та 
Лускокрилі (Lepidoptera). Більша половина з яких (109 екз.) належать до ряду 
Coleoptera (рис. 1).  

 
Рис. 1 Співвідношення рядів шкідників виявлених на даній території 
Найбільшу кількість листогризучих шкідників ми спостерігали у травні (78 екз.), 

(рис. 2). 
        

  
Рис. 2 Динаміка чисельності листогризучих шкідників в парку «Партизанської 

слави» 
Це пов’язано з тим, що саме в кінці квітня на початку травня середньодобова 

температура піднімається до +15ºС, відбувається розпускання листя, початок цвітіння 
і більшість комах виходять із зимової діапаузи, переміщуючись на свої кормові 
рослини. Найменшу кількість листогризучих шкідників ми спостерігали у серпні, так як 
в цей період з’являється нове покоління жуків, а в лускокрилих гусені, що йдуть на 
зимівлю.  
  

Список використаних джерел: 
1. Бровдій В. М. Жуки-листоїди. Хризомеліни. Фауна України. / В.М. Бровдій // - К.: 

Наукова думка, 1977. – Т. 19. Вип. 16 – 338 с. 
2. Гамаюнова С. Г. Массовые хвое и листогризущие вредители леса / Гамаюнова С. 

Г., Войтенко Ю. В., Харченко А. Е. – Харків, 1999. – 172 с.  
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Сезонна динаміка черемхового кісточкового довгоносика 

(Furcipus rectirostris Linnaeus, 1758) в парку «Партизанська слава» 
міста Києва 

 
Черемха звичайна (Prunus padus Linnaeus, 1753) – рослина з родини 

розоцвітних (Rosaceae), що має безліч корисних властивостей. Плоди черемхи 
використовують у харчовій промисловості, а також застосовують при хворобах очей, 
листки – при бронхітах, а суцвіття – при порушенні обміну речовин. Крім цього, 
черемха – весняний медонос та декоративна рослина [4].  

Небезпечним шкідником черемхи звичайної є Черемховий кісточковий 
довгоносик (Furcipus rectirostris Linnaeus, 1758). Він пошкоджує листкову пластинку, що 
призводить до затримки росту гілок та пагонів та навіть до  повного знищення листка.  
Для розробки заходів боротьби з черемховим кісточковим довгоносиком, необхідно 
знати його біологічні особливості та сезонну динаміку, тому дане дослідження є 
актуальним.  

Для дослідження сезонної динаміки Черемхового кісточкового довгоносика 
(Furcipus rectirostris L.) в парку «Партизанська слава» було обрано ділянку, де зростає 
велика кількість кущів черемхи. Спостереження проводились протягом квітня-вересня 
2016 року.  

  За даними Ю. Г. Арзанова [1] Черемховий кісточковий довгоносик (Furcipus 
rectirostris L.) з’являється в період розпускання листя на черемсі, на початку травня, 
при температурі +9 С º.  Під час дослідження ми спостерігали появу перших жуків ще 
в третій декаді квітня, у зв’язку з підвищенням середньодобової температури до +13 - 
+ 15 С º (рис.1). 

 
Рис. 1 Динаміка чисельності черемхового кісточкового довгоносика (Furcipus 

rectirostris Linnaeus, 1758) в парку «Партизанська слава» 
 
Парування та відкладання яєць починається у травні. До кінця травня кількість 

жуків зменшується, тому що після відкладання яєць вони гинуть. У зв’язку з цим в 
червні місяці черемховий кісточковий довгоносик не був знайдений. В кінці липня – в 
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серпні з’являється нове покоління жуків [3]. Тому в третій декаді липня, на плодах 
черемхи ми спостерігали отвори, через які молоді жуки виходять назовні прогризаючи 
м’якоть плодів. Кількість знайдених особин в цей період зменшується, оскільки нове 
покоління не живиться, а йде на зимівлю.  

Черемховий кісточковий довгоносик (Furcipus rectirostris L.) є олігофагом 
кісточкових рослин з родини розоцвітних (Rosaceae). Але основною кормовою 
рослиною є черемха (Prunus padus L.) [2]. Імаго та личинки вигризають в листках 
отвори неправильної форми, підгризають черешки, виїдають ямки на верхівкових 
пагонах. Найбільше пошкодження листя черемхи ми спостерігали у квітні (рис. 2.).  

 
Рис. 2 Ступінь пошкодження листя черемхи в період дослідження 

 
Це пов’язано з тим, що в цей період імаго черемхового кісточкового довгоносика 

виходять із зимової діапаузи переміщуючись на свою кормову рослину.  
В результаті опрацювання літературних даних та власних спостережень, ми 

з’ясували, що цикл розвитку черемхового кісточкового довгоносика моновольтинний,  
триває з квітня по серпень. Масова поява імаго відбувається у квітні. Зимує доросла 
особина.  
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Морфологічні особливості сортів Дерену звичайного  

(Cоrnus mas L.) 
 

Соrnus mаs L. належить до родини Деренових (Cornaceae Dumort.). Це плодова 
рослина, яку вирощували ще в епоху неоліту. Кизил – листопадний чагарник або 
невелике дерево, з багаторічними дерев'янистими, повзучими підземними стеблами. 
Стовбури старих дерев досягають діаметру 25 см, в рідкісних випадках – 45 см, покриті 
сірою тріщинуватих корою. Бічні пагони, що відходять від головного стовбура, 
спрямовані майже вертикально. Листки супротивні, зрідка почергові, яйцевидні або 
еліптичні, завдовжки до 10 см, з витягнутою і загостреною верхівкою, з дугастими 
бічними жилками, суцільнокраї, на черешках, без прилистків. Рід Соrnus   представле-
ний на Україні одним аборигенним та кількома інтродукованими видами [1, c.7]. 

В народній медицині дерен звичайний використовують при недокрів'ї, 
захворюваннях шкіри, подагрі, при болях в суглобах, порушенні обміну речовин, як 
в'яжучий, протицинготний засіб. Відвар із дерену звичайного застосовують при рахіті, 
віспі, ангіні, скарлатині. Відвар листів, кори та коренів рекомендують для лікування 
шлунку та печінки, кісточок - для лікування нирок  [4, c.56-57; 5, с. 110-111]. 

Маючи так багато цілющих властивостей, дерен звичайний, на жаль, широко не 
використовується. Традиційні сорти селекції Національного ботанічного саду імені 
М.М. Гришка НАН України (″Лук'янівський″, ″Видубецький″, ″Євгеній″, ″Олена″, 
″Елегантний″, ″Гренадер″, ″Жовтий″, ″Костя″, ″Ніколка″, ″Світлячок″, ″Рожевий″) 
вивченні добре, проте такі як ″Альоша″, ″Ніжний″, ″Первісток″, ″Костя″,  ″Буковинський″, 
″Вишгородський″, ″Екзотичний″, ″Кораловий Марка″, ″Старокиївський″ представляють 
науковий інтерес. Тому виникає потреба вивчення морфологічних особливостей сортів 
дерену звичайного (Cоrnus mas L), і узагальнення відомостей з цього питання. 

Матеріалом дослідницької роботи були обрані недостатньо вивченні сорти і 
форми дерену звичайного Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН 
України (селекціонер, доктор біологічних наук, професор Клименко С. В.) [3, с. 10]. 
Плоди кизилу зібрані у стадії технічної стиглості в період з 1.VIІ по 1.ІХ.2015 і з 1.VIІ по 
1.ІХ 2016. Коротка характеристика морфологічних особливостей сортів дерену 
звичайного наведена нижче. 

″Альоша″ – це скоростигла форма дерену звичайного. Сорт зимостійкий, 
посухостійкий плодоношення стабільне. Урожай з 10-15 річного дерева – 12-15 кг. 
Сорт  раннього строку дозрівання (10.VIII- 15.VIII). Плоди середньої величини, середня 
маса плоду 3,5-5,0 г, розміри 20,0-23,0  х 13,0-17,0 мм. Плоди правильної овальної 
форми з яскраво жовтим забарвленням, плодоніжка довга 7,0-,10,0 мм. Кісточка 
веретеноподібна, світло-жовта, невелика, розміри її 14,0-16,0 х 5,0-6,0 мм, маса 0,4-
0,5 г і складає 10-11 % маси плоду.  

″Ніжний″ – чудовий сорт з відмінними смаковими якостями плодів. Сорт ранньо-
середнього строку дозрівання (15.VІІІ -20.VІІІ). Плодоносить рясно щороку, починаючи 
з 3-5 року після посадки. Плоди дуже красиві, пляшкової або грушоподібної форми, 
масою 4,5-5,0 г, розміри плоду 32,0-35,5 х 15,0-16,5 мм, шкірка пружна, жовтого 
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кольору, плодоніжка довга - 15-17 мм. Кісточка невелика, веретеноподібна, 
загострена, складає 9,5-10,0 % маси м'якоті плоду. 

″Первісток″ – сорт ранній. Термін достигання(10.VIII-1.ІХ). Має гарні яскраво - 
червоні плоди, одномірні досить великі (15,6 х 6,5 мм), овально-грушоподібної форми, 
з вираженою шийкою, блискучі.  Шкірочка тонка, міцна. У повній зрілості майже чорні 
плоди. Середня маса плоду 4,7 г. Кісточка невелика, складає 9,3% маси плоду. 
Плодоношення щорічне, рясне, рівномірне. 

″Костя″ – один з найбільших пізніх сортів. Дозрівання плодів (15.ІХ-30.ІХ). Плоди 
дозрівають одночасно. Сорт урожайний і дуже зимостійкий. Плоди великі, з  
середньою масою плоду 5,5-6 г, розміри плоду 29,0-30,0 x 17,4 мм, циліндричні, 
звужуються до плодоніжки. При достиганні мають темно-червоне забарвлення. 
Шкірочка щільна. Смак плодів солодкий. Кісточка циліндрична, складає 10,9 % від 
маси плоду. 

″Буковинський″ – сорт невідомого походження, був знайдений на Буковині 
відомим майстром садових справ, великим ентузіастом Баточенком Володимиром 
Миколайовичем та переданий Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка 
НАН України в 2000 році). Дерево дуже красиве за ввесь період вегетації, особливо в 
період дозрівання плодів, урожай з 15-річного дерева становить 40-50 кг. 
Плодоношення стабільне, щорічне. Розміри плоду середні (20,0-23,0, x 13,0-15,0) мм. 
Плоди овально – циліндричні, жовті, часто з червоними полосами. Вага плоду до 5 г. 
Смак приємний, солодко – кислий.  

″Вишгородський″ – вирізняється самим раннім  терміном дозрівання , який 
припадає на кінець липня – початок серпня. Дуже урожайна, у 8- річному віці урожай 
склав 18 кг, у 15-річному – 60-70 кг. Плодоношення щорічне. Зимостійкість висока. 
Плоди середньої величини, маса плоду – 3,5 г, розмір плоду 22,0-23,5 х 13,5 -14,9 мм. 
Плоди овально – циліндричні, бочкоподібні, форма плоду різна навіть у межах однієї 
рослини. Зрілі плоди темно – вишневого кольору з блискучою тонкою шкіркою, кисло 
– солодкі в період повної зрілості. 

″Екзотичний″ – середньо-спілий сорт (20.VІІІ-5.ІХ), з великими циліндричними 
плодами чорно-червоного кольору. М’якоть темно-червона, дуже ароматна, щільна, 
солодко-кисла. Маса плоду в середньому становить 7,0-7,3 г. максимальна 8,5 г, 
розміри 41,0-46,0 мм. х 17,018,0 мм. Після повного дозрівання плоди на дереві 
утримуються відмінно. Плодоношення щорічне, масове, врожай з 15-річного дерева 
становить 40-50 кг. 

″Кораловий Марка″ – середньоранній сорт. Дозріває приблизно 17-20 серпня. 
Округлі, рожево-помаранчеві плоди, бочкоподібні, вирівняні за вагою та розміром. 
Маса в середньому становить 5,8-6 грам. При повному дозріванні плоди прозорі, 
солодкі, дуже високі смакові якості. М’якоть рожева, дуже щільна. Плодоношення 
щорічне. Урожай 10 річного дерева 35-40 кг. 

″Старокиївський″ – сорт середнього терміну дозрівання – масове дозрівання – 
(25.VІІІ-15.ІХ). Плоди великі, 6-8 г, розміри 37,0-40,0 х 18,0 мм. Форма плоду пляшкова, 
грушоподібна, з вузькою шийкою, плід вигнутий  по осі в одній площині. Зрілі плоди 
темно-червоні, блискучі. М’якоть червона до темно-червоної, біля кісточки світліше, 
соковита, ароматна. Сорт зимостійкий. Плодоношення щорічне, стабільне. Урожай з 
15-річного рослини – 35-40 кг, з 30-річного – до 80 кг [2, с. 46-84]. 

Таким чином дерен звичайний є цінною лікарською і плодовою рослиною з 
великою внутрішньовидовою мінливістю. 
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Вивчення основ етології у шкільному курсі біології на прикладі 
поведінки безпритульних собак 

 
Етологія як польова дисципліна зоології вивчає поведінку та біологічні 

закономірності життєвих проявів тварин. Її засновниками вважають Конрада Лоренца 
(1903-1989), Ніколаса Тінбергена (1907-1988) та Карла фон Фріша (1886-1982), які у 
1973 році отримали Нобелівську премію з медицини і фізіології за відкриття, пов’язані 
зі створенням і встановленням моделей індивідуальної й групової поведінки тварин 
[8]. Термін «етологія» введений у 1859 році французьким зоологом І. Жоффруа Сент-
Ілером [2].  

Здобутки етології є дуже важливими для розвитку суспільтва і використовуються 
в найрізноманітніших галузях діяльності людини. Знання особливостей поведінки 
дозволило приручити деяких тварин і в подальшому призвело до використання тварин 
для полювання на інших тварин, розвитку тваринництва, кінного спорту, службового 
собаківництва тощо. З середини минулого сторіччя, з тих пір, як людство почало 
активно розвивати науку, безперечним союзником людини у цій справі були і є 
тварини, а саме ссавці. Завдяки їх життю людство зробило багато великих відкриттів. 
Згадаємо хоча б собак „Павлова”, завдяки яким людство отримало нові знання у 
фізіології та психології.  Ще одним прикладом є добовий польот „Білки” та „Стрілки” у 
космос – подія, яка була великим кроком людини у розвитку космічної науки [1]. 

Свійський собака (Canis familiaris L.) — це перша тварина, яку приручила 
первісна людина. Протягом віків свійський пес супроводжував людину на довгому 
шляху від печерного вогнища аж до сьогодні, змінюючись разом із нею й залишаючись 
завжди для неї корисною. Тому  під час навчального заняття з біології у 7 класі в межах 
теми «Поведінка тварин» доцільно використати собак, як домашніх, так і 
безпритульних, в якості об’єкта спостережень. Зважаючи на те, що не у всіх міських 
жителів вдома є домашній улюбленець, а також з метою гуманізації освіти і 
привертання уваги учнів до проблеми безпритульних тварин, краще запропонувати їм 
здійснювати спостереження за поведінкою безпритульних собак в місцях їх 
потенційної підгодівлі людьми — базари, двори, транспортні розв'язки.  

Під поведінкою слід розуміти сукупність зовнішніх проявів реакцій організму, які 
лежать в основі взаємодії організму з навколишнім середовищем. Найчастіше в 
поведінці тварин виділяють вроджені та набуті форми поведінки. Вродженою 
поведінкою називають такі форми поведінки, які передаються в спадок нащадкам від 
батьків. Набутими називають усі форми поведінки, які формуються як результат 
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індивідуального досвіду тварини впродовж життя. Складність поведінки тварин 
залежить від рівня розвитку їхньої нервової системи [7]. 

Л.В. Крушинський (1980) виділяє у тварин такі найбільш загальні біологічні 
форми поведінки: харчова, захисна, статева, батьківська, поведінка потомства по 
відношенню до батьків. Л.М. Баскін (1976) виділяє наступні типи активності: харчова, 
захисна, соціальна, статева, материнська, комфортна [3]. 

У собак соціальна, територіальна, захисна, харчова, статева і батьківська 
форми поведінки часто пов’язані із проявами агресії. Агресія спрямована на іншу 
особину, яка знаходиться поруч, і може призвести до нанесення їй пошкоджень. 
Агресію зазвичай викликають подразники, які можуть бути зоровими, слуховими чи 
нюховими. Так як агресія пов'язана з встановленням певного ієрархічного статусу, з 
одержанням доступу до певного об’єкта чи права на якусь територію, виділяють такі 
види агресії: територіальна, харчова, соціальна, статева [9]. 

Собаки зграйні тварини, соціальні, тобто кожен із них живе в зграї серед схожих 
на нього. Вони разом здобувають їжу, охороняють територію і, щоб координувати 
спільні дії, спілкуються за допомогою розвинутої системи знаків: звуків, жестів, та поз. 
Ознаками агресивно налаштованої собаки є:  

 вигнута спина, піджатий хвіст, оголені ікла, вуха притиснуті до голови; 

 імітування нападу, кусати не збирається; 

 широко розставлені передні лапи, опущена морда, в очі не дивиться; 

 вуха сторчма, на морді складки, ніс витягнутий, паща оскалом – приготувалася до 
атаки; 

 шерсть дибки, червоні очі, розширені зіниці, дивиться в очі; 

 хвіст піднятий, виляє ним – у своїй перемозі впевнена, може напасти, вкусити [9]. 
Іноді для виявлення невдоволення собаки використовують низькочастотне 

гарчання, яке недоступне слуху людини, тоді здається, що собока нападає без 
попередження.  

Різні досліди свідчать про те, що в розвитку агресивності є генетична основа, а 
також значний вплив мають гормони [5]. Навколишня обстановка може також впливати 
на вираженість агресії [3].  

Наприклад, жорстоке ставлення людини до собаки може спровокувати в неї 
прояви агресії до інших людей. Відомо, що відповідно до походження та способу життя 
виділяють три категорії безпритульних собак: 

 істинно безпритульні – живуть сім’ями, живляться харчовими рештками на 
смітниках і випадково здобутим кормом, іноді їх підгодовують люди; 

 умовно безпритульні – складають переважну більшість безпритульних тварин, 
вони живуть на автомобільних стоянках, ринках, поблизу лікарень, шкіл, дитячих 
садків, їх годують люди, які працюють на цих об’єктах; 

 загублені або покинуті – являють собою найбільш небезпечну категорію 
безпритульних тварин, тому що вони не пристосовані до безпритульного життя, 
часто агресивні по відношенню до людей [4]. 

У зв'язку з частими проявами агресії безпритульних собак відносно людей 
необхідно звернути увагу учнів на правила поведінки при зустрічі з безпритульними 
собаками і провести з даної теми виховний захід, намалювати плакат відповідного 
змісту [6]. Згадайте, що собака хижий звір і мисливець за своєю природою, тому при 
зустрічі з безпритульним собаками необхідно дотримуватись таких правил безпеки: 

 Ніколи не втікайте від собаки, бо це може спровокувати його погнатися за вами, 
сприйнявши вас за здобич; 

 Якщо таки собака наздогнав вас, то не кричіть, тим більше не махайте руками або 
ногами, бо не кожен зможе відбитися від нападу, зате посилить агресивність пса 
щодо вас; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 Як би вам страшно не було, не виказуйте цього тварині своїми рухами, діями, 
навіть очима, погляд намагайтеся зробити якомога спокійнішим. Не дивіться 
пильно і невідривно у вічі псові. По-перше, собаки не люблять лякливих істот, бо 
це викликає в них почуття переваги над вами, а тому й спокусу проявити свою силу 
зубами. А по-друге, ваш пильний погляд у вічі, настирливе стеження за рухами 
примушує пса побачити у вас супротивника, який готується до нападу, тому звір 
може спробувати випередити можливу атаку ворога та ухопити самому;  

 Дуже небезпечно пестити безпритульних собак – навіть якщо вони не покусають, 
то можуть заразити хвороботворними паразитами, або ж внести пряму інфекцію; 

 Не наближайтеся до великих за розміром собак, особливо це небезпечно для 
дітей, бо великі собаки потенційно агресивніші – вони відчувають свою силу і 
завжди націлені помірятися нею будь з ким; 

 Ніколи не кричіть на собак, не дражніть їх, навіть коли ті перебувають за парканом 
– розлючений пес може перескочити і дуже високу загорожу й поквитатися зі своїм 
кривдником; 

 Якщо сталася біда і безпритульний пес покусав когось, слід негайно звернутися до 
лікаря – щеплення проти сказу вам не уникнути, бо інакше це може призвести до 
смертельних випадків; 

 Уникайте зграї собак і вузьких місць, де не можна розминутися зі звіром; якщо 
помітили попереду зграю, краще змініть напрямок руху і йдіть до пункту 
призначення іншим шляхом або перечекайте в безпечному місці (в під’їзді, на 
ігровому майданчику), поки не мине небезпека [8]. 

Під час підведення підсумків заняття необхідно зазначити, що форми поведінки 
— це умовна класифікація численних проявів реакції тварин на подразники, яка 
формується під дією двох основних факторів: спадкової інформації й умов зовнішнього 
середовища. Та чи інша форма поведінки, в тому числі агресивна, є результатом 
еволюції і сприяє виживанню біологічного виду. Виділяють такі види агресивної 
поведінки: територіальна, харчова, соціальна та статева. Практично всі види агресії 
криються в страху: при спробі фізичного насильства, загрози «не втримати» території, 
втрати потомства.  

Проблему безпритульних собак у місті породили безвідповідальність власників 
та відсутність дієвих заходів, які б запобігли розмноженню покинутих тварин, а також 
не дозволяли б власникам викидати їх на вулицю. Безпритульні собаки можуть бути 
небезпечними, бо вони можуть бути не тільки агресивними, а й хворими на особливо 
небезпечні для людей недуги, зокрема і сказ. Вчасна ветеринарна допомога та добре 
людське ставлення до тварин допоможуть не тільки тваринам, а й спокійному життю 
людини. 
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Цитостатична активність крушини ламкої (Аrangula Аlnus mill.) 

 
Лектини – білки, що мають високу біологічну активність. Функції рослинних 

лектинів до кінця ще не вивчені. Оскільки багато їх у насінні рослин, припускають, що 
вони беруть участь у проростанні насіння [3]. Наразі цитостатична активність виявлена 
практично у всіх груп хімічних сполук, що входять до складу рослин: кумаринів, 
флавоноїдів, сірковмісних сполук тощо [2]. Цитостатична активність лектинів ще 
потребує вивчення, що становить актуальність нашого дослідження. 

Крушина ламка (Frangula alnus ) — розгалужений кущ з родини Жостерові 
(Rhamnaceae) 1,3 м заввишки. Лікарська, медоносна, фарбувальна, танідоносна, 
деревинна, плетивна рослина. У науковій медицині використовують кору крушини. 

Предмет дослідження: швидкість проростання насіння в лектинах, настої та 
водному розчині кори F. alnus. 

Об`єкт: насінння шавлії (Salvia officinalis) та ріпаку (Brassica napus). 
Мета: дослідити вплив лектинів, настою та водного розчину кори F. alnus на 

проростання насіння S. officinalis та B. napus. 
Для досягнення мети нами було поставлено завдання: 

1. Відібрати насіння S. officinalis та B. napus, подрібнити суху кору F.alnus. 
2. Виділити лектини, приготувати настій та водний розчин з рослинної сировини F. 

alnus. 
3. Помістити насіння S. officinalis та B. napus в досліджуванні умови. 
4. Спостерігати за проростанням насіння S. officinalis та B. napus. 
5. Зробити вимірювання проростків S. officinalis та B. napus, проаналізувати 

результати дослідження. 
Методи дослідження. Для встановлення цитостатичної активності 

використали метод Луцика О.Д. для виділення лектинів [1]. Також приготували настій 
та водний розчин з кори F.alnus за загальноприйнятою методикою. Для приготування 
водного розчину ми взяли на 10 г рослиної сировини 100 мл води, розчин настоювався 
протягом доби. При приготуванні настою, було взято на 10 г рослиної сировини 100 мл 
кипячої води, настій готувався протягом 40 хв. 

При спостереженні за проростанням насіння S. officinalis та B. napus було 
виявлено цитостатичний ефект. Результати вимірювань, здійснених на 7 добу від 
початку пророщування, наведені в табл.1  
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Таблиця1 
Вплив екстрактів F.alnus на динаміку проростання насіння S. officinalis та B. 

napus 
Умови 

пророщування 
Кількість 

пророслих 
насінин 

Розміри 
проростків 

Кількість 
пророслих 

насінин 

Розміри 
проростків 

 
 

пагін, 
мм 

корінь, 
мм 

пагін, 
мм 

корінь
, мм 

Контроль (вода) 7 0 4,28 19 13,46 19,33 

Лектини F.alnus 0 0 0 0 0 0 

Водний розчин 
F.alnus 

0 0 0 0 0 0 

Настій F.alnus 0 0 0 14 12,63 10,27 

За результатами експерименту, лектини, водний розчин та настій крушини 
ламкої гальмують пророщування 100% насіння S. officinalis. Також цитостатичний 
ефект лектинів та водного розчину F. alnus підтверджує те, що вміщене в них насіння 
B. napus не проросло. Настій F. alnus має дещо меншу цитостатичну активність: на 
6,16% пригнічує ріст пагонів і на 46,8% пригнічує ріст коренів. 

Отже, біологічно активні речовини F. alnus мають цитостатичний ефект. 
Виявлено, що присутність рослинної сировини F. alnus  негативно впливає на 
проростання насіння S. officinalis та B. napus. Відповідно рекомендуємо не висівати 
насіння S. officinalis та B. napus на місцезростаннях F. alnus. 
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Денні лускокрилі в природних угрупованнях Центрального 
Лісостепу України  

 
Денні Лускокрилі - порівняно великі і здебільшого яскраво забарвлені комахи, 

найчастіше зустрічаються влітку. Серед ряду Лускокрилі денні метелики формують 
характерну групу, складаються з декількох близьких між собою родин і відмінних від 
інших метеликів не тільки за способом життя (літають вдень), але й за будовою свого 
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тіла, булавоподібні або головчасті вусики, специфічна будова крил тощо.  Отже, назва 
«денні» або «булавовусі» метелики (Rhopalocerа) об’єднує певну систематичну групу 
лускокрилих, відмінних від «нічних» або «різновусих». Булавовусі лускокрилі досить 
відокремлена морфологічно і екологічно група, об’єднує представників двох надродин 
- Hesperidea и Papilinoidea, що входять до складу філогенетичного просунутого 
інфраряду Papilionomorpha підряду Hausstellate. В світовій фауні зареєстровано 
приблизно 14500 видів Булавовусих лускокрилих із 1500 родів.  

В Україні, як і в Європейській частині СНГ, Булавовусі лускокрилі вивчені досить 
детально, зокрема їх видовий склад та  фенологія більшості видів. Значно менше 
вивчені особливості екології видів, їх трофічні зв’язки, що і визначило вибір теми.  

Актуальність дослідження Лускокрилих визначається їх біогеоценотичною та 
індикаційною цінністю. Відкритий спосіб життя, швидка реакція на зміну умов 
навколишнього середовища обумовлюють можливість їх використання як надійних 
індикаторів екологічного стану природних угруповань. Масові види реагують на 
антропогенні впливи підвищенням або падінням чисельності. Все це робить цю групу 
зручним об'єктом для різних екологічних, моніторингових і зоогеографічних 
досліджень.  

Денні Лускокрилі становлять інтерес не тільки як частина дикої природи, але й 
як об'єкти, які широко використовуються у різних напрямках життя: промисловості, 
сільському господарстві (запильнювачі), медицині (одержання біологічно активних 
сполук), наукових (створення культур) та естетичних (колекціонування) цілях тощо. В 
останні роки широкої популярності набуло використання комах як тест-систем, тобто 
біоіндикаторів якості навколишнього середовища. У зв'язку з цим ми провели ряд 
досліджень денних Лускокрилих.  

Об'єкт дослідження - видове розмаїття. 
Предмет дослідження - Денні Лускокрилі Центрального Лісостепу України. 
Мета роботи: провести дослідження видового складу Денних Лускокрилих 

Центрального Лісостепу України. 
Для досягнення мети необхідно було виконати наступні завдання: вивчить 

біологічні особливості лусокрилих, провести збір, визначення комах та оцінити їх 
трапляння. 

Дослідження проводили продовж 2015–2017 рр. в природних упованнях околиць 
міста Буча, яке розташоване в Центральному Лісостепу України.  

В роботі використовували методики опрацьовані на польових практиках [1]. 
Видовий склад виявлених комах визначали в лабораторних умовах, використовуючи 
відповідну літературу [2, 3].  

В реєультаті проведеної роботи встановлено, що Денні метелики об'єднують 
надродини Hesperioidea і Papilionoidea. Від інших представників ряду Лускокрилих 
(Lepidoptera) вони відрізняються: булавовидними вусиками, яскравим забарвленням і 
малюнком на крилах, відсутністю простих очок на голові, зменшенням загальної 
кількості жилок на крилах, в позі спокою вони піднімають крила вгору, активні в денний 
час.  

Життєвий цикл денних метеликів проходить з повним перетворенням. 
Помітивши одне одного візуально, самець і самиця зближуються, розпізнають 

одне одного за запахом та дотиком і, відбувши ритуал залицяння, перебігом якого 
з’ясовується готовність партнерів до парування, приступають до копуляції. У деяких 
видів (верховинці) на черевці самиць внаслідок копуляції утворюється характерний 
орган – сфрагіс, значення та функції якого досі залишаються нез’ясованими [4]. 

Тривалість життя  денних метеликів становить від 2-3ох тижнів (більшість видів) 
до 10-11 місяців у видів, які зимують на стадії метелика [5]. 

Личинка абсолютно не схожа на дорослу комаху. Личинку зазвичай називають 
гусінню. Вона червоподібна, з гризучими ротовими органами і з шовковідділяючою 
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залозою на нижній губі. Здебільшого гусені - фітофаги, тобто рослиноїдні, деякі 
живляться воском, вовною і зовсім небагато з них це хижаки - живляться попелицями. 
Ряд рослиноїдної гусені шкодить диким і культурним рослинам [6].  

Серед виявлених нами комах часто траплялися: Лимонниця (Gonepteryx 
L., 1758), Білан капустяний (Pieris brassicae L., 1758), Білан жилкуватий (Aporia crataegi 
L., 1758), Сонцевик павичеве око (Inachis io L., 1758), Сонцевик кропив'яний (Aglais 
urticae L., 1758), Сонцевик адмірал (Vanessa atalanta L., 1758), Головчак Таґеc (Erynnis 
tages L., 1758),  Волове око (Maniola jurtina L., 1758), Головчак Палемон 
(Carterocephalus palemon L., 1758), Головчак жилкуватий (Ochlodes venatus L., 1758), 
Жалібниця (Nymphalis antiopa L., 1758), Буроочка велика (Lasiommata maera L., 1758), 
Реп'яшниця (Vanessa cardui L., 1758). Вони зустрічаються на лісових галявинах, 
узліссях, узбіччях шляхів, чагарниках у вологих місцях, захисних лісосмугах, степових 
ділянках.  

Були виявлені метелики занесені до Червоної книги України: Подалірій 
(Iphiclides podalirius L., 1758), Косатець Махаон (Papilio machaon L., 1758), Аполлон 
(Parnassius apollo L., 1758), Мнемозина (Parnassius mnemosyne L., 1758), Поліксена 
(Zerynthia polyxena Denis & Schiffermüller, 1775), Люцина (Hamearis lucina L., 1758), 
Жовтюх торфовищний (Colias palaeno L., 1758), Стрічкарка тополева (Limenitis populi 
L., 1758), Мінливець великий (Apatura iris L., 1758), Головчак лісовий (Carterocephalus 
silvicola Meigen, 1829). 

Висновок: В результаті досліджень нами виявлено 23 види Денних 
Лускокрилих. Серед них 13 видів були масово розповсюджені, 10 видів зусипічалмчя 
поодиноко. 
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Вплив хронічних захворювань жінки на перебіг вагітності та 
розвиток патологій плоду 

 
Вагітність є нормальним фізіологічним процесом, під час якого в організмі жінки 

відбуваються істотні зміни. Хронічні захворювання жінки впливають на перебіг 
вагітності та розвиток патологій плоду. За даними різних авторів, рівень патологій 
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плоду у жінок з хронічними захворюваннями становить 30-70% і не має тенденції до 
зниження. Частота вродженої та спадкової патології сягає 3 – 5% від загальної 
кількості новонароджених і залишається у людини на все життя. Вагітні з наявними 
хронічними захворюваннями відносяться до групи ризику і потребують більш пильного 
і ретельного спостереження не тільки лікаря-гінеколога, але й фахівця, що 
забезпечить контроль за перебігом хвороби та її впливом на розвиток плоду. Хронічна 
патологія при вагітності вимагає розширених методів обстеження і коригування 
лікування жінки, якщо це необхідно під час виношування дитини. Не зважаючи на 
молодий вік більшості вагітних жінок у них можуть спостерігатися такі захворювання 
як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, бронхіальна астма, пієлонефрит, патології 
щитоподібної залози, хронічний алкоголізм  [2]. 

Для з’ясування впливу хронічних хвороб вагітних жінок на розвиток плоду нами 
було досліджено медико-біологічну літературу відповідно до даної проблематики, а 
також опрацьовані матеріали медичної документації, наданої адміністрацією 
пологового відділення Лохвицької районної лікарні Полтавської області. Відповідно до 
отриманих даних, за останні 4 роки, пологове відділення прийняло 1608 вагітних жінок, 
з них 61 породілля, тобто 4% від загальної кількості пацієнток,мали хронічні 
захворювання або хворіли під час вагітності. При постановці жінок на облік до жіночої 
консультації були зареєстровані наступні патології: хронічний бронхіт – 21,3% (13 
осіб); пієлонефрит – 14,7% ( 9 осіб); хронічний гастрит – 8,1% (5 осіб); цукровий діабет 
– 8 % (5осіб); бронхіальна астма – 6,5% (4 особи); хронічний ендометріоз – 6,5% (4 
особи); гепатит  С – 6,5% (4 особи); захворювання щитоподібної залози – 5,1% ( 3 
особи); вірусне інфекційне захворювання червінка – 8,2% (5 осіб). Серед найбільш 
частих хвороб вагітних жінок зустрічаються: пієлонефрит, хронічний бронхіт та 
інфекційне захворювання – червінка (рис. 1).  

 
Рис.1. Структура хронічної захворюваності вагітних Лохвицького району  

 
Серед хворіючих вагітних з порушенням роботи нирок було зареєстровано 

13,2%, що складає 0,02% від загальної кількості породіль за 4 роки. Народжені  діти 
від таких матерів мали наступні  патології: ниркова недостатність - 1 випадок та 
аномалія сечовидільної системи - 1 випадок. Слід відмітити, що хронічний бронхіт, 
який виникає внаслідок ослабленого імунітету майбутньої матері, не викликав 
формування патологічних станів плода. Нашу увагу привернули випадки ураження 
вагітних на вірусне захворювання червінка, яке за даними науковців викликає серйозні 
фізичні та розумові вади плоду. Під час вагітності вірус червінки  вибірково впливає на 
молоду ембріональну тканину і викликає у першому триместрі вагітності інфекційну 
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ембріопатію - хронічне інфікування ембріона, яке порушує його внутрішньоутробний 
розвиток, а в більш пізні терміни, коли сформувалася плацента - інфекційну фетопатію 
(захворювання плоду). Червінка може викликати: інфікування плода і плаценти, 
загибель плода і мертвонародження. За останні 4 роки було зафіксовано 
мертвонародження внаслідок ураження породіллі червінкою - 1 випадок,а  в 4-х 
випадках народились діти з наступними патологіями: ураження вестибулярного 
апарату; ураження головного мозку; вади розвитку скелета; вади розвитку 
сечостатевих органів. Жінки, які мали хронічний алкоголізм також народжували дітей 
з фізичними та розумовими вадами. Адже  при хронічному алкоголізмі під час 
вагітності у плода формується алкогольна фетопатія. Так, в пологовому відділенні м. 
Лохвиця нами було зафіксовано 4 випадки народжених з алкогольною фетопатією – 2 
випадки, а також 2 випадки – з полідактилією. В динаміці 4 років нами було виявлено, 
що при Лохвицькому пологовому відділенні 10 випадків народження дітей з 
патологіями, які, ймовірно, виникли під час хронічних та вірусних захворювань 
вагітних, а це 0,6 % від загальної кількості новонароджених за даний період (рис. 2). 

 

Рис. 2. Частка новонароджених з патологіями розвитку, внаслідок захворювань 
вагітних  

Для виявлення розвитку можливих патологій плоду в сучасні медицині 
використовують методи скринінгової діагностики: скринінг на вроджені вади розвитку 
плода - структурні аномалії, хромосомну патологію; скринінг гематологічних інфекцій; 
скринінг відхиленнь визначення групи крові, резус-належності; скринінг на клінічні 
стани (захворювання) тощо [3]. 

Отже, за даними науковців та отриманими нами результатами досліджень 
відмічено вплив хронічних захворювань вагітних жінок на перебіг вагітності та розвиток 
плоду. Серед найбільш частих хронічних хвороб вагітних жінок в пологовому відділенні 
районної лікарні м. Лохвиця зустрічаються: пієлонефрит (14,7%), цукровий діабет 
(8%), хронічний гастрит (8,1%) та хронічний бронхіт (21,3%). Вищезазначені хронічні 
хвороби є причиною формування патологічних станів у плода, що супроводжуються 
порушенням перебігу вагітності. Патології плода розвиваються у вагітних з такими 
хронічними захворюваннями як пієлонефрит та  хронічний алкоголізм, а також  
вірусним захворюванням - червінка.  
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Вирощування Salix Viminalis як енергетичної культури 
 

Верба прутовидна (Salix Viminalis )– деревоподібна культура, що дозволяє 
створювати високопродуктивні плантації з тривалим терміном існування. Це кущ або 
кущоподібне дерево заввишки до 6-8 м. Зазвичай верба прутовидна (Salix Viminalis ) 
густо зростаюча з великою кількістю пагонів, якими досить легко розмножується. Вона 
характеризується високими показниками приросту ( до 3-5 см на день, в середньому 
1,5 м в рік) . Деревина верби в порівнянні з більшістю інших деревних порід відносно 
легка. 

Насадження верби залишаються продуктивними 20-30 років, а врожай протягом 
цього періоду можна збирати кожні 2-3 роки. Середній врожай верби становить 10-12 
т сухої маси з га на рік [2]. Найбільший врожай отримують на 4-5 рік вирощування – 
16-20 сух. т/га/рік. За даними деяких авторів, при особливо сприятливих умовах 
врожай може досягати 30-40 сух. т/га/рік [1]. 

Ступінь виснаження землі вербою в 3-5 разів нижче, ніж зерновими культурами, 
до того ж близько 60-80% поживних речовин повертаються в землю разом з опалим 
листям. Позитивною властивістю верби є стійкість до морозів,  шкідників і хвороб. 
Зростає верба  на ґрунтах різного типу, на заболочених і непродуктивних (таких, що 
потребують рекультивації) землях. Звичайно, на землях низької якості культура 
зростає не так швидко як в сприятливих умовах, однак інтенсивному росту допомагає 
добре розвинена коренева система. 

Особливістю верби є те, що вона може випаровувати з ґрунту велику кількість 
води, що сприяє  вирішенню проблеми осушення ґрунтів з великим обсягом підземних 
вод або захищяє землю від заболочування. В період інтенсивної вегетації плантація 
верби може випаровувати 300-800 тис. л/га в залежності від щільності посадки. Крім 
того, культура здатна абсорбувати великі кількості мікроелементів, що призводить до 
очищення забруднених ґрунтів і стічних вод (при поливанні плантації стічними 
водами). Посадку верби доцільно проводити ранньою весною, відразу після морозів, 
оскільки в цей період вологість ґрунту є найбільш сприятливою. Посадка може 
виконуватися вручну або механізовано. При ручній посадці використовують саджанці 
завдовжки близько 20 см, при механізованій – саджанці 1,5-2 м, які нарізаються  в 
процесі посадки машинним способом на живці 18-20 см. Ґрунт має бути відповідним 
чином підготовлений – зораний, прокультивований і очищений від бур'янів. Щільність 
посадки становить 15-20 тис. шт./га.  

Удобрення плантацій прутовидної верби (Salix Viminalis )слід проводити, 
виходячи з обсягу виносу поживних речовин культурою і запасу поживних речовин у 
ґрунті. У перший рік азотні добрива вносити не рекомендують у зв'язку з необхідністю 
розвитку кореневої системи рослин. У наступні роки його доцільно вносити частинами 
в період початку вегетації та інтенсивного росту. 

З листям за 3-річний період в ґрунт потрапляє 20 кг азоту, тому після збору 
врожаю доцільно проводити культивацію міжрядь. 

Після першого року росту культуру необхідно зрізати на висоті до 5 см від землі 
для стимулювання процесу кущіння [3]. 

Збирають вербу після закінчення вегетації, тобто з жовтня-листопада по 
березень-квітень, але переважно в зимовий період (після опадання листя). З 
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енергетичної точки зору найкращим є врожай культури при 3-річному і більше циклі 
збору. До цього моменту діаметр стебел рослин становить близько 28-31 мм, висота 
– 5-6 м. Збір врожаю виконується звичайним силосозбиральним комбайном із жаткою 
для верби. З однієї плантації можна збирати врожай 7-8 разів (при 3-річному циклі), 
після чого необхідно провести рекультивацію. Ліквідація плантації являє собою 
відносно просту операцію через неглибоку кореневу систему культури. Навесні при 
висоті пагонів близько 20-30 см необхідно внести гербіцид, зрізати гілки і зарити. 
Восени землю вже можна використовувати для вирощування інших культур. 

Прутовидна  верба (Salix Viminalis) на сьогодні є одним з найбільш вигідних та 
екологічних видів паливної біомаси. Після збору врожаю, верба дуже швидко відростає 
– таким чином є поновлюваним джерелом енергії. Урожайність (отримана маса 
зрізаних галузок) коливається від 10 до 30 т з одного га за рік. Для обігрівання 
приватного будинку потрібно 3-5 т такого біопалива на сезон. 

Зрізана верба використовується або для прямого спалювання в котлах або для 
виробництва брикетів чи палетів, які  потім спалюються при цьому не погіршується 
стан довкілля, хоча при згорянні в атмосферу виділяється вуглекислий газ. Але в 
період росту верби вона спочатку «споживає» вуглекислий газ утворюється при 
спалюванні. Баланс вуглекислого газу дорівнює нулю, крім того, вона ще й виділяє 
корисний кисень. Вербу прутовидну (Salix Viminalis) швидкорослу  виведено 30 років 
тому у Швеції. Вона є чудовим замінником  природного газу, нафти, вугілля особливо 
під час енергетичної кризи. 

Створення та розвиток біоенергетичних плантацій швидкорослих деревних 
порід (верби енергетичної) мають величезний потенціал та широкі перспективи. Адже 
при розвитку біоенергетичного плантаційного лісовирощування вирішується ряд 
економічних та екологічних проблем сьогодення. 

Вирощування енергетичних культур в  регіонах  дозволить покращити 
економічне та екологічне становище, а також підвищити добробут населення. 
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Верба прутовидна (Salix Viminalis  L.): біологічні особливості та 

застосування в медицині 
 

Верба прутовидна (Salix viminalis L.) – це дводомна лікарська рослина, яка 
відноситься до родини вербових і представляє собою дерево або кущ заввишки 3-6 

http://www.uabio.org/img/files/news/pdf/experience-growing-energy-willow-in-western-ukraine-gnap-t-energy-20112014.pdf
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метрів. Її насадження  залишаються продуктивними протягом 20-30 років, а врожай за 
цей період  збирають кожні 2-3 роки. Він становить 10-12 т сухої маси з га на рік [2]. 
Найбільш врожай є на 4-5 рік вирощування – 16-20 сух. т/га/рік. За даними деяких 
авторів, при особливо сприятливих умовах врожай може досягати 30-40 сух. т/га/рік 
[1]. 

Ступінь виснаження землі вербою в 3-5 разів нижче, ніж зерновими культурами, 
до того ж близько 60-80% поживних речовин повертаються в землю разом з опалим 
листям. Позитивною властивістю верби є стійкість до морозів,  шкідників і хвороб.  

Зростає верба  на ґрунтах різного типу, на заболочених і непродуктивних, таких, 
що потребують рекультивації земель. Звичайно, на землях низької якості культура 
зростає не так швидко як в сприятливих умовах, однак інтенсивному росту допомагає 
добре розвинена коренева система. 

Дуже широко прутовидну вербу (Salix viminalis L.) використовують як лікарську, 
в медицині. Відвар кори цієї лікарської рослини має протизапальні, заспокійливі, 
анальгетичні, потогінні, жарознижуючі, антисептичні, протималярійні, кровоспинні 
протиглисні, ранозагоювальні і в’яжучі властивості. Вживають ліки з верби прутовидної 
(Salix viminalis L.)  при головному болю, різних формах неврозу, невралгії, подагрі, 
ревматизмі, запаленнях сечових шляхів, малярії, простудних хворобах, проносах, 
поганому травленні, запальних процесах у кишечнику і шлунку, жовтяниці, 
захворюваннях селезінки, печінки, а також для лікування інфекційних та окремих 
гінекологічних хвороб, від кишкових, шлункових, маткових та інших кровотеч. Для 
зовнішнього застосування використовують відвар кори для полоскань при 
пародонтозі, гінгівіті, стоматиті, ангіні, запаленнях у ротовій порожнині та в горлі. Також 
з відвару кори верби прутовидної (Salix viminalis L.) роблять ножні ванни для лікування 
флебіту, гіпергідрозу, варикозного розширення вен, та для відновлення 
функціонування м’язів ніг після перенесення важких хвороб. Омивають відваром кори 
виразки і рани. Для внутрішнього вживання готують відвар з верби прутовидної (Salix 
viminalis L.). Для цього беруть 15 г сушеної сировини та склянки окропу. Вживати ці 
ліки потрібно по столовій ложці три рази на добу. Настій кори верби прутовидної (Salix 
viminalis L.), як і настій кори верби попелястої (Salix cinerea L.) та верби ламкої (Salix 
fragilis L.) , готують з чайної ложки сировини та склянки окропу. Після вистигання настій 
проціджують та вживають по столовій ложці 3-5 разів на добу. Також можна приймати 
внутрішньо порошок з кори цієї рослини, який вживають по 1 г на ніч, запиваючи водою. 
Для промивання ран та приготування ножних ванн готують більш міцний відвар по 
індивідуальних рецептах.[3] 

Біологічні та лікарські особливості, а також широкий спектор лікувальних 
властивостей верби прутовидної (Salix viminalis L.) дає можливість широко 
застосувати її як в офіційній так і в звичайній медицині з метою покращення 
самопочуття та усунення багатьох хвороб. 
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Дослідження антибактеріальної активності Нypericum Рerforatum (L.) 
 

Звіробій звичайний (Hypericum perforatum L.)— багаторічна трав'яниста рослина 
родини звіробійних. Ми обрали його як об'єкт дослідження, зацікавившись його 
лікувальними властивостями.  

У народній медицині звіробій дуже популярний лікувальний засіб, який 
застосовується при багатьох хворобах: проносах, шлунково-кишкових захворюваннях, 
хворобах дихальних шляхів, як тонізуючий засіб при серцево-судинних 
захворюваннях, як кровоспинний — при маткових кровотечах, хворобах печінки, нирок 
і як глистогінний засіб, при невралгіях, істерії, безсонні, епілепсії, паралічах. Із 
звіробою звичайного виробляють антибактеріальні препарати іманін і новоіманін, 
якими лікують гнійні рани, тяжкі опіки, гострі катари дихальних шляхів. Новоіманін 
використовують для боротьби з бактеріозами овочевих рослин і проти вірусної мозаїки 
тютюну. Звіробоєм лікують стоматити, гайморити, фарингіти, молочницю. Звіробійну 
олію використовують для лікування ран, виразок, наривів, розпушених ясен, уражень 
слизової оболонки рота [2]. Оскільки використання Hypericum perforatum в лікувальній 
практиці є доволі поширеним, ми вирішили перевірити його антибактеріальні 
властивості, що і стало предметом нашого дослідження.  

Мета експерименту полягає у дослідженні антибактеріальні властивостей олії 
Hypericum perforatum. Відповідно до мети було поставлено наступні завдання: 
помістити паперові диски, просочені виключно олією звіробою на поживне 
середовище, інокульоване мікроорганізмами Candida albicans та Micrococcus roseus; 
помістити поживне середовище в термостат, для визначення антибактеріальної дії 
ефірної олії звіробою. 

Методика. Дослідження антибактеріальної активності здійснено методом 
паперових дисків. Ця методика дозволяє дослідити антибактеріальну активність 
лікарських рослин. В стерильні чашки Петрі налили розтоплений м'ясо-пептонний 
агар. Для отримання рівномірного «бактеріального газону» в чашки Петрі з застиглим 
поживним середовищем налили 1 мл суспензії випробовуваної культури 
мікроорганізмів(за бактеріального стандарту). Рідину рівномірно розподілили по агару 
погойдуванням чашки Петрі. Надлишок суспензії вилили для рівномірної інокуляції. На 
поверхню засіяного агару стерильним пінцетом на рівній відстані один від одного і 2 
см від стінки чашки поклали по одному паперовому диску з випробуваним розчином – 
олією Hypericum perforatum. Чашки Петрі з паперовими дисками витримали в 
термостаті при температурі 25ºС протягом 2 діб. Зону затримки росту мікробів 
визначали за допомогою лінійки, вимірюючи діаметр зон, незаселених мікробами 
навколо дисків. Відсутність зон затримки росту мікробів вказувала на стійкість їх до 
даної речовини. Описаний метод дає 80% збігів в порівнянні з клінічними результатами 
лікування [1]. 

Після закінчення інкубації зроблено виміри діаметрів зон пригнічення росту 
мікроорганізмів навколо дисків, просочених олією (рис.1, табл. 1). 
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Рис.1. Інкубовані чашки Петрі з дисками, змоченими олією Hypericum 
perforatum. 

Таблиця 1.  
Антибактеріальна активність Hypericum perforatum. 

Досліджувана лікарська 
сировина 

Штам мікроорганізмів Середнє арифметичне 
діаметрів зони гальмування 

росту бактерій, мм 

Ефірна олія Hypericum 
perforatum. 

Candida albicans 10,5 

Micrococcus roseus 10,1 

 
Таким чином, в результаті експерименту встановлено, що олія Hypericum 

perforatum.у має антибактеріальну активність відносно Candida albicans (діаметр зони 
гальмування 10,5 мм) та відносно Micrococcus roseus (діаметр зони гальмування 10,1 
мм) 

Висновок. Отже, нами була встановлена антибактеріальна активність 
Hypericum perforatum стосовно таких штамів мікроорганізмів як Micrococcus roseus та 
Candida albicans. В даних умовах виявлено приблизно однакову антибактеріальну 
активність відносно Candida albicans  та Micrococcus roseus при застосуванні олії 
Hypericum perforatum.. Відповідно, можемо рекомендувати використовувати ефірну 
олію звіробою для збереження здоров'я організму.  

 
Список використаних джерел: 

1. Визначення чутливості мікробів [Електронний ресурс] // I-MEDIC. – 2017. – Режим 
доступу до ресурсу: http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=16006.  

2. Звіробій звичайний [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – 2016. – Режим доступу до 
ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Звіробій_звичайний 

 
  



88 
 

Ковбаснюк Аліна Віталіївна,  
Шутун Марина Сергіївна, 
Єрьоменко Наталія Віталіївна, 
Поліщук Оксана Віталіївна,  
Сахно Ірина Володимирівна  
студенти ІІ курсу 
спеціальності «Географія» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук, 
доцент Настека Т.М. 

 

Дослідження впливу масового антропогенного навантаження на 
біорізноманіття листяного лісу 

 
Проблема співвідношення між масовою концентрацією людей та здоровим 

функціонуванням екосистеми на даний час стоїть дуже гостро і потребує негайного 
розв’язання. Урбанізація території зростає. Людина в мегалополісі шукає способу 
психологічного розвантаження і знаходить його в прилеглих острівцях живої природи. 
В ситуації коли чисельність міського населення невпинно росте, під забудову йдуть 
все нові і нові території, колись, «зеленої зони» моніторинг стану залишку природних 
екосистем є надзвичайно актуальним. 

На лабораторних заняттях з курсу «Біогеографія» студенти-географи НПУ ім. 
М.П. Драгоманова провели еколого-ценотичні дослідження природних угруповань о. 
Гідропарк міста Київ. Ми досліджували угруповання листяного лісу. 

Мета: Дослідити вплив масового антропогенного навантаження на 
біорізноманіття листяного лісу. 

Об'єкт — флора та фауна листяного лісу о. Гідропарк міста Київ. 
Предмет – моніторинг біорізноманіття. 
Об'єкт дослідження розташований в місті Києві в Дніпровському районі поблизу 

річки Десенка і Венеційської протоки. 
Дослідження проводили згідно методики польових досліджень [1]. 
Роботу виконували наприкінці квітня, в період, коли крона дерев ще не 

сформувалась і освітленість угруповання висока. Передбачалося, що ми знайдемо 
ранньоквітучі ефемероїди, але жодної квітучої рослини ми не зустріли. 

В ході дослідження було встановлено, що листяними лісами прийнято називати 
ліси, які цілком складаються з листяних порід різних дерев і чагарників [2]. Такі ліси 
широко поширені в Північній півкулі Землі. У них значно більше дерев і чагарників, ніж 
у хвойних.  

Листяні ліси поширені у доволі зволоженних регіонах з м'якими зимами [2, 3]. На 
відміну від хвойних лісів в ґрунтах листяних лісів не утворюється потужний шар 
підстилки, оскільки надто теплий і вологий клімат сприяє швидкій переробці рослинних 
решток. Хоча листя опадають щорічно, маса листяного опаду не набагато перевищує 
хвойний, оскільки листяні дерева надто світлолюбні і зростають рідше, ніж хвойні. У 
листяному опаді, порівняно з хвойним, міститься удвічі більше поживних речовин, 
особливо кальцію. На відміну від хвойного перегною, у менш кислому листяному 
перегної активно відбуваються біологічні процеси за участю дощових хробаків і 
бактерій. Тому майже весь листяний скид до весни розкладається, і утворюється 
гумусовий шар, що зв'язує поживні речовини в ґрунті та перешкоджає їх вимиванню. 

Досліджуваний ліс знаходився на етапі складного угруповання, мав зелену 
аспектність і сформував чотири яруси. 
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Едифікатори: дуб звича́йний, або чере́шчатий (Quercus robur L., 
синонім Q.pedunculata), клен ясенол́истий (Acer negundo L.), ясен звичайний, ясен 
високий (Fraxinus excelsior L.) з домішками Берези повислої, берези пониклої (Betula 
pendula Roth.), синонім береза бородавчаста (Betula verrucosa Ehrh.). 

У другому ярусі знаходились: осика (Populus tremula L., Populus pseudotremula 
N. Rubtz.), гороби́на звича́йна (Sorbus aucuparia L.), у підліску:  граб 
звичайний (Carpinus betulus L.), A. negundo. 

На час дослідження проективне покриття деревних ярусів було не високим і 
складало 20-25%. 

Третій ярус складали: ожина сиза, або звичайна (Rubus caesius L.; місцеві назви: 
ожинник, глуха малина), 3-2-річна поросль A. negundo та C. betulus. 

У четвертий ярус входили: мятликові (Poa L.), купина́ запашна́, купина́ 
лі́карська, купина́ звича́йна, купина́ паху́ча (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce) 
(Polygonatum officinale L.), синантропні бур’янові, напівбур’янові та нітрофільні види - 
кропива́ дводо́мна (Urtica dioica L.), чистотіл звичайний або чистотіл великий 
(Chelidonium majus L.), підмаренник чіпкий (Galium aparine L.), гравілат річковий (Geum 
rivale L.). На узліссі зявлялися: будра плющевидна (Glechoma hederacea L.), 
подорожник великий (Plantago major L.),  подорожник ланцетний (Plantago 
lanceolata L.), подорожник середній (Plantago media L.), яглиця звичайна (Aegopodium 
podagraria L., місцеві назви — сни́тка, борщі́вка, насе́рник). 

Ми не виявили типових для весни: пшінки весняної або жовтецевої (Ficaria verna 

Huds.), рясту галера (Corydalis bulbosa (L.) DC.Corydalis halleri Wild), зірочок 

мале́ньких або гусячої цибульки (Gagea minima L. Ker Gawl.,), анемони гайової або 

анемони дібровної (Anemone nemorosa L,), медунки вузьколистої (Pulmonaria 

angustifolia L.)  та інших рослин, які розкривають квітки у період сприятливого 

освітлення за відсутності листків на деревах.  

Також ми не зустріли рослин які вже мали з’явитись з під лісової підстілки: 

конвалії звичайної або конвалія травневої (лат. Convallaria majalis L.), зі́рочника 

лісового, зі́рочника ланцетови́дного або зі́рочника ланцетоли́стого (Stellaria 

holostea L.), купини багатокві́ткової, купини рясноцві́тучої, купини 

многоцві́тної (Polygonatum multiflorum L.). 

Загальне проективне покриття становило 40-45%. 
Фауні листяних лісів властива сезонність, це пов'язано з сезонними змінами 

клімату і з тим, що в зимовий період ліс, позбавлена листя, не забезпечує надійне 
укриття лісовим мешканцям [4]. У листяному лісі живуть в основному перелітні птахи, 
також характерні види птахів, що живуть в дуплах і кронах дерев. Багато птахів 
листяного лісу радують нас своїм співом, улюбленим місцем для життя знаменитих 
своїм співом солов'їв (східного, або курського солов'я і західного солов'я) є листяні ліси 
Європи. Дрозд горобинник і чечітка люблять селитися в березових лісах. Мала 
мухоловка облюбувала виключно букові ліси Німеччини. Європейські листяні ліси 
служать улюбленим місцем для життя для завирушек лісових, синиць лазорівка і 
князьок, дубоносов. Такі перелітні птахи, як іволги і солов'ї, прилітають з півдня самими 
останніми, коли вкриті листям дерева надають достатню захист їх гнізд. Березові гаї є 
улюбленим місцем для життя залишається на зимівлю в лісах тетерева-косача, 
важливим об'єктом промислу, який взимку живиться нирками, а навесні сережками 
берези та вільхи. 

З ссавців широколистих  лісах віддає перевагу олень благородний, він 
зустрічається на півдні Сибіру, Далекому Сході, Кавказі, по всій Західній Європі, в 
Південній Скандинавії, Північній Америці й інших місцях, воліючи розріджені ділянки 
лісу з густим підліском. Світлих лісів із добре розвиненим підліском і підростом 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Plantago_major
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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дотримується і козуля, вона живиться рослинною їжею, у тому числі листям листяних 
дерев. 

У лісової грунті живе безліч комах, серед них пов'язані з кореневою системою 
рослин (личинки жуків довгоносиків, златок), мешканці розкладаються органічних 
залишків (личинки жуків бронзовок, багатьох мух), а також різні хижі комахи, 
наприклад, жужелиці. В лісовій підстилці мешкає комахи-стратобионты, іншу 
екологічну нішу займають комахи-хортобионты — мешканці трав'янистого покриву, 
тамнобионты — мешканці чагарників і дендробионты — мешканці дерев. Серед 
мешканців трав'янистих рослин зустрічаються як комахи, що тримаються на поверхні 
рослин і харчуються цими рослинами або іншими комахами; так і мешканці товщі 
листя, стебел, бутонів, плодів, викликають розростання тканин рослин — галлів. 
Усередині стовбура і гілок дерев живуть личинки жуків-короїдів, жуків-лубоедов і 
жуков-заболонников, а також жуки-вусачі або дроворуби і личинки жуків златок. Свої 
мешканці знаходяться і у відмерлої деревини — комахи-ксилобионты: деякі жуки, 
мурашки, бджоли. В кронах дерев листяного лісу живуть листогризучі форми комах: 
жуки-листоїди і їх личинки, гусениці метеликів і інші. Заляльковування ж листогризучих 
комах відбувається під лусочками на стовбурах дерев або в грунті, або в рослинних 
залишках на її поверхні. 

Листяні дерева можуть сильно постраждати від поїдання їх шкідливими 
листогрызущими комахами, такими як яблунева міль, непарний шовкопряд, тутова 
пяденица та іншими. Але, крім шкоди комахи роблять і користь лісовим рослинам. 
Комахи сприяють розселенню рослин по території. Велике значення комах-
запилювачів в житті рослин, при цьому створюються симбіотичні відносини між ними. 

Висновок. В результаті проведених досліджень впливу надмірного 
антропогенного навантаження на угруповання листяного лісу нами встановлено, що 
відбувається масове випадіння видів у трав’янистому ярусі, у чагарниковому ярусі 
спостерігається домінування молодої порості A. negundo та C. betulus, фауна надто 
збіднена (хребетні  представлені синантропними птахами та білками,).  

Необхідно терміново вживати заходів по збереженню природних угруповань 
Гідропарку. 
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Особливості комахоїдних рослин на прикладі росички круглолистої 

Росичка круглолиста зустрічається на будь-яких видах грунтів, але частіше її 
можна побачити на верхових болотах, де грун відсутній, а є лише торф і мох сфагнум. 
Всі рослини, що відносяться до роду росянок, в тому числі і росичка круглолиста 
(Drosera rotundifolia l), - комахоїдні. Назва отримана рослиною через крапельки 
прозорої рідини, що з`являються на тоненьких волосках, що покривають листочки. 
Сьогодні відомо майже півтори сотні видів росянок, і всі вони - хижаки. Подібна 
особливість у рослин цього роду з`явилася не через примху природи, а через 
необхідність в самому прямому сенсі добувати поживні речовини для життєдіяльності 
, оскільки зростають вони на бідних болотистих або піщаних грунтах, поживні речовини 
у яких практично відсутні. 

Росичка круглоли́ста (Drosera rotundifolia L., інша назва Росянка 
круглолиста) — багаторічна трав'яниста комахоїдна рослина родини Росичкові. 

Рослина не більша 10-15 см. До поверхні мохових купин рослина щільно 
притискається розеткою червоних круглих листочків з довгими черешками. Пластинки 
листків округлі, 0,5—1 см у поперечнику, відразу переходять у ніжку. Листки зібрані в 
розетку, зверху і по краях вкриті червонуватими залозистими волосками-війками з 
великими бульбашками на кінцях. Волоски сягають 4-5 мм завдовжки. З цих 
бульбашок виділяється липка рідина. Крапельки цієї рідини на листках блищать як 
роса, тому рослину і назвали росичка. Волоски чутливі до подразнення: коли комаха 
сідає на листок росички, і прилипає до нього, — всі волоски листка починають повільно 
схилятися до неї і захоплюють її. Комаха виявляється в пастці, вона обплутана 
волосками листка, які присмоктуються до неї. На деяких листочках росички можна 
побачити тільки сухі крильця і ніжки комах, — листки маленької дрозери розчиняють і 
«з'їдають» комах. Сік, що виділяється залозами листка росички, розчиняє органічні 
речовини. 

Стебло рослини дуже вкорочене, квіткова стрілка вдвічі-втричі довша за листки, 
безлиста, тоненька, з білими дрібними квітками. Квітки п'ятипелюсткові, білі, зібрані в 
однобоке гроно на верхівці стрілки. Квітки розкриваються при променях сонця всього 
на кілька годин.Незважаючи на те що з`являється круглолистная росичка відразу після 
танення снігу, цвітіння настає  пізно -  в середині літа. Запилюється вона комахами. 
Квітконоси росички витягуються на 25-30 см, комахи, що не потрапляють на листя, що 
лежать на поверхні грунту. Дрібні білі або трохи рожеві квітки, поодинокі або зібрані в 
невелике суцвіття, розпускаються на верхівці квітконоса. Запилення квітки формують 
коробочки з насінням, повне дозрівання яких відбувається до початку вересня. 
Коробочка розкривається, насіння розлітається по поверхні болота, заривається в 
сфагнум і проростає вже наступної весни. Традиційний життєвий цикл повторюється. 

Народна медицина набагато ширше використовує властивості росички, 
застосовуючи її не лише при легеневих захворюваннях. Застосовуючи настоянки і 
відвари, практикують лікування атеросклерозу (в т. Ч. Коронарних судин серця), 
епілептичних припадків, кандидозу, застуд, головних болях. Найбільш ефективним 
вважається застосування препаратів росички як складової частини в трав`яних зборах. 
Приміром, її дія зростає, якщо рослину використовують в комплексі з фіалкою і 
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подорожником. Не стоїть осторонь і гомеопатія. Успішно використовуючи якості таких 
рослин, як росичка круглолиста, молочай, ялівець, ця галузь медицини, крім лікування 
хвороб дихальних шляхів, практикує зовнішнє застосування при захворюваннях шкіри 
різного походження. Антибіотична речовина плюмбагін, що є в росичці, припиняє 
розвиток патогенних грибків і бактерій. Сік, що виділяється залозами листка росянки, 
розчиняє органічні речовини, тому рослину використовували при виведенні бородавок, 
прикладаючи до них свіжі листочки внутрішньою стороною.  

Росичка круглолиста росте у північній частині Лісостепу, Карпатах у 
заболочених хвойних лісах, на торфових сфагнових болотах Полісся. Вона входить до 
офіційних переліків регіонально рідкісних рослин Вінницької, Волинської, 
Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, 
Луганської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 
Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей.Збирають усю рослину під час 
цвітіння з червня по серпень. Збираючи, залишають на рослині два листочки. 
Відщипують рештки торішніх розеток і сушать у затінку. Колір сушеної росички — 
червонуватий, смак — кислувато-гіркий. 

Крім того, рослина містить протеолітичний фермент, ензим дрозерин, сполуки 
оксинафтохінону, яблучну, бензойну, бутову, пропіонову, цитринову, мурашину 
кислоти. 

Вживають її у вигляді чаю. На 1 склянку окропу беруть 1 чайну ложку з верхом 
подрібненої росички і настоюють 10 хвилин. П'ють по 1—2 склянки на день. Більша 
доза не зменшує, а навпаки, посилює  кашель. При судомному кашлі вживають настій 
із суміші трав росички круглолистої, подорожника ланцетолистого та фіалки 
триколірної(1 чайна ложка),суміш кип’ятять, остужують і вживають по півсклянки двічі 
на день. 
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Видовий склад жуків – коваликів (Coleoptera, Elateridae) на землях 
технологічної сівозміни відділу технології Інституту картоплярства 

НААН 
 
Ковалики (Elateridae) — родина ряду жуків, чисельність якої становить близько 

12 000 видів. Розповсюджені по всій земній кулі. На території України виявлено 115 
видів жуків родини Elateridae [3]. 

Серед них є шкідники, що завдають шкоди сільськогосподарським культурам, 
пошкоджуючи зернові та інші культури. Шкодочинність дротяників призводить до 
зрідження посівів, особливо помітних на культурах з невеликою посівною нормою 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96
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насіння, зокрема на баштанних, кукурудзі, соняшнику та інші. Личинки (дротяники) 
належать до широко розповсюджених і доволі відомих, але, в цілому, маловивчених 
мешканців ґрунту і гнилої деревини [2]. 

Матеріал і методика досліджень 
Експериментальні дослідження проводились протягом 2014 – 2016 рр. на 

землях технологічної сівозміни відділу технології Інституту картоплярства НААН, який 
знаходиться в зоні Полісся України. Грунт дослідної ділянки дерново-
середньопідзолистий, супіщаний.  

Досягнення поставленої мети здійснювалось шляхом проведення польових 
дослідів. Весняні та осінні розкопки з визначення чисельності личинок жуків коваликів 
проводили за методикою В.Г. Доліна [4, 5]. Визначення видового складу коваликів 
проводили згідно з ключами визначника В.Г.  Доліна  [4]. Облік заселеності ґрунту 
дротяниками проводився методом ґрунтових розкопок двічі на рік: на весні перед 
садінням картоплі (при стійкому підвищені температури верхніх шарів ґрунту до 9 С) 
та восени в кінці вегетації (при зниженні температури верхніх шарів ґрунту нижче 9 С). 
З цією метою копали ями розміром 50х50 см і глибиною до 30 см. Грунт із проби 
виймають лопатою пошарово (по 10 см). Землю проглядають, ретельно перебирають 
руками або просівають через набір сит. Зібраних комах поміщають у посуд, а потім у 
лабораторних умовах визначають їх вид та життєздатність. Заселеність грунту 
дротяниками перераховували на 1 м2 грунту [6]. Кількість ям встановлювали залежно 
від розміру поля: до 50 га – 12, від 51 – 100 га – 16 ям. Розташовували їх на полі в 
шаховому порядку. Після розбирання проб підраховували загальну кількість 
дротяників, знайдених у всіх ямах і вираховували їх середню чисельність на 1м2. 

Результати дослідження та їх обговорення 
У 2014 році, на весні, в грунті дослідного поля, перед закладанням картоплі 

було виявлено – 47 личинок на 1 м2, а восени після збирання врожаю – 39 личинок 
на 1 м2, при пороговій чисельності 5-6 екз/ м2. При визначенні видового складу 
личинок вони були віднесені до трьох видів жуків коваликів роду Agriotes – ковалик 
темний (Agriotes obscurus L.), ковалик смугастий (Agriotes lineatus L.) та ковалик 
посівний (Agriotes sputator L.). За чисельністю переважали личинки ковалика 
смугастого (близько 60%). Це можна пояснити дією обробки грунту та недостатньою 
кормовою базою для інших видів.  

На ділянці з житом чисельність дротяників була майже такою, як при 
закладанні досліду та становила 44 екз/м2. Причиною цього є те, що жито є 
сприятливою культурою для розвитку дротяників. Після сівби насіння жита 
протруєне Круїзером 350 FS. Чисельність шкідника, яка була на полі 12 екз/м2. Це 
поле виявилося найменш заселене дротяниками на 27,2% в порівнянні до 
закладання досліду.  

У 2015 році були отримані схожі результати. Перед закладанням досліду було 
виявлено – 40 личинок, а восени після збирання врожаю – 34 личинки на 1 м2. Нами 
було визначено, що це личинки двох видів жуків - коваликів роду Agriotes – ковалик 
темний (Agriotes obscurus L.) та ковалик смугастий (Agriotes lineatus L.). Серед них 
переважали личинки ковалика смугастого (близько 80%). 

На ділянці з житом чисельність дротяників становила 35 екз/м2. Після сівби 
насіння жита, яке протруєне Сенест Топ 312, чисельність шкідника на полі складала 
19 екз/м2, що на 54,2 % менш заселене ніж до закладання досліду. 

В 2016 році навесні заселеність грунту дротяниками становила 38 екз/м2. На 
ділянці з житом чисельність дротяників склала 37 екз/м2. 

В середньому за 2014-2016 рр. заселеність грунту дротяниками навесні перед 
посадкою картоплі була 41-42 екз/м2 (табл. 1). Восени після збирання врожаю 
кількість дротяників становила 36-37 личинок на м2. На полі з житом чисельність 
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дротяників була 39 личинок на м2. При використанні жита на сидерат, чисельність 
дротяників становила 16 екз/м2. 

Найвищий відсоток личинок зафіксовано у жука ковалика - смугастого 
незалежно від ґрунтово-кліматичних умов. Значно нижчим був відсоток видів 
личинок: ковалика темного та посівного. Щільність виявленої популяції коваликів  за 
роками у межах 21,4-3,1 екз./м2 (табл. 1.). У середньому цей показник становив 11,2 
екз./м2, що перевищує економічний поріг шкодочинності в 2 рази (ЕПШ – 6 екз./м2). 

Таблиця 1   
Видовий склад та щільність личинок коваликів на землях технологічної 

сівозміни відділу технології Інституту картоплярства НААН 
 

Рік Показник Ковалик 
смугастий 

(Agriotes lineatus L.) 

Ковалик посівний 
(Agriotes sputator L.) 

Ковалик темний 
(Agriotes 

obscurus L.) 

Разом 

 
2014 

щільність, 
екз./м2 

28,2 7,5 11,75 47 

частка, % 60,0 15,0 25,0 100 

 
2015 

щільність, 
екз./м2 

32,0 0 8,0 40 

частка, % 80,0 0 20,0 100 

 
2016 

щільність, 
екз./м2 

28,5 1,9 7,6 38 

частка, %                75,0 5,0 20,0 100 

Середнє 
щільність, 

екз./м2 
21.4 3,1 9,11 33,6 

частка, % 71,6 6,6 21,6 100 

Це можна пояснити нормальним розвитком дротяників даних видів при живленні 
різними рослинами та пирієм, внаслідок створення сприятливих для їх існування умов 
вологості та щільності ґрунту. 

Для дротяників притаманна вертикальна мiграцiя, яка звичайно пов'язана з 
температурним режимом i вологістю ґрунту. Личинки реагували на зміни відносної 
вологості в межах 0,5%. Встановлено, що найбільш переміщень личинки здійснювали 
у пошуках їжі та кисню. Чим більше у ґрунті органічної речовини, тим менша 
шкодочинність дротяників і навпаки. Оброблення садівного матеріалу картоплі та жита 
протруйниками перед садінням забезпечило зниження кількості пошкодження бульб 
дротяниками а також збереження урожаю і якості бульб картоплі [3]. 

Висновки 
1. Встановлено, що личинки коваликів на орних угіддях займають одне з перших місць 
за чисельністю серед шкідливих видів. Пошкоджують насіння і сходи, особливо 
небезпечні для кукурудзи, картоплі та овочевих культур. 
2. Досліджено, що на землях технологічної сівозміни відділу технології Інституту 
картоплярства НААН найчастіше зустрічаються три види жуків коваликів: ковалик 
темний (Agriotes obscurus L.), ковалик смугастий (Agriotes lineatus L.) та ковалик 
посівний (Agriotes sputator L.). У всі роки загальна їх чисельність значно перевищувала 
допустимий поріг шкодочинності.  
3. Основними заходами боротьби є відловлення на принади, використання 
попередників (вика, горох, льон, квасоля та ін.), боротьба з бур’янами, внесення  
аміачної селітри та протруювання насіння Сенест Топ 312 та Круїзером 350 FS. При 
використанні протруйників чисельність дротяників зменшувалась. 
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Товстянка звичайна (Pinguicula vulgaris L.) – представник 
раритетного хлорофонду Хмельницької області 

 
Збереження рідкісних та зникаючих видів рослин, їх раціональне використання 

на сьогодні залишається актуальною проблемою охорони біорізноманіття. Проте 
значна зміна клімату і антропогенні чинники  призводять до незворотних змін 
навколишнього середовища і сприяють скороченню ареалів багатьох видів.[1] 

Починаючи з другої половини ХХ ст., охорона та збереження генофонду 
рідкісних і зникаючих видів рослин стала однією із головних проблем сучасності. 
Інтенсивне зростання антропогенного впливу на фітобіоту, зумовлює необхідність 
детального вивчення созологічного стану рослинності.  

Метою наших досліджень було вивчення рослин родини 
Пухирникові(Lentibulariaceae L.) в межах природоохоронної зони «Подільські Товтри».
  

Товстянка звичайна –гемікриптофіт, рідкісний, комахоїдний вид, висотою до 20 
см із родини. Листки у прикореневій розетці, довгасто – еліптичні, зверху вкриті 
клейкими залозками. Квітки у товстянки звичайної невеликі, разом із шпорцем – 15–20 
мм довжиною, синювато-фіолетові. Віночок товстянки начебто двогубий–складається 
із верхньої дволопатевої губи і нижньої трилопатевої із шпорцем. В нижній частині 
квітки губи зрослися. Розмножується товстянка звичайна насінням, плід – невелика 
куляста коробочка. Насіння дрібне, добре розноситься вітром.[2] 

Товстянка звичайна – болотна рослина, зростає на низинних (евтрофних) 
болотах, переважно осоково-гіпнових, а також на заболочених луках. В Україні вона 
трапляється в західній та північно- західній частинах на південно-східній частині свого 
ареалу. Дуже багато популяцій товстянки звичайної, особливо на рівнині – Волинській 
височині, Малому Поліссі, Поділлі – вже зникло в зв’язку із осушенням боліт. центрами 
поширення виду є Мале Полісся, Волинська височина та південна частина Українських 
Карпат, є поодинокі місцезнаходження в Західному Поділлі та Розточчі. Популяція 
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Товстянки звичайної  локального характеру, невеликa за площею (до 200 м) 
малочисельна близько 40-50 особин, росте групами 4 – 20 на м².    Оскільки ґрунти, 
на яких зростає цей вид, бідні на поживні речовини, їх нестачу товстянка звичайна 
надолужує полюванням на комах. Клейкий секрет на поверхні листків містить цукор 
та ферменти. Цукор приваблює потенційних жертв, причому дрібніші з них 
(мурахи і грибні комарі) прилипають до поверхні листків і перетравлюються за 
допомогою ферментів. Дещо більші комахи можуть звільнитися, тому рослина 
«утримує» їх, загинаючи до середини краї листка. Додатковим джерелом живлення 
слугує пилок інших рослин, який також прилипає до поверхні листків і 
перетравлюється.[3] 

В минулі сторіччя в Європі товстянку звичайну використовували для лікування 
потрісканої шкіри, туберкульозу, переломів кісток, як знеболювальний і послаблюючий 
засіб.    

Карл Лінней у своїй книзі «Flora Lapponica», повідомляє, що цією рослиною в 
Швеції при виготовленні сиру натирали глеки для молока, для швидшого скисання.
 На території Хмельницької області вид в Національному природному парку 
«Подільські Товтри», що відзначається своєю геологічною будовою, рідкісного та 
невластивого для рівнинно-платформенних областей.    

«Подільські Товтри» - це колишній бар’єрний риф, простягається по східній 
околиці Подільської величини, починаючи з Львівської області і пролягає у напрямку 
до Камянець-Подільського.  

Дослідження показало що родина є малочисленною. Основною зміною 
численності є вплив людської діяльності, а саме: осушення боліт, загроза потепління 
клімату та лісогосподарська діяльність людини.Тому необхідно постійно стежити за 
численністю популяції, в якій даний вид може взагалі зникнути як в масштабі України 
так і в світовому. 
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Біологічні особливості фіалки узамбарської  
(Saintpaulia Ionantha) 

 
Ботанічна класифікація фіалки узамбарської: родина Геснерієві (Gesneriaceae), 

рід Сенполія (Saintpaulia). Вперше сенполію фіалкоквіткову відкрив у 1892 році барон 
Вальтер Сен-Поль, військовий комендант Узамбарського округу. За даними 
Американського товариства африканських фіалок до 1983 року було зареєстровано 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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27 видів дикорослих сенполій, на сьогоднішній день кількість сортів перевищує 
5000 різновидів. Сорти сенполій ділять на декілька груп, в першу чергу, по 
забарвленню і формі квіток та за їх типом. За цим принципом виділяють класичні, 
зіркоподібні, фантазійні, каймисті сенполії і сенполії-химери.  

Об'єкт дослідження - фіалка узамбарська (Saintpaulia ionantha). Предмет – 
біологічні особливості Saintpaulia ionantha. Метою є вивчення біологічних 
особливостей Saintpaulia ionantha. Відповідно до мети поставлені завдання: дати 
ботанічну характеристику Saintpaulia ionantha, зазначити особливості вирощування 
Saintpaulia ionantha в контексті її біологічних особливостей.  

Представники роду Сенполія (Saintpaulia) – низькорослі вічнозелені багаторічні 
трав'янисті рослини. Стебла мають укорочені, з прикореневою розеткою листя. 
Довжина стебла 5-8 см, глибоко в землю не проникає, червонуватого кольору, має 
невеликий пухнастий покрив. Листки м'ясисті, покриті ворсинками, округлі з коротко 
загостреною верхівкою. 

Для кімнатної фіалки узамбарської необхідний правильний догляд. Ґрунт 
отримують шляхом змішування чорнозему або листяної землі, чистого річкового піску 
і торфу. Грунт повинен бути легким з pH (5,5 – 7), знезаражений. Пересаджуючи 
Saintpaulia ionantha на дно ємкості потрібно насипати керамзиту або гальки, для того, 
щоб волога не затримувалася, і не давала корінням загнити. Додатково в субстрат 
додаються дрібні шматочки деревного вугілля. Коренева система Saintpaulia ionantha 
має поверхневий характер, це говорить про те, що пересаджувати фіалку потрібно в 
горщики з невеликим діаметром 6 - 9 см. Поливати Saintpaulia ionantha потрібно 
помірно м’якою водою. У період цвітіння Saintpaulia ionantha поливають з особливою 
обережністю, стежачи за тим, щоб не було води на суцвіттях. Також у період цвітіння, 
краще зовсім відмовитися від обприскувань, інакше ризик виникнення захворювань 
зростає. 

Правильний догляд полягає у підживленні рослин цілий рік. Потрібно чергувати 
органічні підживлення і мінеральні добрива. У зимовий період буде достатньо 
підживлювати Saintpaulia ionantha один раз органічними добривами. Навесні вносять 
мінеральні добрива три рази. Восени і влітку вносять добрива, залежно від стану 
рослини та умов вирощування. Необхідно підтримувати температурний режим від 
17°C до 24°C. Для Saintpaulia ionantha дуже небезпечна різка зміна температурного 
режиму. Розміщувати їх краще на східній та західній частині будівлі. Для цвітіння 
Saintpaulia ionantha необхідні 12 годин світла і 6 годин повної темряви, коли 
виробляються гормони цвітіння. Узамбарська фіалка потребує значної вологості 
повітря (55%). Для підтримання такої вологості можна ставити ємкості з водою, або, 
особливо у літній період, розпилювати воду в повітрі навколо вазонів. Для збереження 
вологи у горщики слід класти мох сфагнум.  

Добрива для Saintpaulia ionantha повинні бути комплексними, тобто містити 
макроелементи і мікроелементи. Азот сприяє росту розетки, надає зелений колір 
листю. При нестачі азоту нижні листки Saintpaulia ionantha жовтіють і відмирають. При 
надлишку – рослина перестає цвісти. Фосфор сприяє бутонізації семполії, за його 
нестачі цвітіння відсутнє. Калій підтримує тургор листка. Нестача мікроелементів 
сприяє появі хлорозів – листя жовтіє, на них з’являються плями, молоде листя 
скручується. Протягом місяця після пересадки, при дуже високій або дуже низькій 
температурі Saintpaulia ionantha підживлювати не можна.  

Saintpaulia ionantha найчастіше хворіють від недотримання певного 
мікроклімату в кімнаті та пошкоджуються грибами-паразитами, нематодами, 
попелицями. Для профілактики цих захворювань потрібно використовувати 
біодобрива. 

Висновок. Отже, найкращий спосіб для розмноження Saintpaulia ionantha – це 
використання листкових живців або їх фрагментів, вкорінюючи їх у воді чи ґрунті. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Фіалки-химери можна розмножувати лише квітконосами для збереження 
характеристик сорту. Розмноження насінням займає період до одного року і потребує 
штучного запилення. 
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Представники інтродукованих видів родини Лілієві у флорі 
України 

 
Відбір найбільш перспективних декоративних рослин для розширення 

асортименту красивих квітучих рослин  є однією з основних завдань інтродукційної 
діяльності багатьох ботанічних садів в Україні. Рослини родини Liliaceae – найбільш  
декоративні серед інших рослин.[1] 

Сучасне декоративне квітникарство є галуззю,яка швидко розвивається. 
Найважливішим його завданням є  постійне розширення асортименту квітково-
декоративних рослин різного призначення в озелененні. Джерело збагачення 
культурної флори — колекційні фонди декоративних рослин, зібрані в ботанічних 
садах та дендропарках як головних центрах збереження генофонду багатьох рослин 
та їх культурних різновидів.[5] 

Нижче наводимо характеристики деяких представників родин Liliaceae, що 
зростають в колекціях ботанічних садів України. 

Ря́бчик (Fritillaria)— рід багаторічних рослин родини Лілійних, що налічує 
близько 150 видів. 
Біологічна класифікація наведена  згідно Л.Тахтаджян [3] 
Відділ: Streptophyta 
Надклас: Покритонасінні (Magnoliophyta) 
Клас: Однодольні (Liliopsida) 
Порядок: Лілієцвіті (Liliales) 
Родина: Лілійні (Liliaceae) 
Рід: Рябчик (Fritillaria) 

Представники роду поширені на всіх континентах Північної півкулі—  їх можна 
зустріти у помірних областях Європи, Азії, Північної Америки. Центр видового 
розмаїття — Західна Азія. В Україні зростає 8 видів, з них 4 занесені до Червоної книги 
України — це рябчики шаховий, руський, малий та гірський. 

Рябчики — трав'янисті рослини з досить коротким вегетаційним періодом. 
Зазвичай відмирання надземної частини відбувається у них в середині літа, тобто 
задовго до настання приморозків (ефемероїди).[2] 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Streptophyta
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%94%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96
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Висота різних видів рябчиків коливається від 15 см до 1,5 м. Стебла завжди 
прямі, голі і гладкі. У дрібних видів вони можуть бути тонкими, а у найвищого рябчика 
імператорського  доволі товсті. Листки чергові або мутовчаті, сидячі , лінійної або 
ланцетної форми. Колір листя— від соковито- до блакитно-зеленого. Деякі види 
мають приквітки: наприклад, у рябчика імператорського вони зібрані у густі пучки, 
у рябчика руського виглядають як чіпкі вусики. 

У типових представників роду оцвітина актиноморфна, дзвоникувата, у 
представників підроду Rhinopetalum — зигоморфна. Листочків оцвітини завжди шість, 
вони розташовані у двох колах, причому листочки зовнішнього кола дещо 
відрізняються формою від внутрішніх. Всередині віночка біля основи пелюсток 
розташовані нектарні ямки, інколи вони випинаються назовні у вигляді шпорця, інколи 
набувають вигляд борозенки на внутрішньому боці пелюстки. Пиляки прикріплюються 
до тичинкових ниток своїми основами.[4] 

Плоди — шестигранні, тригнізді коробочки з тупою верхівкою. Насіння плоске, 
летюче. 

Найтиповіший представник родини — Лі́лія лісова́ (Lilium martagon) — 
багаторічна цибулинна рослина, один з видів роду  Лілія (Lilium) родини лілійних. 

Лілія лісова — єдиний вид лілій, який росте в Україні в дикорослому стані.[5] 
Українська народна назва — сара́нка. 
Біологічна класифікація 
Відділ: Streptophyta 
Надклас: Покритонасінні (Magnoliophyta) 
Клас: Однодольні (Liliopsida) 
Порядок: Лілієцвіті (Liliales) 
Родина: Лілійні (Liliaceae) 
Рід: Лілія (Lilium) 
Вид: Лілія лісова 

Лілія лісова — рідкісна рослина, поширена у помірній зоні майже по 
всій  Європі,  Сибіру, Центральній Азії.[4] 

 В Україні поширена в Закарпатті, Буковині, Прикарпатті (зокрема, у  Прут-
Дністровському межиріччі та на Опіллі), на Поліссі і в Лісостепу. 

Зростають лілії лісові в дубових, черешнево-дубових, грабових, букових, 
дубово-букових, буково-ялівцевих, ялинових лісах, узліссях, луках.[2] 

Основними причинами зменшення популяцій лісової лілії є інтенсивне збирання 
рослин на букети, викопування цибулин тощо. 

 

Список використаних джерел: 
1. Базилевская Н. А. Теория и методы интродукции растений. — М.: МГУ, 1964. — 

131 с. 
2. Власюк Світлана Все про лілії і лілійниках // Ненудний сад = Нескучный сад. — 

Спецвипуск №2. — Київ : НПП «ВИТ», 2011. — С. 21. 
3. Жизнь растений / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. М.: Просвещение — 1982. — Т.6, 

стр.72-91 
4. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин. Навч. метод. посіб. / С. М. 

Зиман, С. Л. Мосякін, О. В. Булах та ін. — Ужгород: Медіум,2004. — 156 с. 
5. Чопик В. И.  , Дудченко Л. Г.  , Краснова А. Н.  . Дикорастущие полезные растения 

Украины. Справочник. — Київ: Наукова думка, 1983. — 400 с. 

 
  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Streptophyta
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%94%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96
http://www.happygarden.kiev.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%8F%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Таксономія родини Лілієві 

 
За останнє десятиліття досягнуто значного прогресу в розумінні філогенетичних 

відносин різних груп квіткових або покритонасінних рослин ,що пов’язане із значними 
успіхами масштабним розширенням молекулярно-філогенетичних досліджень , які 
охопили практично всі групи покритонасінних до рівня родів й окремих видів та 
видових груп [3]. 

У результаті узагальнення різноманітних даних щодо еволюційних зв’язків і 
диференціації покритонасінних були запропоновані декілька нових систем . Передусім 
слід назвати систему з філогенії покритонасінних (Angiosperm Phylogeny Group) , 
опубліковану в 1999 році( перший варіант ) і два оновлені варіанти цієї системи (APG 
II, 2003; APG III, 2009 ). 

Серед нових систем слід згадати останній варіант системи А.Л.Тахтаджяна 
2009, системи Р.Торна і Дж.Ревіла (2007) , систему О.Б.Доульда (2001), різні верії 
системи О.Б.Шипунова (2013) ; систему П.Стівенса (2001) ; детально розроблену в 
багатьох родинах –до рівня підродин і триб систему Дж.Ревіла (Revial ,2012). 

Досліджувану нами родину Лілієві за сучасною класифікацією відносять до 
класу однодольних , відділу покритонасінних або квіткових . Дана родина включає 
однойменну підродину до складу якої входять 11 родів , біля 470 видів , що відносяться 
до 4-х триб. 

Лілієві (лат. Liliáceae) — родина однодольних рослин порядку Лілієцвіті 
(Liliales). Представники родини  поширені майже по всій земній кулі; для них характерні 
довгі лінійні листки. Багато видів  цієї родини декоративні красивоквітучі рослини. 

Таксономія цієї родини багато разів переглядалася,  виявлено багато рослин, 
що раніше входили в Лілійні, тепер відносять до інших родин, наприклад: Agavaceae, 
Alliaceae, Amaryllidaceae, Anthericaceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, 
Convallariaceae, Hyacinthaceae, Melanthiaceae, Nartheciaceae, Smilacaceae, 
Tecophilaeaceae, Themidaceae, Tofieldiaceae, Trilliaceae і Uvulariaceae.[2] 

Ця родина  розділяється, згідно останньої класифікації  Бентаму і Гукеру, на 3 
наступні ряди, що відповідають підродинам (Холодкоцвіті (Asparagales),Лілієцвіті 
(Liriideae), Мелантові (Melanthoideae).[1] 

Підродини : I. Відносяться роди: сассапарель (Smilax), рускус (Ruscus), спаржа, 
майник, конвалія та ін Цибулин немає. Стебло облистяне, листя забезпечені часто 
черешками, іноді лускоподібні, недорозвинені; квіти часто дрібні і однополі, пильники 
розкриваються з внутрішньої сторони; плід найчастіше ягодоподібний.  

II. Відносяться роди: гемерокалліс (Hemerocallis), новозеландський льон 
(Phormium), функія (Funkia), Алойник (Aloe); юка (Jucca), драконник (Dracaena), 
корділін (Cordiline), дазиліріон (Dasylirion), асфодель (Asphodelus), асфоделіне 
(Asphodeline), еремур (Eremurus), антерік (Anthericum), агапант (Agapanthus), цибуля 
(Allium), масоніа (Massonia), альбука (Albuca), ургініа (Urginia), гіацинти (Hyacinthus), 
проліски (Scylla), лілія (Lilium), рябчик (Fritillaria), тюльпани (Tulipa); еритроній 
(Erythronium), гусяча цибуля  (Gagea), ллойдія (Lloidia) і багато інших. У багатьох 
цибулини, або ж листя зібрані переважно при основі стебел і розвинені менше на решті 
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їх частини; пильники розкриваються всередину; плід переважно сухий, розкривається 
по стулкам, а не по перегородкам, рідко ягодоподібний.  

III. Відносяться наступні роди: зимівник або пізньоцвіт осінній (Colchicum), 
Bulbocodium, Merendera, Narthecium, Tofieldia, Uvularia, Глоріоза, вороняче око (Paris), 
Melanthium, чемериця (Verathrum) і ін. Трави, забезпечені підземними кореневищами 
або шишками; пильники розкриваються по-різному; плід здебільшого сухий, 
розкривається по перегородкам, розвалюючись на 3 плодника. Сімейство Лілійні 
включають  велику кількість лікарських і корисних для людини рослин; дуже багато 
становлять з  давніх-давен як прикраса садів. 

Загальна кількість родів (станом на 2012 рік) — 19[5], загальне число видів — 
610[5]. 

Підродина  власне  Лілієві (Lilioideae) об’єднує 11 родів (приблизно 470 видів), 
що належать до 4 трибів. Представники підродини зустрічаються тільки в північній 
півкулі. Цибулини у них складені низовими лусками, так як базальні листя відсутні, за 
винятком роду Кардіокрінум і декількох видів лілій. Сегменти оцвітини вільні, пиляки 
прикріплені спинкою, які хитаються (тріба лілійних) або прикріплені основою, що 
обертається навколо осі (триби тюльпанових і гейджиєвих). Нитки тичинок вільні. 
Насіння переважно плоске. З анатомічних ознак характерна відсутність кутових клітин 
епідерми. Рафіди оксалату кальцію відсутні. Характерна наявність алкалоїдів, за 
хімічним складом ця група гомогенна (К. Вільямс, 1975). Однорідність групи 
підтверджується певними даними (В. С. Чупов і Н. Р. Кутявина, 1980).[4] 

Триба лілійних (Lilieae) об'єднує 5 родів, центром розвитку яких є Східна Азія. 
Тут цілком зосереджені стародавні роди кардіокрінум і номохаріс (Nomocharis), а також 
найбільш древні представники родів лілія (Lilium), нотоліріон (Notholirion) та рябчик. У 
Східній Азії збереглися проміжні ланки між родами — види з ознаками обох родів. У 
представників триби лілейних цибулини складені незамкнутими низовими (крім родів 
кардіокрінум і нотоліріон) лусками, спеціалізованих покривних лусок немає. Коробочка 
прямостояча, насіння плоске, дисковидне, з крилоподібною облямівкою, поширюються 
за способом балістів.[3] 

Рід кардіокрінум (Cardiocrinum) налічує 3-4 види, що ростуть в Гімалаях, Китаї і 
в Японії. Раніше його розглядали як секцію або підрід роду лілія, однак абсолютно 
відмінний життєвий цикл, інша будова цибулини, черешкове серцеподібне листя з 
сітчастим жилкуванням і кілька зигоморфних квіток підтверджують його родову 
самостійність. Ці рослини висотою 1,5—4 м, є монокарпіками, тобто цвітуть і 
плодоносять єдиний раз, після чого вся рослина відмирає. 

Родина за відомостями різних авторів включає від 45 до 170 (220) родів та 3000 
(3500) видів, особливо широко поширених у тропічних і субтропічних областях. Багато 
видів занесені в Червону книгу.[5] 

 
Список використаних джерел: 

1. Бекетов А. Н.,. Лилейные // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 
86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

2. Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Мулдашев А. А. Высшие растения: краткий курс 
систематики с основами науки о растительности: Учебник. — 2-е, перераб. — М.: 
Логос, 2002. — 256 с. — 3000 экз. — ISBN 5-94010-041-4. 

3. Мосякін, С. Л. Родини і порядки квіткових рослин флори України: прагматична 
класифікація та положення у філогенетичній системі [Текст] / С. Л. Мосякін // 
Український ботанічний журнал. - 2013. - № 3. - С. 289-307 : табл. - Бібліогр.: с. 
305-306 . - ISSN 0372-4123 

4. Сікура А. Й., Й. Й. Сікура. Морфологічні особливості плодів і насіння видів родини 
Лілійних (Liliaceae). // Вісник Інтродукція та збереження рослинного різноманіття, 
Випуск 5, ВПЦ Київський університет, 2002. — С. 57-61. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://libkor.com.ua:88/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=PV&P21DBN=PV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%9B.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


102 
 

5. Govaerts, R., Dransfield, J., Zona, S.F, Hodel, D.R. & Henderson, A. (2006). World 
Checklist of Liliaceae. The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew. 
Published on the Internet; 
http://apps.kew.org/wcsp/qsearch.do;jsessionid=BA241719F3093133553E7B838A5A7
7AD accessed 30 March 2009 

 
 
Корнієнко Юлія Олександрівна 
студентка IV курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник:  
кандидат біологічних наук, 
викладач Єжель І.М. 

 

Взаємна алелопатична активність проростків Trifolium pratense L. та 
Brassica napus L. 

 
Дослідження впливу умов на проростання насіння є важливим для сільського 

господарства. Важливим є розуміння впливу однієї рослини на іншу. Алелопатія – 
взаємний вплив рослин, зумовлений виділенням ними в навколишнє середовище 
хімічних речовин. Будь-яка рослина, починаючи з проростання насіння, виділяє у 
навколишнє середовище продукти своєї життєдіяльності [3]. При цьому виділення 
одного або різних видів рослин викликають різну відповідну реакцію в інших видів: в 
одних спостерігається активізація життєвих процесів, у других – гальмування, треті ж 
залишаються байдужими [2]. 

Об’єктом дослідження є насіння Trifolium pratens та Brassica napus. Предметом 
наших досліджень ― алелопатичні властивості цих насінин.  

Метою нашого дослідження є вивчення взаємного впливу алелопатично-
активних речовин насіння конюшини лучної (Trifolium prаtense L.) та ріпаку (Brassica 
napus L.). Для досягнення мети нами поставлені такі завдання:  
1) визначити взаємний алелопатичний вплив насіння Trifolium pratense та Brassica 

napus;  
2) оцінити біологічну алелопатичну активність виділених речовин. 

Вивчення алелопатичної властивості насіння Trifolium pratense та  Brassica 
napus  здійснювали за загальноприйнятою методикою (біотест на пророщування 
насіння проведено за А.М.Гродзинським). Насіння пророщували на фільтрувальному 
папері у чашках Петрі діаметром 9-10 см. При цьому в одну чашку висівали 10 насінин, 
по 5 кожного виду. Щоб насіння двох видів не мало змогу змішуватися, по діаметру 
чашки Петрі на фільтрувальному папері робили складку, яка ділить чашку на дві 
частини. Оптимального зволоження досягли додаванням у чашку Петрі 5 мл води. 
Після цього чашки із закладеним на пророщування насіння поміщали у термостат з 
температурою +25С. Через 7 днів  визначали схожість насіння шляхом підрахунку 
числа насінин, що проросли, і порівнювали із активністю проростання на контролі. 
Критерієм оцінювання алелопатичних взаємодій були такі показники як ріст коренів та 
пагонів. 

Результати дослідження. Аналізуючи дані щодо впливу біологічно активних 
речовин проростків Brassica napus, ми дійшли висновку, що коліни  Brassica napus  
справили незначний пригнічуваний вплив на приріст кореня насіння Trifolium pratense 
(рис.1). 
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Рис.1. Вплив виділень насіння Brassica napus на формування проростків 

Trifolium pratense 
Під час оцінювання приросту корінців Trifolium pratense встановлено, що 

Brassica napus принічує їхній ріст на 12,5 %, а пагонів – на 2%. Ці дані свідчать про те, 
що  Brassica napus  не лише конкурує з Trifolium pratense за воду, світло та поживні 
речовини у агрофітоценозі, але і пригнічує ріст конюшини лучної шляхом виділення 
біологічно активних речовин у ґрунт. Однак, за нашими результатами досліджень, 
біологічно активні речовини Trifolium pratense навпаки справляють значний 
стимулятивний вплив на  ріст коренів та стебел Brassica napus, а саме  на 45,4% та 
40% відповідно (рис.2). 

 
Рис.2. Вплив виділень насіння Trifolium pratense на формування 

проростків Brassica napus 
Висновки: шляхом експериментальних досліджень виявлено, що коліни 

Brassica napus  суттєво пригнічують проростання насіння та розвиток Trifolium 
pratense. У свою чергу, Trifolium pratense має позитивний вплив на проростання 
Brassica napus. Цей вплив потрібно враховувати під час створення 
багатокомпонентних насаджень та планування сівозміни, адже регулюючи вміст 
рослинних виділень у ґрунті можна отримати найкращий врожай. 
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Розвиток кореня у процесі еволюції рослин 
 

Поява кореня у процесі еволюції рослин є одним із пристосувань до життя на 
суходолі. Вперше справжні корені з'являються у папоротеподібних. Потім у квіткових 
рослин. Корінь — підземний, вегетативний орган рослини з необмеженим ростом, який 
забезпечує закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт води та 
розчинених у ній мінеральних речовин та продуктів життєдіяльності ґрунтових 
мікроорганізмів і коренів інших рослин, первинний синтез органічних речовин, 
виділення в ґрунт продуктів обміну речовин і вегетативне розмноження. 

Об'єктом дослідження є корінь рослинного організму, предметом – 
особливості будови кореня як відображення еволюційного розвитку рослинного світу. 
Мета: прослідкувати розвиток кореня у процесі еволюції рослин. Завдання: 
проаналізувати поетапне утворення структурних елементів кореня, з’ясувати 
функціональний розподіл життєвих потреб рослини за зонами кореня, порівняти 
особливості формування первинної та вторинної анатомічної будови кореня. 

У процесі еволюції рослини вирішили проблему охоплення максимальної площі 
грунтів за допомогою різних типів кореневих систем. Стрижнева коренева система 
утворена головним коренем і його метамерами, тобто бічними коренями різних 
порядків. Мичкувата коренева система властива однодольним рослинам і деяким 
трав’янистим дводольним, вона утворена, головним чином, додатковими коренями.  

За походженням розрізняють такі типи коренів як: головний, який утворюється 
із зародкового корінця насінини; додаткові, які закладаються на надземній або 
підземній частині пагона; бічні, які закладаються на головному, додаткових та бічних 
коренях нижчого порядку [2, С. 152-155]. 

Розвиток кореня зумовив утворення зон, між якими еволюційно розподілилися 
функції, виконання яких забезпечує життя рослинного організму. Кореневий чохлик є 
утворенням, яке вкриває зону поділу, захищає її від механічних впливiв i сприяє 
просуванню кореня вглиб субстрату. Зона подiлу вкрита кореневим чохликом, 
побудована з клітин твiрної тканини, якi постiйно дiляться та забезпечують 
верхiвковий рiст кореня. Зона розтягування побудована з клiтин, якi вже не дiляться, 
а набувають постiйної форми, розтягуються. Разом iз зоною подiлу утворюється 
зону росту, де клітини ростуть, збільшуються у розмірах. На всисній зоні клітини 
епiблеми утворили одноклiтиннi вирости – кореневi волоски, які збiльшили 
поглинальну поверхню кореня та всмоктують воду з розчиненими в нiй 
мiнеральними речовинами. На ділянці провiдної зони з’явилися бічні коренi, 
якiзакрiпили рослину в грунтi. Також у провiднiй зонi з’явилися транспортна та 
механiчна тканини. 

До того ж, внаслідок пристосування до різних умов існування, виникали 
відповідні видозміни кореня. У тропічних дерев, що ростуть на ґрунтах, бідних на 
кисень, або на болотах, утворились дихальні корені — пневматофори (мангрові), що 
ростуть угору; вони підіймаються над поверхнею субстрату і забезпечують дихання. 
Ходульні корені утворились на надземних пагонах, закріплюються в ґрунті і міцно 
утримують рослину (фікус-баньян, кукурудза). Деякі рослини-паразити (повитиця) або 
напівпаразити (омела) утворили корені-присоски (гаусторії). У витких і лазячих рослин 
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сформувалися чіпкі повітряні корені (плющ). Запасальні корені (коренеплоди та 
бульбокорені) сформувалися для відкладання поживних речовин [1, С. 274-277]. 

В деяких рослин первинна будова зберігається упродовж усього життя 
(більшість однодольних і незначна частина дводольних), а в більшості рослин вона 
змінюється на вторинну. Первинну будову мають корені всіх рослин у зоні кореневих 
волосків. Особливість первинної анатомічної будови кореня полягає в тому, що корінь 
ділиться на дві чітко відмежовані частини: корову і центральний (осьовий) циліндр. У 
голонасінних і покритонасінних двосім’ядольних у зоні закріплення корінь змінює 
будову з первинної анатомічної на вторинну, що зумовлено утворенням вторинних 
твірних тканин камбію і коркового камбію — фелогену. У корені камбій утворюється з 
паренхімних клітин на межі флоеми і ксилеми, рідше з клітин перициклу. Клітини 
камбію діляться паралельно поверхні органу, утворюючи з периферійного 
(зовнішнього) боку елементи вторинної флоеми, а з центрального (внутрішнього) - 
елементи вторинної ксилеми. Це приводить до потовщення кореня. Поступово із 
наростанням вторинної ксилеми і вторинної флоеми первинна флоема відтісняється 
до периферії, а первинна ксилема - до центру. 

Висновок. Отже, вторинна будова кореня характеризується більш розвиненим 
центральним осьовим циліндром і незначною коровою частиною. Підсумовуючи 
сказане, можна виділити, що корінь є важливою частиною рослини, який сформувався 
історично у процесі еволюції рослинного світу, що відображено в його складній будові 
та здатності виконувати необхідні для життя рослин функції. 
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Цитостатична активність Hypericum perforatum L.  

 
Цитостатики – це речовини, що входять до складу деяких рослин, здатні 

впливати на клітину, зупиняючи її поділ (мітоз) і подальший розвиток. Цитостатичні 
засоби відносяться, в першу чергу, до антиметаболітів (впливають на 
внутрішньоклітинний обмін речовин) і використовуються переважно для лікування 
злоякісних пухлин [1]. 

Проблема пошуку ефективних цитостатичних речовин на сьогоднійній день є 
надзвичайно актуальною, саме тому ми обрали цю тему для дослідження. 

Об’єкт – насіння гірчиці (Sinapis alba L.) 
Предмет - цитостатична активність рослинної сировини звіробою звичайного 

(Hypericum perforatum L.) 
Мета: дослідити цитостатичну активність звіробою звичайного (Hypericum 

perforatum) на тест-об’єкті насінні гірчиці Sinapis alba. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%89
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C
http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3693/korin
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
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Завдання: виготовити настій Hypericum perforatum, залити його в різних 
концентраціях у чашки Петрі, в яких поміщено насіння Sinapis alba, щоб виявити, при 
якій концентрації найбільше спостерігається цитостатична активність. 

Методика. Цитостатичну активність досліджували за методом Є.І. Бистрової та 
В.Б. Івановим, суть якого полягає в тому, що при вибірковому гальмуванні мітозу на 
головних коренях проростків рослин бічні корені не утворюються, а ріст головних 
коренів сильно пригнічується [2]. 

Нами був виготовлений настій із звіробою звичайного за загальноприйнятою 
методикою. Настій Hypericum perforatum використано в різних концентраціях, 
відповідно на тест-об’єкті спостерігається цитостатична активність (табл.1, рис. 1-3). 

Таблиця 1 
Цитостатична активність звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) 

№  п/п 
зразка 

Концентрація розчину 
(співвідношення настою Hypericum 

perforatum та води) 

Довжина 
пагона (мм) 

Довжина кореня 
(мм) 

1 1:9  5,6 3 

2 3:7  0,6 2,8 

3 5:5  2,7 1,9 

4 7:3  0,3 1,3 

5 9:1  0,0 0,8 

6 Контроль (вода) 5,5 5,2 
 

 
 

 

Рис.1. Гальмування росту пагонів 
Sinapis alba під впливом настою 

Hypericum perforatum різної 
концентрації 

 

Рис.2. Гальмування росту коренів 
Sinapis alba під впливом настою 

Hypericum perforatum різної 
концентрації 

 
Рис.3. Проростки Sinapis alba під впливом настою Hypericum perforatum різної 

концентрації 

Пагін

контроль
1 до 9
3 до 7
5 до 5
7 до 3

Корінь

Контроль
1 до 9
3 до 7
5 до 5
7 до 3
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Висновок. Отримані дані дозволяють зробити висновок про цитостатичну 
активність Hypericum perforatum. В межах концентрації 1:9 (1 частина настою до 9 
частин дистильованої води) звіробій звичайний не перешкоджає проростанню 
насінини, але при подальшому збільшенні концентрації розчину до співвідношення 9:1 
спостерігається інгібіювання проростання насінини. 

Отже, концентрований розчин Hypericum perforatum можна рекомендувати для 
подальших досліджень можливостей використання цієї рослини для лікування 
онкологічних захворювань. 

 
Список використаних джерел: 

1. Народные средства и рецепты народной медицины для лечения [Електронний 
ресурс]– Режим доступу: http://nar-sred.com.ua/nar-sred-rak-travi-citostatiki.html 

2. Мегалінська А.П. Вирощування деяких лікарських рослин на територіях, 
забруднених радіоактивним цезієм / А.П. Мегалінська,Н.Р. Дев'єр // Науковий 
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С. 84-89. 
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Міопія учнів середніх класів як наслідок користування гаджетами та 
засоби її профілактики 

 
В сучасному світі, коли відбувається надзвичайно стрімкий розвиток 

інформатизації суспільства, технічні засоби, особливо, гаджети, часто є причиною 
функціонального перевантаження та виснаження резервів органу зору, формування 
його розладів і захворювань у користувачів. Життя учнів, особливо поза межами 
школи, неможливе без використання мобільної техніки. А це в свою чергу призводить 
до порушень діяльності зорової системи. 

Одним з найпоширеніших захворювань є розвиток короткозорості з подальшим 
її прогресуванням з віком дитини. Тривале зорове навантаження починаючи з 
раннього віку дитини ускладнює становлення нормальних зорових функцій. Зі 
збільшенням шкільного стажу кількість дітей із короткозорістю збільшується, а її 
ступінь зростає. Міопія пов'язана переважно з тривалою зоровою роботою на близькій 
відстані, особливо в недостатньому чи неправильному освітленні та у поганих 
гігієнічних умовах [3].  

У структурі патології виявленої при профоглядах у дітей впродовж 2006-2011 
рр. перше місце посідала знижена гострота зору.  При профоглядах дітей шкільного 
віку в Україні у 2006 році серед 1000 оглянутих дітей у віці від 0 до 14 років виявлено 
50,85% дітей зі зниженою гостротою зору, а у 2011 році - 51,95%, за даними ЦМС МОЗ 
України, 2012. 

При міопії зображення предметів формується перед сітківкою. При осьовій міопії 
у людей збільшена довжина ока, а при рефракційній – рогівка має велику заломлюючу 
силу, через що виникає невелика фокусна відстань. Як наслідок діти розрізняють 
далекі об'єкти розмито, адже у дітей з нормальним зором фокусування відбувається 

http://nar-sred.com.ua/nar-sred-rak-travi-citostatiki.html


108 
 

безпосередньо на сітківці. За ступенем важкості міопія буває: слабкого ступеня (до 3 
діоптрій), середнього (від 3 до 6 діоптрій) та висока (понад 6 діоптрій), також виділяють 
вроджену, спадкову та набуту міопію.  

Результати досліджень В.Г. Єрмолаєва та цілого ряду інших авторів засвідчили, 
що у шкільному віці частіше зустрічається міопія слабкого ступеня – у 5,7 - 8,3%; 
середнього ступеня – у 1,2 - 1,3%, високого – у 0,17 - 0,2%. У структурі міопії за 
ступенем важкості міопія слабкого ступеня становить 40,7 % - 87,1%, середнього 
ступеня – 8,9% - 30,81%, високого ступеня – 4,0% - 18,7% [5]. 

З кожним класом збільшується поширеність міопії середнього і високого 
ступеня. Якщо в 1-х класах рівні міопії цих ступенів складають 2%, то до 10 класу вони 
зростають до 6,8% [5]. 

Набута міопія виникає у віці 7-16 років, при зоровому перевантаженні ока. До 
групи ризику будуть входити діти, батьки яких мають міопічну рефракцію. Суть полягає 
в тому, що дитина отримує в спадок певну форму очного яблука, а при використанні 
гаджетів спостерігатиметься погіршення стану зорової системи [2, 6].  

Напружувати очі в умовах використання гаджетів доводиться сильніше, ніж під 
час читання книжок, перегляду телепередач, з цим пов’язаний великий ризик появи 
короткозорості. Неприродне забарвлення кольорів, високочастотне мелькання екрану 
(мерехтіння, блиск екрану, неоптимальні розміри, колірне рішення) посилює зорові 
навантаження. Під час роботи з текстовою інформацією перевагу слід віддавати 
позитивному контрасту: темні знаки на світлому тлі. Спостерігається почервоніння і 
свербіж очей, головні болі, запаморочення, важкість. Головними ж симптомами при 
короткозорості будуть: пониження гостроти зору вдалину, наявність плаваючих перед 
оком напівпрозорих плям, швидка стомлюваність очей при зоровій роботі на близькій 
відстані [1].  

Тривала робота з гаджетами: зчитування інформації у вигляді дрібних знаків на 
підсвіченому екрані, періодичне переведення погляду, вимагає швидкої адаптації 
органу зору до інших умов освітлення, що призводить до зниження гостроти зору. 

Міопія може призводити до ряду несприятливих медичних і соціальних 
наслідків. Незважаючи на проведення консервативного лікування міопія має 
схильність до прогресування у 70-80% випадків. Через міопію майже п’ята частина 
випускників шкіл обмежена у виборі професії. Наявність даної аномалії рефракції 
негативно позначається на якості життя дітей [3].  

Тому, саме в шкільному віці особливо ефективна профілактика розвитку 
короткозорості, якої необхідно дотримуватись. Загальні рекомендації щодо 
профілактики полягають в тому, щоб: 

 обмежити зорову роботи на близькій відстані; 

 дотримуватись  усіх вимог гігієни; 

 тримати правильну осанку без зайвого нахилу голови при читанні і письмі; 

 правильно організувати робоче місце, забезпечуючи правильне освітлення; 

 чергувати кожні 30– 40 хвилин зорової роботи з 10–15 хвилинами відпочинку; 

 дотримуватись раціонального збалансованого харчування для забезпечення 
організму комплексом необхідних вітамінів і мінералів: цинк, магній, вітамін А та 
ін.) 

 приймати вітамінні комплекси з лютеїном, дія яких спрямована на поліпшення 
кровообігу і обмінних процесів у сітківці ока, а також забезпечення зміцнення 
склери; 

 систематично загально зміцнювати організм з допомогою загартовування, 
фізичних навантажень, масажу, контрастного душу та ін. 

При користуванні гаджетами бажано через кожні 5–7 хвилин роботи перерву і 
виконувати спеціальні вправи. Вправи на переключення погляду з ближньої відстані 
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на дальню виконуються з положення стоячи, учні мають переключити погляд з 
близьких об'єктів (екран телефону, планшета) на об'єкти, розташовані далеко і вище 
рівня очей (наприклад, предмети, високо підвішені на стінах). Вони сприяють 
тренуванню системи акомодації очей і знижують їх втомлюваність [4]. 

Дотримання цих простих заходів дозволить знизити до мінімуму розвиток 
короткозорості в учнів середньої школи. 

Варто зазначити, що міопія як захворювання не лікується, адже сьогодні 
неможливо змінити форму ока. Її можна лише коригувати такими методами як: 

 окулярна корекція; 

 корекція контактними лінзами; 

 рефракційна лазерна корекція (використовують при міопії слабкого та середнього 
ступеня, зрізуючи дуже тонкий шар з рогівки; при високому ступені – видаляють 
кришталик, замінюючи його м’якою контактною лінзою); 

 фізіотерапевтичні процедури: фоноферез, електрозвук, кольороімпульсна 
терапія, масаж  шийнокомірцевої зони; 

 різноманітні вправи для очей (спеціальна терапія для дітей, у яких короткозорість 
викликана спазмами м’язів, що відповідають за фокусування очей) [6]. 

Отже, так як міопія не лікується, а лише корегується, тому необхідно 
підтримувати здоровий спосіб життя. Також у середньому шкільному віці особливо 
важливо приділяти значну увагу для її профілактики. 
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Наслідки прямоходіння в аспекті функціонування опорно-рухового 
апарату сучасної людини 

 
Прямоходіння – метод переміщення тіла у просторі, з опорою на задні кінцівки. 

Притаманне деяким приматам, у тому числі, й людині. Прямоходіння (інша назва 
«біпедалія») вважається однією з тих прогресивних властивостей, що притаманна 
роду Homo. Біпедалія відкрила для предків сучасної людини цілу низку якостей, котрі 
забезпечили виживання роду Homo під час природного добору. Такими якостями є: 

https://nmapo.edu.ua/zagruzka/DrAr/DrKostecka.pdf
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здатність переносити потомство в передніх кінцівках, уникаючи небезпеки, а в 
подальшому і здатність носити з собою зброю на полювання, збільшення радіуса 
огляду, ефективніший температурний режим тіла особин тропічних широт (тіло у 
вертикальному положенні отримує на третину менше сонячної енергії). Але 
паралельно біпедалія спровокувала розвиток ряду недоліків, які проявляються і у 
людини сучасного типу. В даній роботі  будуть розглянуті негативні наслідки 
прямоходіння, що відобразилися на скелеті людини [2]. 

Одним із наслідків прямоходіння є поява остеохондрозу – хвороби, що 
притаманна лише людині. Остеохондроз – комплекс дистрофічних порушень в 
суглобах. Дане захворювання може розвиватися у будь-якому суглобі, але частіш воно 
вражає міжхребцеві диски. Науковці вважають, що однією з причин виникнення 
остеохондрозу є порушення кровопостачання в кістках хребта, внаслідок чого 
погіршується метаболізм клітинних структур міжхребцевих дисків. Хрящ втрачає 
еластичність, міцність, змінюється його форма та консистенція. Дане захворювання 
можуть провокувати також нераціональна та несиметрична робота м’язів тулуба, що 
виступають стабілізаторами положення тіла (наприклад під час тривалого 
перенесення наплічних сумок,  при використанні м’яких подушок та матраців). 
Стимулятором патологічних процесів також може виступати плоскостопість – у 
випадку коли стопа не забезпечує адекватну амортизацію під час контакту з 
поверхнею при ходьбі, внаслідок чого цю функцію беруть на себе інші структури, такі 
як колінний, кульшовий суглоби та хребет. Остеохондроз може прогресувати в інше 
захворювання – протрузію міжхребцевого диска. В умовах тривалої нестачі поживних 
речовин міжхребцевий диск починає випинатися за тіла сусідніх хребців, що може 
призвести до розриву диска. Остеохондроз вражає людей, робота яких пов’язана з 
тривалими навантаженнями через нераціональне положення тіла (офісні працівники, 
касири). Постійне неправильне положення хребта під час статичного навантаження 
(сидіння чи стояння) забезпечує надмірне компресійне навантаження на міжхребцеві 
диски, що також призводить до погіршення процесів живлення тканин опорно-рухового 
апарату [1, 4].  

В процесі еволюції та розвитку прямоходіння кульшовий суглоб став основним 
опорним суглобом в тілі людини й почав нести значні навантаження під час ходіння, 
бігу, перенесення важких вантажів, тощо. В свою чергу це підвищило ризик розвитку 
різних захворювань та патологічних станів: стрес-переломів (найнебезпечніший стрес-
перелом шийки стегна), вивихів стегнової кістки, імпіджмент-синдром, бурсит 
(вертлюжний, сідничний). Стрес-переломи шийки стегна, вивихи стегнової кістки, 
імпіджмент-синдром  викликаються перенавантаженням даної структури. Ці переломи 
характерні для спортсменів – бігунів. Бурсит – запалення синовіальної сумки 
кульшового суглобу. Таке захворювання характерне для людей з низьким рівнем 
рухової активності [2, 3, 5].  

Серед наслідків біпедалії необхідно виділити плоскостопість. Це патологія, що 
полягає в опусканні поперечного чи повздовжнього склепіння стопи. Виділяють 
травматичну, рахітичну, паралітичну та статичну плоскостопість. Найчастіше 
зустрічається статична плоскостопість (82% випадків).  Причинами статичної 
плоскостопості різноманітні: збільшення ваги тіла, відсутність тренувань у людей 
сидячої професії, ослаблення м’язів у процесі фізіологічного старіння, 
перенавантаження стоп у людей стоячої професії. Загалом слід зазначити, що 
першопричиною розвитку плоскостопості є надмірне компресійне навантаження на 
стопи через вертикальне положення тіла. 

Отже, прямоходіння надало людині низку прогресивних рис, котрі забезпечили 
їй еволюційний розвиток. Окрім еволюційного прогресу біпедалія  у людини є 
причиною морфофункціональних порушень опорно-рухового апарату, що в 
подальшому може викликати формування складних патологій. До них слід віднести 
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захворювання кістково-м’язової системи, які наразі є актуальною проблемою сучасної 
медицини, оскільки продовжують займати пріоритетні позиції в рейтингу хвороб як 
дорослих, так і дітей.    
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Вивчення видового складу, продуктивності та кормової цінності 
трав’янистих фітоценозів у заплаві річки Сула  

 
Лучні угіддя відіграють велику роль у збереженні видової різноманітності й 

підтримці екологічного режиму навколишніх територій та є основним джерелом 
дешевих кормів (Кургак В.Г., 2010). Геоботанічні дослідження вказують на значні 
негативні зміни в стані травостоїв, збіднення флористичного складу лук (Барбарич А.І., 
1955). Проблема вивчення флористичного складу, визначення кормової цінності та 
раціонального використання лучних угідь є актуальною науковою проблемою.  

Територія, де проводились наші дослідження, знаходиться на північному сході 
Лівобережного Лісостепу України, в долині р. Сула (в середній частині її течії). Вона 
включає правобережну частину долини, розташовану в північній частиніі Лубенського 
району Полтавської області.  

Наші дослідження проводились протягом 2016 р. в кілька етапів (на початку 
червня, в середині липня, в кінці серпня), так як  найкраще визначати рослини, які 
вступили в фазу цвітіння. Вивчався видовий склад рослинних угруповань (сухих та 
вологих луків) правого корінного берега долини р. Сула в околицях м. Лубни 
Лубенського району Полтавської області.  

Для проведення досліджень використані сучасні методи геоботанічних та 
популяційних досліджень. Як основний використовувався маршрутно-діагностичний 
метод. Визначення рослин проводили за Визначником вищих рослин України. Для 
визначення запасу фітомаси використали метод укісних ділянок. Кормову цінність 
кожної рослини визначали за літературними джерелами (Достоєвський П.П., 1990; 

http://krasbionika.ru/
http://travmaorto.ru/
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Котов М.Н., 1941). Середньоваговий бал кормової цінності для лучного фітоценозу 
встановлювали за методикою, описаною у роботі Боговіна А.В., Пташніка М.М. (2006). 

Нами досліджувалися ділянки сухих та вологих луків з різним ступенем 
антропічного впливу. Сухі луки характеризуються меншим антропічним впливом 
(переважно збір лікарських рослин, рекреація), вологі  – більшим (сінокосіння). 

За результатами проведеного дослідження структури видового складу лучних 
угруповань (табл. 1, 2) нами встановлене зростання 147 видів рослин, які відносяться 
до 40 родин. Із них 1 родина – з відділу Хвощеподібні (Equisetophyta), решта родин 
належать до 2 класів відділу Покритонасінні (Magnoliophyta). Із загальної кількості 
виявлених видів відділу Покритонасінних 120 видів (81,6% всього видового складу) є 
представниками класу Дводольних (Magnoliopsida), 26 видів відносяться до класу 
Однодольні (Liliopsida). 

На сухих луках незначні площі займають ділянки з лучно-степовою рослинністю, 
які розміщуються смугою на верхніх частинах схилів. Найбільшою кількістю відів 
представлені родини: Айстрові (Asteraceae) – 14, Тонконогові (Poaceae) – 8, 
Глухокропивові (Lamiaceae) – 7, Капустяні (Brassicaceae) – 4, Бобові (Fabaceae) – 4. 
Загалом на сухих луках було виявлено 68 видів, які належать до 27 родин.  

На вологих луках найбільшою кількістю відів представлені родини: Тонконогові 
(Poaceae) – 10, Бобові (Fabaceae) – 9, Айстрові (Asteraceae) – 7, Глухокропивові 
(Lamiaceae) – 6, Розові (Rosacaea) – 5, Гвоздикові (Caryophyllaceae) – 4, Селерові 
(Apiaceae) – 4. У видовому спектрі решта родин представлені відносно рівномірною 
кількістю видів, число яких коливалось в межах від одного до трьох видів. Загалом на 
вологих луках виявили 84 види, які належать до 30 родин.  

Таблиця 1  
Систематична структура видового складу лучних рослин досліджуваної 

території 

Класи 
Родин Видів 

Кількість % Кількість % 

Хвощеподібні (Equisetopsida) 1 2,5 1 0,7 

Дводольні (Magnoliopsida) 35 87,5 120 81,6 

Однодольні (Liliopsida) 4 10,0 26 17,7 

Разом: 40 100,0 147 100,0 

 
Таблиця 2 

Провідні родини за кількістю виявлених видів 

№ Родини 

Сухі луки Вологі луки 

Кількість 
видів 

% Кількість 
видів 

% 

1. Айстрові (Asteraceae) 14 20,6 7 8,3 

2. Тонконогові  (Poaceae) 8 11,8 10 11,9 

3. Глухокропивові (Lamiaceae) 7 10,3 6 7,1 

4. Бобові (Fabaceae) 4 5,9 9 10,7 

5. Розові (Rosaceae) 8 11,8 5 6,0 

6. Селерові (Apiaceae) 2 2,9 4 4,8 

7. Гвоздикові (Caryophyllaceae) 2 2,9 4 4,8 

 …. … … … … 

 Разом: 68 100,0 84 100,0 

Під час вивчення запасів (урожаю) зеленої маси спостерігали суттєве 
переважання групи кормових злаків по масі порівняно з іншими групами (табл. 3).  
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Таблиця 3 
Запаси зеленої маси трав’янистих рослин заплавних лук в околицях 

м.Лубни, 2016 рік 

№ 
Господарсько-
ботанічні групи 

Сухі луки Вологі луки 

Запаси зеленої 
маси, г/м2 

Масова 
частка, % 

Запаси зеленої 
маси, г/м2 

Масова 
частка, % 

1. Злакові 701,5+5,6 71,9 1939,0+15,5 77,0 

2. Бобові 89,8+0,8 9,2 112,5+1,8 4,5 

3. Різнотрав’я 172,5+1,4 17,6 251,0+2,9 10,0 

4. Осокові 12,3+0,3 1,3 215,0+3,2 8,5 

 Разом: 976,1 100,0 2517,5 100,0 

На вологих луках запас зеленої маси фракції кормових злаків склав 1939 г/м2, 
що майже в 8 разів більше, ніж запас фракції різнотрав’я (251 г/м2). В рослинному 
групованні сухих луків запаси зеленої маси кормових злаків порівняно з вологими 
луками були дещо меншими (701,5 г/м2), але також переважали фракцію різнотрав’я 
(172,5 г/м2) за вагою у 4 рази. 

Запас зеленої маси господарсько-ботанічної групи різнотрав’я вологих луків 
склав 251 г/м2, що у 1,5 рази більше, порівняно з сухими луками (172,5 г/м2).  

Незначну частку в загальній масі рослин сухих та вологих луків мали фракції 
кормових бобових та кормових осокових трав. Масова частка бобових на сухих луках 
склала  9,2%, а осокових – лише  1,3%. На вологих луках масова частка бобових 
кормових рослин становила 4,5%, осокових – 8,5%. 

Якщо порівняти загальні запаси зеленої фітомаси сухих і вологих луків, то для 
сіножаті найбільш продуктивними були вологі луки – 2517,5 г/м2, що в 2,6 рази 
перевищувало запаси сухих луків.  

На досліджуваних луках найбільш поширені злакові кормові трави, які 
характеризуються високою кормовою цінністю (6-8 балів). Бобові кормові трави 
зустрічаються у невеликій кількості, але характеризуються добрими кормовими 
якостями (4-5 бали). Осокові менш цінні (менше 4 балів), ніж бобові і злакові, а також 
деякі рослини з групи різнотрав'я. Враховуючи кормову цінність та масову частку 
кожного виду в рослинному угрупованні, визначили середньоваговий бал кормової 
цінності для сухих луків у 5,3, вологих – у 5,4 бали.  

Висновки. На досліджуваних заплавних луках встановлено зростання 147 видів 
судинних трав’янистих рослин, виявлено більше видове різноманіття вологих луків (84 
види) порівняно із сухими (68 видів). На сухих луках за кількістю видів переважали 
родини Айстрові (Asteraceae), Тонконогові (Poaceae), Глухокропивові (Lamiaceae); на 
вологих – Тонконогові (Poaceae), Бобові (Fabaceae), Айстрові (Asteraceae), 
Глухокропивові (Lamiaceae). 

Сухі луки, на яких обмежене антропогенне навантаження, характеризуються 
меншими показниками загальної зеленої маси (976,1 г/м2) порівняно з вологими 
луками, що інтенсивно використовуються людиною під сіножаті (2517,5 г/м2). У 
структурі зеленої маси лучної рослинності на різних типах лук спостерігали суттєве 
переважання масової частки кормових злаків порівняно з іншими групами (72% на 
сухих луках і 77% – на вологих).  

Заплавні луки в околицях м.Лубни мають досить потужну кормову базу для 
тваринництва, так як тут росте велика кількість цінних кормових злакових рослин та 
достатньо бобових, велика різноманітність малоцінних, проте досить поживних 
рослин. Згідно результатів дослідження кормова цінність  рослинних угруповань в 
заплаві р. Сула оцінюється у 5,3-5,4 бали і характеризується як добра.   

Для збереження видової різноманітності бажано використовувати заплавні луки 
під сінокос. Для покращення кормової цінності лучних рослинних угруповань 
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рекомендується здійснення заходів поверхневого покращення природних кормових 
угідь та зменшення інтенсивності господарського використання. 
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Кардіопротекторні властивості деяких представників  
родини Губоцвіті (Lamiaceae) флори Житомирщини 

 

На сьогодні смертність від серцево-судинних захворювань як в Україні, так і у 
світі зростає катастрофічними темпами. Останнім часом особлива увага приділяється 
застосуванню біологічно активних речовин рослинного походження, які, маючи низьку 
токсичність, позитивно впливають на фізіологічні процеси людського організму, 
підвищуючи його резистентність. На фармацевтичному ринку України 
прослідковується стійка тенденція до збільшення попиту на лікарські засоби 
рослинного походження, якими користуються близько 80% населення світу. 

Рослинний світ Житомирщини характеризується великою різноманітністю 
флористичних комплексів і є джерелом цінних сировинних ресурсів: лікарських, 
харчових, технічних, тощо. Чорнобильська трагедія, несприятлива екологічна ситуація 
та тривале безконтрольне використання рослинних ресурсів призвели до зменшення 
природних ресурсів багатьох видів флори області, розвитку тенденції до скорочення 
сировинного ареалу більшості цінних видів, виснаження їх популяції і, як наслідок, 
перехід їх до розряду рідкісних.  

З лікарських рослин регіону велике значення мають представники родини 
Lamiaceae, як рослини з унікальними кардіопротекторними властивостями. Види цієї 
родини мають характерну будову квіток, стебла, листків, багато спільного в хімічному 
складі і фармакологічній дії.  

В Україні налічується 230 видів Значна частка видів родини губоцвітих мають 
лікарські властивості. Офіційна вітчизняна медицина застосовує лише 13 видів, що 
відносяться до 11 родів, тоді як народна використовує багатьох представників 38 
родів. Цей факт свідчить про доцільність та актуальність подальших досліджень 
лікарських властивостей рослин цієї родини.  
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Найчастіше до складу рослиновмісних медичних препаратів та препаратів 
нетрадиційної медицини призначених для лікування та попередження серцево-
судинних захворювань використовуються наступні представники родини губоцвітих: 
собача кропива (Leonurus quinquelobatus Gilib.), перцева м’ята (Mentha piperita L.), 
меліса (Melissa officinalis L.), чебрець (Thymus serpyllum L.), материнка (Origanum 
vulgare L.). Їх значення як сировини для фармакологічного виробництва зумовлено ще 
й тим, що ці види широко поширені не лише у досліджуваному регіоні, а й по всій 
території України та характеризуються високою щільністю запасу сировини. Важливим 
аспектом використання губоцвітих в якості сировини, який для нашого регіону може 
бути вирішальним, це порівняно незначне накопичення радіонуклідів тканинами 
рослин родини Lamiaceae [9]. 

Аналіз літературних джерел [3, 4, 7, 13], показав, що лікувальні властивості 
рослин цієї родини зумовлені значним вмістом ефірних масел. У різних органах 
перцевої м’яти міститься 0,3-6 % ефірних олій, меліси – 0,06-1%, чебрецю – біля 1 %. 
Відомо, що антиаритмічну і кардіотонічну дію представників родини Lamiaceae 
зумовлено наявністю фенольних сполук, зокрема флавоноїди L. quinquelobatus мають 
кардіотонічну та седативною дією. До інших сполук, що забезпечують 
кардіопротекторні властивості досліджуваних рослин, належать: ментол, терпеноїди, 
глюкозиди евгенол, бензиловий спирт та фенолкарбонові кислоти, що покращують 
роботу дихальної систми за рахунок покращення дренажної функції епітелію 
дихатльних шляхів купіруючи гіпоксійні прояви. Додаткову дію забеспечують наявні у 
рослинах вітаміни B1, B2, C та комплекс мікроелементів, що включає калій та залізо. 

До інших представників губоцвітих житомирщини, що мають лікувальні 
властивості відносяться зокрема васильки справжні (Ocimum basilicum L.) та шавлія 
лікарська (Salvia officinalis L.). Кардіопротекторні властивості губоцвітих потребують 
подальшого вивчення.  
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Отруйні рослини синантропної флори Волинської області 
 

Отруйні рослини синантропної флори – це отруйні лікарські рослини, які 
пристосувалися до життя поблизу людини (бурʹяни, рослини, які ростуть на звалищах 
та перенеслися транспортними засобами). 

Дослідження отруйних рослин синантропної флори є дуже важливим та 
актуальним, оскільки ці рослини є елементом середовища життя людини та мають 
швидкий темп поширення. Вони різною мірою пристосувалися до умов, створених або 
видозмінених людиною, адже саме вона сприяє поширенню синантропних отруйних 
рослин. Ці синантропи повʹязані з людиною не тільки через просторову структуру 
поселень, але і через безпосередню залежність від її діяльності. Такі угрупування 
зʹявляються там, де людина знищила природний рослинний покрив внаслідок 
розкопування землі, викидання сміття, інтенсивного механічного використання, а 
також агрозаходів на полях.  Великою проблемою для сучасного суспільства є швидке 
поширення  отруйних синантропних рослин, що можуть призвести до негативних 
наслідків [2, 4]. 

У даній роботі ми розглядаємо отруйні рослини синантропної флори Волинської 
області. Оскільки, ця тема важлива для розгляду в сучасності  у звʹязку із різким їх 
поширенням в природі та для необхідності можливості розрізняти ці види, знати та 
вміти, у випадку отруєння, надати першу допомогу та виявити вплив токсичних 
речовин отруйних рослин  на культурну рослинність [1, 3]. 

Дослідження проводилося у  5 етапів: на першому дослідили кількість отруйних 
видів синантропної флори на Волинській області; на другому етапі ми визначили 
симптоми отруєння синантропними рослинами цієї групи та способи надання першої 
допомоги при випадках отруєння; на третьому за допомогою методу підрахунку, 
визначили вміст отруйних речовин в рослинах у відсотковому співвідношенні; на 
четвертому визначили вміст токсинів  в кожній частині  рослини в відсотковому 
співвідношенні; на пʹятому етапі за допомогою практичного методу, а саме 
лабораторного дослідження, визначили антибактеріальну активність лектинів 
чистотілу звичайного (Chelidonium majus L.) стосовно мікроорганізмів та алелопатичну 
властивість лектинів, яка допомогла нам визначити якість та термін проростання 
насінин культурних рослин (огірка та пшениці) в лектинах Chelidonium majus. 

В результаті проведеного дослідження ми виявили, що: 
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 на території Волинської області знаходиться 84 види отруйних рослин 
синантропної флори; 

 дослідження отруйних синантропних рослин  на вміст відносної та абсолютної 
частки токсичних речовин, показало, що  найбільша кількість алкалоїдовмісних 
рослин, відносний відсоток яких 62%.  

 симптоми, які виникають при отруєнні отруйними рослинами досить різноманітні 
та залежать від ступеня токсичності отруйних рослин. Отруєння може виникати у 
випадках передозування лікарської отруйної рослини та у звʹязку із необережним 
поводженням з такими видами рослин. Відповідно було наведено приклади першої 
невідкладної допомоги при отруєннях; 

 дослідження  відсоткового співвідношення місткості токсичних речовин в різних 
частинах рослини показало, що найбільша частка токсичних речовин знаходиться 
в листках,  відносна частка яких становить 51, 2%;  

 дослідження антибактеріальної активності лектинів щодо мікроорганізмів, а саме 
Serratia marcescens та Вacillus subtilis показало, що ступінь активності лектинів 
Chelidonium majus стосовно Serratia marcescens (зона гальмування росту мікробів 
0,7 мм) більша ніж для Вacillus subtilis (0,65 мм);  

 дослідження алелопатичних властивостей Chelidonium majus показало, що ріст 
культурних рослин в настої Chelidonium majus сповільнюється, адже за даними 
дослідження за період з 11.03-20.03 з 10 насінин проросла тільки одна насінина 
огірка звичайного (Cucumis sativus L.), а пшениця звичайна (Triticum 
aestivum L.)взагалі не проросла; алелопатичні властивості відвару Chelidonium 
majus мають порівняно меншу гальмівну дію, оскільки за термін 11.03-14.03 
проросла 1 насінина Cucumis sativus та 6 насінин Triticum aestivum. 

Отже, в результаті проведених досліджень ми виявили, що на території 
Волинської області знаходиться 84 види отруйних рослин синантропної флори. З них 
54 рослини є алкалоїдовмісними, тобто в своєму складі рослини мають найбільшу 
кількість токсичних речовин таких, як алкалоїдів. При дослідженні симптомів отруєння 
цими рослинами виявилось, що найважчі симптоми виникають при отруєннях 
рослинами ступінь токсичності, яких є дуже та смертельно токсичні, а у Волинській 
області таких рослин: дуже токсичних – 5, смертельно токсичних – 5. Результати 
дослідження вмісту токсичних речовин в частинах рослини, показують, що  40 рослин, 
мають найбільшу кількість токсичних речовин в листках. Висновком проведених 
досліджень, щодо антибактеріальної активності та алелопатичної  властивості 
лектинів є те, що ступінь активності лектинів проявляється краще на штамі Serratia 
marcescens. А при дослідженні алелопатичної активності Chelidonium majus виявлено 
його гальмівну дію на насіння культурних рослин, що дає привід рекомендувати 
усунення Chelidonium majus з ділянок вирощування Cucumis sativus та Triticum 
aestivum. 
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Виявлення умов середовища, які гальмують ріст і розвиток Рудого 
соснового пильщика (Neodiprion sertifer  Geoffr) 

 
Кількість зелених насаджень кожен день катастрофічно зменшується в 

результаті їх знищення людиною та шкідниками. Сьогодні складною проблемою 
залишається захист лісових насаджень від ушкодження їх шкідниками. Санітарний 
стан лісових насаджень України значно ускладнився. Це пов’язано з масовим 
лісорозведенням в екстремальних умовах лісостепової зони, та розвитком осередків 
небезпечних шкідників і тому такі ділянки потребують посиленого нагляду та 
лісозахисних заходів. Найбільш шкодочинним є інтенсивне розмноження шкідників у 
лісах, які зростають на межі свого ареалу [1]. Таким небезпечним шкідником є рудий 
сосновий пильщик (Neodiprion sertifer Geoffr), масові розмноження якого реєструються 
щорічно. Основними районами розмноження його  є соснові насадження та пристепові 
бори. 

Наше дослідження відбувалося на ділянках в лісових насадженнях Градизького 
лісництва, де були закладені досліди та проведені спостереження за циклом розвитку 
рудого соснового пильщика (Neodiprion sertifer Geoffr). Також ми досліджували вплив 
температури та вологості на його розвиток в штучно створених умовах.   

Життєвий цикл пильщика починається тим, що самка відкладає на кожній хвоїнці 
від 1 до 12 яєць, які зимують у хвої. Початкові етапи ембріонального розвитку 
починаються ще восени, а завершуються навесні. Відродження несправжніх гусениць 
відбувається одночасно з цвітінням сосни звичайної. Личинки ведуть груповий спосіб 
життя. Перший прогриз хвої личинки роблять відступивши 1 – 3 мм від місця, де вони 
вилупилась. У першій половині червня личинки спускаються в лісову підстилку і 
звивають кокони, де проходять стадію еонімфи. Приблизно половина особин популяції 
впадають в діапаузу до весни наступного року, а частина з них — до 2 – 3 років, решта 
заляльковуються і у серпні — вересні  вилітають крилаті комахи [2]. 

Нами були проведено ряд спостережень в природних умовах за розвитком 
рудого соснового пильщика, в результаті чого було виявлено, що личинка 
розвивається протягом 42 днів при середній температурі +24 0C. 

Для дослідження впливу температури на розвиток рудого соснового пильщика 
нами був створений штучний мікроклімат для визначення умов середовища, які 
гальмують ріст і розвиток шкідника. В природі ми відібрали хвою з двома кладками 
яєць пильщика і помістили її в інкубатор. Це був скляний контейнер. Після відродження 
личинок з яйцекладки, їх було поміщено в штучно створені умови з постійною 
температурою +10 °C. Зазначений контейнер знаходився у відділенні холодильника з 
градусником. Спостереження за розвитком піддослідних личинок проводилося 
паралельно зі спостереженням їх розвитку у природному середовищі. Спочатку 
відбувалося відродження шкідника, згодом незначне об’їдання хвої. При огляді пучків 
хвої було виявлено незнану кількість екскрементів. Протягом наступної неділі було 
виявлено 48 личинок, які майже з’їли хвоїнки. Через три дні розмір  шкідників 
збільшився, але живлення відбувається набагато повільніше, в порівнянні з 
личинками, що перебували в природному середовищі. У садку за цей час чотири  
личинки загинуло. В подальшому, при огляді інкубатору було виявлено 29 коконів і 
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п’ять личинок, що загинули та сім личинок, що відставали у розвитку і не 
залялькувалися.  

Для проведення наступного досліду було також відібрано дві яйцекладки на 
пучках хвої і їх було поміщено до скляного контейнера, в якому за допомогою 
розпилення води підтримувалась вологість близько 87 %.  Після відродження личинок 
з яйцекладки при температурі +18 0C, вони активно почали об’їдати пучки хвої. У 
подальшому цих личинок рудого соснового пильщика, які вилупилися, ми заклали в 
інкубатор при середній вологості 87 %. Протягом тижня  було виявлено 54 личинки, які  
частково пошкодили хвою (неповне з’їдання хвоїнок). Личинки збільшуються в 
розмірах, але майже не рухаються, живлення в них сповільнене, порушений 
метаболізм, в порівнянні з личинками з природного середовища. Через деякий час 
двадцять дві личинки загинули. В кінці завершення життєвого циклу розвитку рудого 
соснового пильщика в інкубаторі було виявлено всього чотири кокони. Решта  
двадцять вісім личинок  загинули.  

Отже, в результаті спостереження на піддослідних ділянках в лісових 
насадженнях Градизького лісництва виявлено, що личинки Рудого соснового 
пильщика розвиваються протягом 42 днів, при оптимальній температурі для їхнього 
розвитку – +25 - 27 0С.  

В умовах штучного мікроклімату та температурі +10 0С личинки розвиваються 
найповільніше протягом 63 днів. При цьому 30 % личинок гинуть.  Також при високій 
вологості повітря потрібно найменшу кількість днів для розвитку, але в такому 
середовищі гинуть майже всі личинки (94%), тобто такі умови є найнесприятливішими 
для розвитку шкідника.  

Наші отримані експериментальні дані можна використати для прогнозування  
чисельності Рудого соснового пильщика, та вчасно попередити можливі спалахи 
розмноження.  
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Цитостатична активність та вміст вітаміну С у сировині аронії 
Мічуріна (Аronia Мitschurinii) 

 
Однією з провідних проблем освоєння, збереження і збагачення рослинних 

ресурсів є інтродукція рослин, зокрема - питання інтродукції та акліматизації нових та 
малопоширених видів плодових рослин в Україні, що сприяє збагаченню 
біорізноманіття нашої флори. 

Особливо актуальним є всебічне вивчення маловідомої інтродукованої рослини 
Aronia mitschurinii, яка культивується в Україні з 60-х років ХХ століття з метою 
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ширшого впровадження в культуру на території України та збереження генофонду 
рідкісних плодових рослин.  

Aronia mitschurinii (A. K. Skvorts.&Matulina) – поки що малопоширений і 
маловідомий вид, який не досліджувався в Україні. Плоди аронії мають цінні дієтичні 
та лікувальні властивості, а введення в культуру дозволить урізноманітнити 
асортимент плодів для споживання в Лісостепу Україні та інших регіонах, близьких за 
погодно-кліматичними умовами. Сировина аронії Мічуріна надзвичайно багата на 
вітаміни та мінеральні речовини, у плодах присутній молібден [2-4]. 

Рослина потенційно високоврожайна, з регулярним, без періодичності, 
плодоношенням. В умовах Лісостепу України аронія Мічуріна не має хвороб та 
шкідників, а тому не потребує хімічного обробітку, що дозволяє отримати екологічно 
чисту продукцію, що нині дуже актуально [1]. За належної агротехніки і масового 
вегетативного розмноження може вирощуватись аматорами-садівниками та 
фермерськими господарствами. 

Метою даної роботи було дослідження вмісту вітаміну С у сировині аронії 
Мічуріна та її цитостатичної активності в умовах зростання у м. Києві. 

Нами було здійснено спробу вирішити наступні задачі: 
1. Визначити і дослідити наявність вітаміну С у сировині аронії Мічуріна 

(методом Тільманса). 
2. Дослідити цитостатичну активність аронії Мічуріна в умовах міста Києва. 
Дослідження цитостатичної активності сировини аронії Мічуріна, проведені за 

методом Іванова-Бистрової показали що, найбільш активним цитостатиком є водна 
витяжка з листків Aronia mitschurinii у концентрації 7/3-9/1, з плодів - у концентрації 1/9, 
з деревини – у концентрації 2/8-3/7, з насіння  - у концентрації 3/7-4/6.  

 Дослідження вмісту вітаміну С методом Тільманса показали що: 
- у 1 грамі наважки сухої речовини деревини аронії Мічуріна знаходиться майже 0,03 

мг вітаміну С; 
- у 1 грамі наважки сухої речовини листків Aronia mitschurinii  знаходиться  1,8 мг 

вітаміну С; 
- у 1 грамі наважки сухої речовини плодів Aronia mitschurinii знаходиться майже 1,8 мг 

вітаміну С. 
Вітамін С, який є у значній кількості міститься у листках та плодах аронії Мічуріна 

у збільшує поживність і корисність їжі.  Аронія Мічуріна містить  не тільки багато 
вітаміну С, інші вітаміни (А, В2, К, Р), мінеральні речовини, органічні кислоти, 
флавоноїди, дубильні речовини й цукор, що підвищує її цінність як плодової та 
лікарської рослини. 

Таким чином, аронія Мічуріна є рослиною комплексного використання: це 
перспективна для України плодова та декоративна рослина, а також лікарська 
рослина. Доцільно продовжувати проводити дослідження  сировини  аронії Мічуріна з 
метою глибшого вивчення іі цитостатичних властивостей. 
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Дослідження змін у біорізноманітті сосново-дубово-

грабовихугруповань острову Гідропарк міста Київ під впливом 
антропогенного навантаження 

 

Антропогенний вплив на природні угруповання в міських агломераціях 
посилюється щорічно. Кількість міського населення зростає, Місто займає все нові і 
нові території, що, зрозуміло, супроводжується заміною природних угруповань на 
агроценози та витісненням автохтонних видів синантропними, новими адвентивними 
видами, які, під час, на порушених екотопах, формують інвазії. Особливо гостро 
проблема зміни видового різноманіття постає в рекреацій них зонах масового 
відпочинку. Однією з таких зон є острів Гідропарк. 

В процесі вивчення курсу «Біогеографія» студенти-географи другого курсу НПУ 
ім. М.П. Драгоманова провели еколого-ценотичні дослідження природних угруповань 
о. Гідропарк міста Київ.  

Об’єктом наших досліджень булисосново-дубово-грабові угруповання 
(сугрудки). 

Мета: дослідження видового різноманіття сосново-дубово-грабових 
угрупованнь Гідропарку. 

Матеріали і методи: матеріалом для написання роботи були власні польові 
дослідження та аналіз літературних джерел. Дослідження проводились у весняний 
період. Робота виконувалась згідно методичних рекомендацій по польовим 
дослідженням [1]. 

Об’єкт дослідження сформований на межі між зонами Лісостепу і Полісся 
України в умовах помірно-континентального клімату на дерново-підзолистих 
супіщаних ґрунтах. 

Нами встановлено, що сугрудки характеризуються багатством рослинних форм 
і складною будовою. Деревостан сугрудків, крім сосни звичайної (Pinussilvestris L.), 
дуба звичайного (Quercusrobur L.) і берези повислої (BetulapendulaRoth.), 
бородавчастої (В. verrucosaEhrh.) та пухнастої (В. pubescensEhrh.), збагачується граб 
звичайний (Carpinusbetulus L.), липа серцелиста (TiliacordataMill.), клен гостролистий 
(Acerplatonoides L.), які утворюють тут другий і третій яруси. 

 У підліску, крім ліщи́ни звича́йної або європе́йської (Corylusavellana L.) й 
бруслини бородавчастої (Euonymusverrucosa L.), можна бачити і такі види, як крушину 
вільховидну (ламку) (Rhamnus frangula L.), Бузину чорну (Sambucusnigra L.), калину 
звичайну (Viburnumopulus L.) та інші. 

Трав'яний покрив сугрудка за видовим складом досить багатий. Постійними 
видами цього ярусу є деревій звича́йний (Achilleamillefolium L.), суниця лісова 
(Fragariavesca L.), чина весняна  (Lathyrusvernus (L.) Bernh.) і гороховидна 
(Lathyruspisiformis L.), купина лікарська (Polygonatumodoratum (Mill.) Druce), конвалія 
травнева (Convallaria majalis L.), зірочник лісовий (Stellariaholostea L.), яглиця 
звичайна (Aegopodiumpodagraria L.), герань лісова  (Geraniumsylvaticum L.)та ін. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernh.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mill.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Druce&action=edit&redlink=1
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Для сугрудків характерною рослиною є сон широколистий (розкритий) 
(Pulsatillapatens (L.) Mill.). 

У зоні мішаних лісів водяться травоїдні звірі: зубри, лосі, олені, сарни (козулі), 
зайці, різноманітні мишовиді. Хижі — вовки, лисиці, рисі, тхори, куниці. Всеїдні: свині, 
борсуки, вивірки, їжаки. Біля лісових водойм селяться бобри, видри, ондатри [2]. 

Більшість птахів прилітає навесні: солов'ї, зозулі, шпаки, мухоловки, вивільги, 
лелеки, журавлі, кулики, лебеді. Постійними мешканцями зони мішаних лісів є орябки, 
глухарі, тетеруки, сови, дятли [3]. 

З рептилій живуть гадюки, вужі та ящірки. У лісовій підстилці, під корою дерев, 
на рослинах живе багато комах. 

Комашиний світ репрезентують жалячі кровосисні й паразитичні (ґедзі, комарі), 
шкідники лісу: шовкопряди сосновий і непарний, короїди, вусачі [4]. 

В результаті дослідження видового різноманіття сосново-дубово-грабових 
угрупованнь Гідропарку ми отримали такі данні: 

За етапом формуванняоб’єкт лалежить до складних угруповань: 
Едифікаторим є сосна та дуб. Дерева мають низьку життєвість (2 бали) і 

утворюють проективне покриття лише 17%. 
У підліску зявляється граб, клен америанський(Acernegundo L.). Чагарниковий 

ярус представлений ожиною сизою, або звичайною (RubuscaesiusL.)  
Трав’янистий ярус складають купина лікарська, яглиця звичайна, проникають 

кульбаба лікарсьа (Taraxacumofficinale L.,), будра плющевидна (Glechóma hederácea 
L.) чистотіл звичайний (Chelidoniummajus L.) та полин звича́йний (Artemisiavulgaris L.).  

Загальне проективне покриття  - 40%. 
Слід зазначити, що досліджуване угруповання зазнає надмірного 

антропогенного навантаження. Ми відмічали ділянки витоптаного рослинного покриву 
і оголеного грунту, зламане гілля, зрубані дерева, пошкодженні кущі та сліди від 
багаття. 

Ми можемо вивести спів відношення частини покриття, яке знищили люди, а яке 
залишилося цілим (рис. 1). 

 

Рис. 1. Співвідношення вцілілих ділянок проективного покриття до покриття 
знищеного людиною 

Тваринний світ угруповання бідний, що пов’язано із надмірним галасом, 
відсутністю достатньої кількості їжі та умов проживання для тварин.   

Нами виявлені: серед комах - мурахи, мухи, павуки, червоноклоп 
червоний;серед ссавців –їжаки, білки, здичавілі собаки; з птахів – сойка, дятел, сорока, 
горобець, ворона. 

Вцілілі ділянки

Знищено людиною

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://uk.wikipedia.org/wiki/L.


123 
 

Отже, рослинні угруповання Гідропарку є унікальною системою, яка поєднує у 
собі автохтонну флору з адвентивними та синантропними видами які буливведені чи 
самостійно проникли декілька десятиліть назад.  

Територія Гідропарку  в районі зростання сосново-дубово-грабовіих угруповань 
зазнає надмірного антропогенного втручання, яке веде до значного збідніння видового 
складу флори і фауни. 

Необхідно застосовувати адміністративні заходи захисту біорізноманіття та 
проводити роз’яснювальну роботу з пропаганди розумного природокористування. 
Якщо людина не змінить своє ставлення до Гідропару, то в майбутньому тут 
сформується пустир, на якому буде відсутня рослинність. Тобто, сьогоднішня 
діяльність людини призводить до збідніння зони.  Помітно великий антропогенний 
вплив у порушенні цілісності системи, засмічення території, що призводить до 
забруднення земель та ґрунту зони мішаних лісів Гідропарку, що потягне за собою 
великі збитки для екосистеми зони. 
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Дослідження антибактеріальної активності лектинів ROSA 
CANINA L. 

 
Лектини – це група речовин білкової природи неімунного походження, які 

володіють властивостями зворотньо і вибірково зв`язувати вуглеводи і вуглеводні 
детермінанти біополімерів без змін їх ковалентної структури. Рослини є 
найдоступнішим джерелом одержання лектинів, хоча вони знайдені у тварин, 
мікроорганізмів і вірусів. Теоретично лектини можуь міститись у всіх рослинах усіх 
родин рослиного світу. Однак є родини, до яких належать рослини, в яких лектини 
знайдені у великих кількостях, і родини, в рослинах видів яких вони не знайдені [2]. 

На сьогоднішній день відомо більше тисячі різних лектинів, а очищено — більше 
двохсот. Вони переважно не володіють каталітичною активністю, проте виділяють 
окрему групу лектинів, у яких таку активність виявлено. Вони отримали назву лекзими. 
Лектини відіграють ключову роль в процесах біологічного розпізнавання на 
молекулярному рівні [1]. 

Отже, лектини є поліфункціональними сполуками, вивчення антибактеріальної 
активності яких у різних представників лікарських рослин, зокрема у рослин роду Rosa, 
є досить актуальним. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Об'єкт – лектини шипшини собачої (Rosa canina L.) 
Предмет –  антибактеріальні властивості лектинів Rosa canina. 
Мета: дослідити антибактеріальні властивості властивості лектинів Rosa canina. 
Завдання: отримати лектинову витяжку із рослинної сировини Rosa canina, 

висіяти культури Serratia marcescens (чудесна паличка) та Bacillus subtilis (сінна 
паличка) в чашки Петрі на поживне середовище МПА, помістити насичені лектинами 
Rosa canina диски фільтрувального паперу в чашки Петрі для виявлення інтенсивності 
гальмування росту бактеріальних культур. 

Методика. Дослідження антибактеріальної активності лектинів лікарських 
рослин проведено за допомогою методики А.Д. Луцика [3].  

Нами був проведений експеримент, що складався з декількох етапів: виділення 
лектинів із плодів Rosa canina, інокуляція поживного середовища МПА бактеріальним 
матеріалом Serratia marcescens та Bacillus subtilis (рис. 1), термостатування чашок 
Петрі при t=25°C протягом 48 годин, вимірювання діаметрів зон пригнічення росту 
бактерій навколо дисків фільтрувального паперу, насичених лектинами Rosa canina, 
здійснення аналізу результатів дослідження (табл. 1). 

 

 

Рис. 1. Зони пригнічення росту колоній Bacillus subtilis та Serratia marcescens 
навколо дисків,  просочених лектинами Rosa canina 
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Таблиця 1 

Діаметр зон гальмування росту колоній Serratia marcescens та Bacillus subtilis 
під впливом лектинів Rosa canina,см 

 

                                Бактерії 
Вид рослини 

Serratіa marcescens Bacillus subtilis 

Шипшина собача   
(Rosa canina L.) 

0.8;         0.7;        0.9;          
 0.7;        1.0; 

0.7;      0.6;     0.8;  
0.8;      0.8; 

Середнє значення 0.82 0.74 

Висновок. Отже, дослідивши антибактеріальну активність лектинів Rosa 
canina, можна стверджувати, що стосовно Serratіa marcescens вона є дещо більшою, 
ніж стосовно Bacillus subtilis. Цей результат дає нам підставу рекомендувати 
використання лектинів рослинної сировини Rosa canina для подальших досліджень 
їхнього впливу на мікроорганізми роду Serratіa та інші грам-негативні бактерії. 
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Дослідження антибактеріальної активності лектинів рослин видів 
родини Аsteraceae 

 
Лектини – це група речовин білкової природи неімунного походження, які 

володіють властивостями зворотно і вибірково зв’язувати вуглеводи і вуглеводні 
детермінанти біополімерів без змін їх ковалентної структури. Вони беруть участь в 
клітинному розпізнаванні, наприклад, деякі патогенні мікроорганізми використовують 
лектини для прикріплення до клітин ураженого матеріалу. Вони можуть також 
викликати аглютинацію еритроцитів. Відіграють ключову роль в процесах біологічного 
розпізнавання на молекулярному рівні [2].   

Але саме рослини є найдоступнішим джерелом одержання лектинів, хоча вони 
знайдені у тварин, мікроорганізмів і вірусів. Теоретично мікроорганізми можуть 
міститися у всіх рослинах ті у всіх родинах рослинного світу [1].  Однак є родини, де 
лектини знайдені у великих кількостях. І залишається очевидним той факт, що лектини 
беруть участь в процесах міжклітинного розпізнавання, захисту від чужорідних 
організмів, у формуванні відповіді на несприятливі умови навколишнього середовища, 
тому вивчення антибактеріальної активності у різних представників лікарських рослин, 
зокрема у пижмо та деревія, є актуальним.   
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Об'єкт - рослини родини Asteraceae: види Tanacetum vulgare і Achillea 
millefolium. 

Предмет - антибактеріальні властивості лектинів Tanacetum vulgare і Achillea 
millefolium.  

Мета: дослідити антибактеріальні властивості властивості лектинів Tanacetum 
vulgare і Achillea millefolium. 

Завдання: отримати лектинову витяжку із рослинної сировини, навчитися 
підготовлювати бактеріальний матеріал для дослідження активності лектинів, 
підготовлювати досліджений матеріал для вивчення  антибактеріальної активність 
лектинів рослини. 

Методика. Дослідження антибактеріальної активності лектинів лікарських 
рослин проведено за допомогою методики А.Д. Луцика [3]. Ця методика дозволяє 
дослідити антибактеріальну активність лектинів лікарських рослин. Нами проведено 
експеримент, який складається з 4 етапів: виділення лектинів із досліджуваних 
лікарських рослин, підготовка бактеріального матеріалу для дослідження, підготовка 
дослідного матеріалу для вивчення антибактеріальної активності лектинів, аналіз 
результатів дослідження антибактеріальної активності рослинних лектинів. 

Після п'ятиденної інкубації зроблено виміри діаметрів зон пригнічення росту 
колоній Klebciella pneumoniae, Candida albicans, Escherichia coli навколо дисків (рис. 1., 
рис.2.) просочених лектинами деревію звичайного та пижмо звичайного. 

        
Рис. 1. Зони пригнічення росту   Рис. 2. Зони пригнічення росту 
лектинами деревію звичайного   лектинами пижмо звичайного 

Результати отриманих результатів внесено в таблицю 1. 
Таблиця 1. 

Антибактеріальна активність лектинів Tanacetum vulgare і Achillea 
millefolium відносно Klebciella pneumoniae, Candida albicans, Escherichia coli 

Вид рослин 
 
Штами  
мікроорганізмів 

Діаметри зон 
гальмування росту бактерій 
лектинами Tanacetum 
vulgare, мм 

Діаметри зон 
гальмування росту бактерій 
лектинами Achillea 
millefolium, мм 

Klebciella pneumoniae 17, 10, 11, 9 ,10, 9.6 - 

Candida albicans - - 

Escherichia coli - - 

Висновок. Аналіз отриманих результатів показав активність лектинів пижмо 
звичайного на Klebciella pneumoniae. Таким чином, можемо зазначити, що сировина 
пижмо звичайне може бути рекомендована для подальших досліджень, як лікарська 
рослина при лікуванні верхніх дихальних шляхів. 
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Антибактеріальні властивості плодів представників роду Цитрус 
(Citrus L.) 

 
З дитинства Ви, напевно, любите соковиті апельсини, освіжаючі кислі лимони, 

гіркуваті грейпфрути. Всі цитрусові не лише смачні, а й корисні. Зараз на прилавках 
магазинів можна побачити не лише звичні для нас плоди, але й екзотичні різновиди - 
кумквати, лайми, сицилійські апельсини, помело, світи тощо. 

Кожен цитрус володіє власним неповторним ароматом і смаком. При достатній 
кількості подібних фруктів у раціоні Ви можете не приймати полівітаміни, оскільки Ваш 
організм буде одержувати необхідні йому речовини в натуральному вигляді. 
Найбільше багатство цитрусів – це вітамін С, який не тільки зміцнює імунітет, але ще і 
бореться з передчасним старінням, і захищає клітини від несприятливого впливу 
навколишнього середовища. Окрім аскорбінової кислоти цитрусові містять досить 
багато вітамінів групи В. Крім того, всі цитруси багаті фітонцидами – речовинами, які, 
подібно до антибіотиків, справляються з хвороботворними бактеріями.  

На думку експертів, вживання цих фруктів позитивно позначається на роботі 
дихальних шляхів. Так, хворим на бронхіт лікарі рекомендують випивати по одній 
склянці помаранчевого соку в день. Вміщені у фрукті активні речовини допоможуть 
впоратися з кашлем і очистити бронхи. тому дана тема в сьогочасному світі набуває 
все більшої актуальності.  

Мета дослідження: дослідити стійкість бактерій Candida albicans та Klebsiella 

pneumoniae до фітонцидів рослин роду Цитрус (Citrus L.). 

Відповідно до мети нами були поставлені наступні завдання: 

1. Підготувати сік та цедру лимона, грейпфрута, апельсина та мандарина;  
2. Висіяти мікроорганізми штамів Candida albicans та Klebsiella pneumoniae на 

поживне середовище 
3. Диски фільтрувального паперу змочити цедрою та соком цитрусових та помістити 

на інокульоване мікроорганізмами поживне середовище. 
4. Після інкубації визначити ступінь антибактеріальних властивостей цитрусових  
5. Зробити висновки про антибактеріальну дію різних частин плодів представників 

роду Citrus. 
Об`єкт дослідження: антибактеріальні властивості плодів лимона, грейпфрута, 

апельсина та мандарина. 
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Предмет дослідження: ступінь прояву антибактеріальної дії соку та цедри 

плодів представників роду Citrus проти штамів Candida albicans та Klebsiella 

pneumoniae. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проведено в мікробіологічній 
лабораторії кафедри біології НПУ імені М.П.Драгоманова. Виконання дослідження 
здійснено наступним чином: підготовлено сік та цедру цитрусових, на поживне 
середовище висіяно штами мікроорганізмів Candida albicans та Klebsiella pneumoniae; 
дикси просякуто соком на цедрою цитрусових і поміщено в мікросередовище; чашки 
Петрі поміщено в термостат для пророщування; аналіз та підрахунок зон пригінчення 
зроблено на 3-й та 5-й дні інкубації. 

Результати досліджень та їх обговорення 
У результаті проведеного нами дослідження, ми отримали такі результати 

(таблиця 1). 
Таблиця 1 

Антибактеріальна активність представників роду Citrus 
Об`єкт Діаметр зон гальмування росту штамів мікроорганізмів, мм 

Candida albicans  Klebsiella pneumoniae 

Лимон Цедра Сер. зн Сік Сер. зн. Цедра Сер. зн. Сік Сер.зн. 

20/18/16 18 1/16/15 14 8/ 7/7 7 10/11/9 10 

Апельсин 6/6/8 7 0/8/11 6 8/10/9 9 5/6/4 5 

Грейп-
фрукт 

12/13/15 14 7/10/13 10 11/15/19 15 8/9/7 8 

Мандарин 15/11/13 13 4/6/8 6 16/18/19 17 4/4/5 4 

*Сер.зн.- середнє значення  
Отримані результати дають можливість стверджувати, що фітонциди 

представників роду Citrus проявляють антибактеріальні властивості на штамах 

мікроорганізмів Candida albicans та Klebsiella pneumoniae. Зокрема, найвищі показники 

мають цедра лимона – 18-міліметрова зона пригнічення на тест-об’єкт Candida 

albicans, проте цедра лимона проявляє нижчу активність проти штаму Klebsiella 

pneumoniae -7-міліметрова зона пригнічення. Сік лимона проявив найвищу 

антибактеріальну властивість у порівнянні з іншими об`єктами дослідження. Друге 

місце за антибактеріальною здатністю займає грейпфрут: його цедра на посівах штаму 

Candida albicans спричинила до 14-міліметрових зон пригнічення, сік – 10 мм; при 

використанні цедри на посівах штаму Klebsiella pneumoniae виявлено зону пригнічення 

розміром 15 мм, соку – 8 мм. У результаті нашого дослідження нам вдалося 

встановити, що найнижчою антибактеріальною здатністю володіє апельсин, показники 

протимікробної дії цедри на штами Candida albicans та Klebsiella pneumoniae майже 

однакові і становлять близько 7 мм.  

Отже, проведене дослідження дає можливість стверджувати, що фітонциди 

представників роду Citrus можуть справлятися з хвороботворними бактеріями подібно 

до антибіотиків. Користь цитрусових фруктів безмежно величезна. Сік та цедра 

цитрусових вбиває шкідливі мікроорганізми та запобігає їх поширенню, володіє 

заспокійливими властивостями, стимулює діяльність шлунково-кишкового тракту, а 

також допомагає організму протистояти несприятливим факторам навколишнього 

середовища та запобігає розвитку авітамінозу. 
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Огляд деяких видів  родини вусачів (Сoleoptera, Сerambycidae) 
Згурівського дендропарку 

 
Згурівський дендропарк є одним із величних ландшафтних парків України. 

Знаходиться у селищі міського типу Згурівка. Площа парку 309 га. Підпорядкований 
Березанському лісництву та Переяслав-Хмельницького держлісгоспу. Заснований 
у 60-х роках XIX століття графом Петром Аркадійовичем  Кочубеєм. Парк обсаджений 
з усіх боків суцільними лісозахисними смугами. З півдня, півночі і заходу насадження 
складаються переважно з дуба, липи, береста, в'яза, клена гостролистого і 
татарського, явора, ясена, білої акації тощо. У підліску зростають крушина, жостір, 
ліщина, бруслина європейська і бородавчата, особливо багато бузини чорної, яка 
наповнила весь парк. Із сходу в складі насаджень переважають хвойні породи - сосна 
звичайна, ялина європейська, смерека європейська, модрина європейська. Уздовж 
алей парку, було насаджено багато декоративних чагарників.  

На території Згурівського дендропарку зустрічається багато ослаблених та 
повалених дерев, які заселяються жуками вусачами, не проводяться роботи з захисту 
деревних рослин. Функціональна роль жуків-вусачів, як комах-ксилофагів, у структурі 
лісових екосистем зумовлена їх участю у розкладі опаду, підстилки, відмерлої і гниючої 
деревини. Жуки є первинними деструкторами, це  також визначається їх трофічною 
спеціалізацією [1, 2, 4].  

Дослідження жуків вусачів проводили на пробних ділянках дендропарку площею 
близько 1 га, що об’єднує невеликі частини кількох урочищ, які мали різні рослинні 
насадження. Перша пробна ділянка знаходилася у східній частині  дендропарку, де 
зростають переважно деревні хвойні рослини. Друга пробна площа знаходилася  у 
західній частині, де зростають дуб, липа, берест, в'яз, клен гостролистий і татарський, 
явір, ясен та інші  рослини. Деревні рослини, що ростуть на пробних площах 
дендропарку мають практично однакові умовами зростання. Площа кожної ділянки 
складає близько 0,5 га, неподалік від них знаходиться штучна водойма – Згурівське 
озеро. 

Збір імаго жуків вусачів проводився згідно загальноприйнятих методик. Жуків 
збирали на листках, корі дерев та підкорою пошкоджених дерев. У період масового 
виходу імаго з лялечок використовували метод викошування ентомологічним сачком 
із трав`янистої рослинності [5].  

В результаті дослідження було встановлено такі види жуків вусачів як:  вусач 
дубовий малий (Cerambyx scopolii Fuessly, 1775), вусач дубовий великий (Cerambyx 
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cerdo Linnaeus, 1758), вусач-шкіряник лісовий європейський (Prionus coriarius Linnaeus, 
1758 ), вусач - березовий (Rhagium mordax De Geer, 1775), вусач смерековий (Rhagium 
inquisitor Linnaeus, 1758).  

Вусач дубовий малий (Cerambyx scopolii Fuessly, 1775 ) мешкає на  різних 
листяних породах. Заселяє всихаючі і зрубані дерева, а також пні. Лялечка, в 
лялечковій камері, розвивається впродовж 24—29 днів. Після лялечкового розитку, 
який відбувається восени, дорослий жук зимує й покидає лялечкову камеру лише з 
настанням весни-літа наступного року. Період масового поширення припадає на 
кінець липня – початок серпня.  Життєвий цикл триває 2—4 роки. Даний вид 
домінантий, чисельність якого становить 14 екземплярів . [1,2]. 

Вусач дубовий великий (Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758). Личинки жука 
оселяються у старих, кількасотлітніх дубах. Личинка вусача дубового великого живе 
під корою, де, живлячись, вигризає довгі звивисті ходи. Перед заляльковуванням вона 
вгризається в деревину, прокладаючи короткий гачкуватий хід, який завершується 
лялечковою камерою. В цій камері личинка створює своєрідну стінку з дрібної тирси, 
яка закриває личинковий хід. Лялечка формується восени або в кінці літа й жук зимує 
в лялечковій камері, виходить на поверхню лише наступного року, на початку літа. 
Життєвий цикл триває 2- 3роки. Період масового поширення припадає на кінець липня. 
Зокрема,через вирубування старих дібров Згурівського дендропарку, жук став 
рідкісним і опинився на ґрані зникнення. Даний вид   рідкісний, чисельність якого 
становить 4 екземпляри [3]. 

Вусач-шкіряник лісовий європейський (Prionus coriarius Linnaeus, 1758 ) заселяє 
переважно старі дерева та пні. Личинка розвивається також у відмерлих коренях 
живих дерев та в коренях пнів. На першій та другій личинковій стадії розвитку живиться 
стеблами трав'янистих рослин  з додатковим живленням на імагінальній стадії 
вегетативними частинами квіткових рослин. Третій етап розвитку  відбувається у 
ґрунті, личинки живляться коренями рослин, а імагінальні форми додатково живляться 
їх наземними частинами. Життєвий цикл триває 2 роки. Період масового розмноження 
травень – початок червня. Даний вид звичайний, чисельність, якого становить 9 
екземплярів[1,4].  

Вусач - березовий (Rhagium mordax De Geer, 1775 ) вигризає під корою звивисті 
ходи неправильної конфігурації. Заселяє хворі, відмираючі, свіжозрубані дерева та пні 
бука. Личинки зустрічається на рослинах, які зростають на болотистій місцевості, 
зокрема на плакуну-корінь, боровому очереті, дідовій траві, також зустрічається біля 
озерної дамби на спорангіях зозулиного льону. Імаго розвиваються в деревині берези 
(Betula verucosa L,Betula minor, Betula nigra ), граба та деяких інших листяних порід. 
Життєвий цикл триває 2 роки. Період масового розмноження кінець липня – початок 
серпня. Даний вид звичайний, чисельність якого становить 8 екземплярів  [4].  

Вусач смерековий (Rhagium inquisitor Linnaeus, 1758). зустрічаються на свіжих 
вирубках та на ушкоджених деревах, з яких виділяється живиця. Літ триває з кінця 
травня до серпня, максимум чисельності припадає на середину червня. Личинки 
розвиваються в живій або свіжо поваленій деревині смереки, ялиці та сосни. Ходи і 
лялечкові камери розташовуються під корою. Лялечкова камера овальної форми, 
оточена характерною облямівкою, яка складається з довгих волокон відгризених від 
кори.  Життєвий цикл триває 2 роки із зимуванням личинок та дорослих комах. Даний 
вид  домінантний, чисельність якого  становить 17 екземплярів [2]. 

Отже, проведене нами дослідження дає можливість стверджувати, що масова 
поява жуків-вусачів – не причина, а швидше наслідок послаблення зелених насаджень 
території парку. Хворі рослини втрачають рекреаційну функцію, перетворюються на 
вогнища розмноження та поширення небезпечних шкідників і хвороб.  
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Дослідження впливу сміттєзвалища на біорізноманіття прилеглих 
екосистем 

 
Проблема утилізації відходів – одна з найактуальніших проблем поставлених 

сьогоденням перед людством. Сучасні технології виробляють речовини невластиві 
природному середовищу, а от же вони малопридатні, або і зовсім не придатні для 
переробки редуцентами. Складування непотребу на звалищах призводить до його 
переповнення і виходу із під контролю. Сміттєзвалища потребують все нових і нових 
площ, а їх рекультивація потребує все більших капіталовкладень [1]. 

 Ця проблема нагальна і для України. Наша держава має мізерну  кількість 
сміттєспалювальних комбінатів. Офіційні сміттєзвалища перетворилися на 
смердючих, токсичних монстрів, а стихійні викиди побутового бруду заполонили 
околиці міст та селищ [2]. 

Звичайно від переповнених сміттєзвалищ страждають не лише люди, а і в 
першу чергу прилеглі екосистеми. Восени 2016 року студентами-географами НПУ 
імені М.П. Дгагоманова було  проведено еколого-ценотичне дослідження лісових та 
лучних угруповань прилеглих до полігона №5 який розташований в селі Підгірці 
Київської області 

Мета:  дослідити вплив сміттєзвалища на біоту. 
Об'єкт — флора та фауна природних угруповань прилеглих до полігона №5. 
Предмет – кількісні дослідження біоти. 
Дослідження проводили згідно методики польових досліджень [3]. Нами 

встановлено, що в селі Підгірці Обухівського району Київської області розташований 
сміттєвий полігон №5 який працює з 1986 року. Згідно проекту він мав би бути закритий 
в 2001 році, але працює й дотепер. Площа сміттєзвалище становить 60 гектарів.  

В результаті аналізу виявлено, що основним джерелом забруднення ґрунту є 
фільтратні стоки полігону, які накопичуються у ґрунтах, та внаслідок значних 
атмосферних опадів, що викликають перелив фільтрату, потрапляють у об’єкти 
довкілля.  

Флористичні дослідження виявили домінування адвентивних видів (переважно 
бурянів) та значні інвазії Робі́нії звича́йної (Robinia pseudoacacia L.). Візуальні 
спостереження дозволяють зробити висновок про низьку оцінку життєвості 
дендрофлори (3-2 бали). У віковому співвідношенні переважають прегенеративні 
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форми, які рідко преходять у генеративний період. Дерева покручені, низькорослі, 
багато сухостою.  

У фауні простежується   проникнення непритаманних даним екосистемам видів: 
нашестя пацюків сірих (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769), чайок озерних (larus 
ridibundus), численна кільість представників роду Corvus L., 1758.  

Таким чином проведені еколого-ценотичні дослідження полігону №5 дозволять 
зробити висновок про деградацію природних угруповань екосистем прилеглих до 
сміттєзвалища. 

Список використаних джерел: 
1. Шевченко О.А. Еколого-гігієнічна оцінка ступеню небезпеки території 

муніципальних звалищ та заходи щодо їх оздоровлення / О.А. Шевченко, Е.А. 
Деркачов // Проблеми збору, переробки та утилізації відходів: зб. наук. стат. IV 
Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса, 2002. – С. 224-227. 

2. Романова И. Біля Києва селяни вимагають закриття сміттєзвалища [Електронний 
ресурс] / Ирина Романова // Подробности-ТВ. – 10. – Режим доступу до ресурсу: 
http://podrobnosti.ua/2136747-blja-kiva-seljani-vimagajut-zakrittja-smttzvalischa.html. 

3. Настека ТМ. Польові дослідження в курсі «Біогеографія» // Методичні рекомендації 
/ ТМ. Настека Київ; НПУ ім. М.П. Драгоманова -2016; 40 с. 

  
 

Федотова Анастасія Володимирівна 
студентка ІV курсу  
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук,  
доцент Лебединець Н.В. 

 

Формування та розвиток патологій статевої системи дівчат 
 від 0 до 18 років 

 

Проблема патології розвитку  та зокрема захворювань жіночої статевої системи 
є надзвичайно актуальною на сьогодення, оскільки більша частина жіночого 
населення, в тому чи іншому віці, має гінекологічні проблеми. Патології не тільки 
викликають порушення репродуктивної функції, але є причиною страждань жінки, 
призводять до погіршення якості життя, виникненню сімейних і соціальних проблем.  

В сучасному світі спостерігається значне зниження імунної реактивності 
жіночого організму, що зумовлено погіршенням екологічної обстановки, наявністю 
хронічного стресу, особливістю харчування та зміною фізіологічних періодів в житті 
жінки, всі ці фактори спричинюють різноманітні хвороби, а саме запальні 
захворювання нижнього та верхнього відділів статевої системи, кісти яєчників, 
порушення менструального циклу тощо. 

В науковій літературі патології розвитку статевих органів розглядають як 
вроджені порушення анатомічної будови геніталій у вигляді незавершеного 
органогенезу, відхилення величини, форми, пропорцій, симетрії, топографії, а також 
наявність утворень, не властивих жіночому організму в постнатальному періоді. Вади 
розвитку геніталій формуються в так звані критичні періоди, тобто ті періоди коли 
формування органів і систем відбувається особливо інтенсивно і  плід стає більш 
чутливий до несприятливих зовнішніх впливів. Перший критичний період припадає на 
перші три місяці вагітності, тобто час коли відбувається закладка і формування тканин 
і органів плоду. Особливо вразливий ембріональний зачаток на 5-6-й день після 
запліднення, коли відбувається його прикріплення в порожнині матки. Якщо в цей 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1769
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://podrobnosti.ua/2136747-blja-kiva-seljani-vimagajut-zakrittja-smttzvalischa.html
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період розвитку зачаток переносить вплив шкідливих факторів, то вони можуть 
викликати його загибель. Ураження зародка саме в цей період також може призводити 
до виникнення вроджених патологій розвитку. При цьому анатомічні порушення 
виникають у тих органах, які в момент дії шкідливих чинників активно розвивалися. 
Другий критичний період припадає на 20-24 тиждень вагітності. В цей період 
відбувається становлення і розвиток найважливіших функціональних систем 
організму, в тому числі і статевої. Ураження плоду на даному етапі не призводить до 
патологій, але може зумовити виникнення внутрішньоутробного захворювання [1; 2]. 

Існують патології зовнішніх та внутрішніх статевих органів. До патологій 
внутрішніх статевих органів відносять: 

1) патології піхви: аплазія, агенезія та  атрезія. Причиною даної патології є 
несприятливі умови внутрішньоутробного розвитку на ранніх етапах;  
 2) патології матки: сегментарна агенезія, однорога матка, роздвоєна та дворога 
матка, а також матка розділена перетинкою. Причиною виникнення є незавершеність 
гістогенезу міометрів в антенатальному періоді онтогенезу. Загалом дана патологія 
може бути, як вродженою так і набутою;  
 3) патології гонад: абсолютний агонадизм, токсична дисгенезія, бластомогенний 
гіпергонадизм, фальшивий та справжній гіпергонадизм. Причиною даного виду  
патологій є аномалії в хромосомах статевих залоз, повна відсутність яєчникової 
тканини, гонадотропна недостатність гіпофізу. Повна відсутність придатків буває 
тільки в нежиттєздатних плодів, при цьому відсутні мюллерові протоки і зачатки нирок. 
Однобічна відсутність придатків є великою рідкістю, причому з цього ж боку відсутня 
мюллерова протока і нирка, наявна однорога матка. Розрізняють додаткові яєчники, 
що виникають шляхом відшнуровування частини зачатка яєчника на ранніх стадіях 
ембріонального розвитку [1]. 
 До патологій зовнішніх статевих органів належать: 
          1) патології клітора: агенезія, гіпоплазія та гіпертрофія; 
          2) патології гімену - атрезія; 
          3) аплазія статевих губ і незайманої пліви. Причиною цих патологій  є вплив 
шкідливих факторів на плід в ембріональному розвитку [3]. 

Крім вроджених патологій статевої системи в постнатальному розвитку 
зустрічаються набуті вади та захворювання, до яких належать: вульвіти,  бартолініт, 
кольпіт, ендоцервіцит, ерозія шийки матка, ендометрит, сальпінгоофорит, кісти 
яєчників. Порушення менструального циклу тощо. 

Актуальність даної тематики обумовила предмет наших досліджень. Нас 
зацікавила патологічна ураженість статевої системи жіночого населення від 0 до 18 
років Фастівського району Київської області. Щоб дослідити поширеність патологій 
репродуктивної системи, нами було опрацьовано статистичні матеріали надані 
Центральним статистичним управлінням та медичним статистиком Фастівської 
Центральної районної лікарні (табл.1).       

Таблиця 1  
Динаміка поширеності патологій статевої системи дівчат від 0 до 18 років у 

Фастівському районі Київської області 

Захворювання Вікова група 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

                    Кількість випадків 

                І.Запальні захворювання нижнього відділу статевої системи 

1)Вульвіт 
-первинний 
-вторинний 

 
підліткова 
юнацька 

 
3 
5 

 
1 
7 

 
4 
3 

2) Бартолініт підліткова 3 2 5 

3)Кольпіт підліткова 11 16 13 
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Продовження таблиці 1  
Динаміка поширеності патологій статевої системи дівчат від 0 до 18 років у 

Фастівському районі Київської області 

Захворювання Вікова група 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Кількість випадків 

4)Ендоцервіцит юнацька 1 3 1 
5)Ерозія шийки матки підліткова 

юнацька 
2 
4 

1 
5 

3 
2 

                     ІІ. Запальні захворювання верхнього відділу статевої системи 

1)Гострий ендометрит юнацька 2 3 1 
2)Сальпінгоофорит юнацька 2 4 3 

ІІІ. Порушення менструального циклу 

1)Альгодисменорея підліткова 7 5 9 

2)Ювенільні кровотечі препубертатни
й період 

4 2 6 

3)Порушення циклу по 
типу нерегулярних 

підліткова 
юнацька 

16 
12 

21 
8 

19 
14 

                                                     IV. Кісти яєчників 

1)Хронічні юнацька 4 6 2 

2)Дермоїдні є вродженими 2 3 1 

3)Бартолінової залози юнацька 1 2 1 
Нами було з’ясовано, що найбільш поширеними захворюваннями статевої 

системи дівчат від 0 до 18 років були: кольпіт, вторинний вульвіт, ерозія шийки матки 
в юнацькому віці, порушення менструального циклу за всіма типами. До менш 
розповсюджених патологій належать: бартолініт, первинний вульвіт, гострий 
ендометрит, сальпінгоофорит. Найрідше зустрічаються такі порушення як кіста 
бартолінових залоз. 
 Простежена динаміка захворюваності дівчат від 0 до 18 років в діапазоні трьох 
років нестабільна. Так, спостерігається незначне зростання запальних захворювань 
нижніх і верхніх відділів жіночої статевої системи, а також патологія порушення 
менструального циклу в 2015 році. Описана нестабільність захворювань на нашу 
думку та думку науковців обумовлена тим, що для організму який росте та 
розвивається властива наявність критичних періодів, та прояви певного дисбалансу 
всіх органів і систем на підставі неоднозначних темпів процесів росту та розвитку. 
Формування функціональної активності статевої системи у дівчат має пряму 
залежність з діяльністю ендокринної системи. В літературі зазначається, що патології 
розвитку репродуктивної системи часто поєднані з гормональними порушеннями [3]. 
 Отже, досліджена поширеність захворювань статевої системи у дівчат 
Фастівського району від 0 до 18 років характеризується нестабільністю. До найбільш 
поширених патологій належать: вульвіт, кольпіт, порушення менструального циклу. 
Причинами їх виникнення можуть бути порушення способу і ритму життя, 
недотримання інтимної гігієни, раннє статеве життя, особливості навколишнього 
середовища, несприятливі соціально-побутові умови, інфекційний фактор та 
ослабленість імунної системи, яка викликає зниження опірності організму, що 
призводить до виникнення захворювань в тому числі і статевої системи. 
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Дослідження алелопатичного та цитостатичного ефекту 
Mentha longifolia (L.) Huds. 

 
М'ята довголиста (Mentha longifolia (L.) Huds.) — багаторічна трав'яниста 

рослина роду М'ята родини Глухокропивових. Виходячи з того, що основним 
компонентом м’яти є ментол, вона знаходить широке застосування в якості 
зовнішнього болезаспокійливого засобу, а при внутрішньому застосуванні рослина 
заспокоює нервову систему, розширює коронарні судини, знімає головний біль. Mentha 
longifolia є сировиною для виробництва всім відомих «Валідолу» і «Валокордину», які 
застосовуються при неврозах, тахікардії, безсонні, початкових стадіях аритмії. Високі 
також спазмолітичні властивості Mentha longifolia відносно шлунково-кишкового 
тракту. Вона входить в склади жовчогінних і вітрогінних зборів, сприяє підвищенню 
апетиту і допомагає від нудоти (у тому числі при закачуванні в транспорті, при так 
званій морській хворобі) [1]. 

Об’єкт: рослинна сировина Mentha longifolia 
Предмет: алелопатичні та цитостатичні властивості Mentha longifoliа 
Мета: дослідити дію екстрактів рослинної сировини Mentha longifolia на 

проростання насіння жита посівного (Secale cereale L.), гірчиці білої (Sinapis alba L.), 
ріпаку (Brassica napus L.) та редьки олійної (Raphanus sativus L.). 

Завдання: виготовити водний настій з Mentha longifolia; відібрати насіння Secale 
cereale, Sinapis alba, Brassica napus та Raphanus sativus в чашки Петрі на 
фільтрувальний папір; змочити папір, на якому знаходиться насіння досліджуваним 
екстрактом Mentha longifolia для виявлення інтенсивності проростання насіння. 

Методика. Настій виготовили за загальноприйнятою методикою: 5 г рослинної 
лікарської сировини Mentha longifolia поміщено в 100 мл кип’ячої води, настояно 
15 хв [1]. Алелопатичний ефект аналізували за методикою Д.М. Гродзинського [2, 3]. 
Насіння тест-об’єктів Secale cereale, Sinapis alba, Brassica napus та Raphanus 
sativus  помістили в екстракт Mentha longifolia: по 10 насінин у настій Mentha longifolia 
та по 10 насінин ― в дистильовану воду для контролю. На 5-ий день від початку 
пророщування констатували високий пригнічувальний вплив Mentha longifolia на 
проростання Secale cereale, Sinapis alba, Brassica napus та Raphanus sativus  (табл.1). 
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Таблиця 1 
Алелопатичний вплив Mentha longifolia на проростання Secale cereale, Sinapis 

alba, Brassica napus та Raphanus sativus 
Умови 
проростання 

Кількість 
пророслих 
насінин 
Sinapis alba 

Кількість 
пророслих 
насінин 
Raphanus sativus  

Кількість 
пророслих 
насінин 
Secale cereale 

Кількість 
пророслих 
насінин 
Brassica napus 

Дистильована 
вода 

10 8 10 9 

Настій Mentha 
longifolia 

0 0 5 з 10 0 

Відповідно до отриманих результатів, Mentha longifolia має високий 
пригнічувальний алелопатичний вплив на тест-об’єкти: 100% для Sinapis alba, 
Raphanus sativus  та Brassica napus і 50% для Secale cereale (довжина коренів 
проростків дорівнює: №1 - 1см, №2 - 5 мм, №3 - 3 мм, №4 - 2 мм і №5 - 5 мм). 
Відповідно, результати свідчать про високу цитостатичну здатність настою  Mentha 
longifolia.  

Висновок. Отже, виявлено, що настій Mentha longifolia має сильний 
цитостатичний ефект. Його можна рекомендувати для подальших досліджень з метою 
використання у боротьбі з розростанням ракових пухлин. Оскільки екстракти Mentha 
longifolia гальмують проростання насіння Secale cereale, Sinapis alba, Brassica napus 
та Raphanus sativus , рекомендуємо дистанціювати Mentha longifolia від культурних 
рослин, використаних як тест-об’єкти, під час сільськогосподарських робіт. 
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Патогени та шкідники Mentha longifolia L. в умовах агроценозів Київщини 

 
М'ята довголиста (Mentha longifolia L.) — багаторічна трав'яниста рослина 

роду М'ята (Mentha L.) родини Глухокропивових (Lamiaceae MARTINOV) високо 
цінується за свої лікувальні, гастрономічні, парфумерні та естетичні властивості. Вона 
здавна культивується у приватних господарствах України і стала однією із улюблених 
садових культур.  

Як пряність м'яту завжди використовували в Японії. Древні римляни дуже 
цінували цю рослину. Щоб підняти гостям настрій, до їхнього приходу натирали столи 
свіжим листям м'яти, а кімнати обприскували м'ятною водою. У добу Середньовіччя 
німецькі студенти під час занять носили на голові вінки з м'яти, оскільки вважалося, 
що запах цієї рослини покращує роботу мозку [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Martinov
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Головна мета промислового вирощування м'яти - це одержання ментолової олії 
для лікувальних і харчових цілей. М'ята містить аскорбінову кислоту, каротин, рутин, 
ментол, органічні кислоти, дубильні речовини, мікроелементи. М'ята широко 
використовується — в харчових продуктах, в косметиці, в фітотерапії та ароматерапії, 
а також в фармакології. На даний момент налічується 25 видів м'яти, крім того ще є 10 
природних гібридів цієї рослини [1]. 

Проте м'яту полюбляють не лише люди, а і деякі комахи та гриби. Звичайно, ці 
організми викликають захворювання рослини і заважають її вирощуванню. 

Студенти-біологи НПУ ім. М,П, Драгоманова провели дослідження по 
виявленню шкідників M. longifolia та добору засобів запобігання шідливій дії комах на 
рослину. 

Об’єкт: Шкідники M. longifolia. 
Предмет: Фітопатогени та шкідники сільськогосподарських культур.  
Мета: Виявити шкідників M. longifolia та підібрати засоби запобігання їх шідливій 

дії на рослину. 
Завдання: виявити комах шкідників M. longifolia, встановити їх біологічні 

особливості, знайти засоби захисту рислини.     
Робота виконувалась на базі дослідної ділянки «Татарка», приватних садиб 

Києва та області. Комах виявляли згідно методики польових досліджень [2].  
Нами було встановлено, що м'ята приваблює величезну кількість комах, 

здебільшого шкідливих. Серед них: м'ятна блішка (Longitar sus licopi Foudr.), м’ятний 

листоїд (Chrysolina herbacea L.), попелиці (Aphidoidea), м'ятний кліщ,  

(Eriophyes menthae Moll), слинява пінниця (Philaenus spumarius L.), жуки-

довгоносики (Curculionidae Latreille,1802), лучний метелик (Loxostege 

sticticalis LINNAEUS, 1761), дротяники (личинки Elateridae Leach, 1815). Самі по собі 

вони дрібні, але завдають значної шкоди рослинам. 

Longitar sus licopi Foudr. Відомі також як жуки стрибуни [3]. Дорослі жуки 
світло-коричневі, досягають в довжину 1,8 сантиметра. Зиму проводять, заглибившись 
у рослинні залишки на узліссях лісів і посадок. А з настанням весняного тепла мігрують 
в сади і плантації кормових рослин. 

Виявити шкідників можна за характерним пошкоджень листя. Блішки вигризають 
м’які тканини листових пластин зверху. Отвори мають округлу або неправильну 
форму. 

Особливу небезпеку ці жуки представляють для незміцнілих молодих 
рослин. Збільшення популяції жуків спостерігається в суху і жарку погоду, коли м’ята 
страждає від нестачі вологи і особливо чутлива до нападу комах. Молоді личинки 
живляться дрібним корінням м’яти, не приносячи їй помітної шкоди.  
За рік розвивається одне покоління комах.. 

Chrysolina herbacea L. Зустрічаються в багатьох регіонах Європи [4]. Це 

шкідники ефіроолійних культур, що харчуються м’ятою і мелісою. Дорослі комахи 

досягають в довжину 1,1 міліметра і мають яскраве забарвлення – синьо-зелене з 

бронзовим відливом. Зиму імаго і личинки проводять у ґрунті. Весняна активність 

спостерігається при середньодобових температурах вище +14 градусів. Вибравшись 

на поверхню, жуки деякий час проводять нерухомо, сховавшись в пазухах листків. 

Потім починають інтенсивно харчуватися, особливо в ранкові та вечірні години. 

Для статевого дозрівання самок необхідно приблизно півтора місяця активного 
живлення. Яйця вони розміщують на суцвіття м’яти. Плодючість до 250 яєць. 
Розмноження триває з червня по вересень. Жуки і личинки скупчуються на пагонах у 
великих кількостях, що найчастіше викликає висихання цілих ділянок м’яти. 

Друге покоління жуків з’являється в середині жовтня. На зимівлю комахи йдуть 
в стадії імаго. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%94%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/Leach
https://uk.wikipedia.org/wiki/1815
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Aphidoidea — надродина маленьких рослиноїдних комах довжиною від 1 до 
10 мм. Ротовий апарат — хоботок колючо-смоктального типу. З його допомогою 
комахи проколюють навіть тверді рослинні покриви і добираються до поживного соку, 
яким вони й харчуються [5]. 

Eriophyes menthae Moll Розміри - 0,5—3 мм. Розвивається у 2-ох поколіннях. 

Зимують яйця. Виходять із зимівлі на початку травня і харчуються бур’янами, а потім 

вже поширюються на сходи м’яти. Висмоктують з рослини сік і поживні речовини, 

спричинюючи зморшкуватість, а потім і засихання листя рослин [6]. 

 Curculionidae Latreille. У життєвому циклі довгоносики проходять повне 
перетворення (метаморфоз), яке включає стадії яйця, личинки, лялечки та імаго [7]. 
Розміри довгоносиків варіюють у межах від 1 мм до 4 см, що зумовлено заселенням 
ними найрізноманітніших екологічних ніш — від насінин до стебел рослин. Тіло 
зазвичай округле, рідше витягнуте. Голова витягнута у так звану головотрубку 
(помилкова назва — хоботок), на кінці якої розташований ротовий апарат гризучого 
типу. 
Поширений повсюдно, але більшої шкоди завдає у Лісостепу і на півночі степової зони. 

Гусінь багатоїдна, пошкоджує рослини з 35 родин. 

Loxostege sticticalis LINNAEUS. Метелик розміром 18 – 27 мм [8]. Передні крила 

світлокоричневі з жовтуватобурим малюнком з кількох смужок на зовнішньому краї та 

світлою плямою посередині. Особливої шкоди завдають метелики. Літ їх триває один 

— два місяці залежно від метеорологічних умов. Метелики активні з настанням 

присмерків до півночі й перед сходом сонця. Вдень вони сидять під листками рослин.  

Elateridae Leach. Личинки деяких видів можуть завдавати серьйозної 
шкоди сільському господарству [9]. Личинки коваликів були здавна загальновідомі як 
«дротяні черви», «костяники», «дротяники». Ці фітофаги живляться протягом усього 
вегетаційного періоду культури: пошкоджують проростаюче насіння, яке гине і не 
утворює сходів, потім перегризають молоді рослини, проникають усередину коренів, 
викликаючи їх відмирання, недорозвиненість і потворність. 

Заходи захисту. Знищення бур’янів; дискування та глибока зяблева оранка. 
Застосування дозволених для використання інсектицидів [10]. Використовувати 
біологічний метод захисту. Із хімічного, використовувати акарциди. У профілактичних 
цілях використовується просторове розмежування грядок. Ефективна обробка 
настоєм гіркого перцю або ромашки (150 грам на десять літрів води). Якщо шкідники 
численні, застосовується обприскування розчином «Метафоса» (2,5%) або 
«Хлорофосу» (0,2%). 

Висновок. В результаті проведеної роботи ми встановили, що в умовах 
Київщини м'ята довголиста (Mentha longifolia L.) може страждати від ряду шкідників 
таких як: Longitar sus licopi Foudr., Chrysolina herbacea L., Aphidoidea, Eriophyes 
menthae Moll, Philaenus spumarius L., Curculionidae Latreille, Loxostege 
sticticalis LINNAEUS, личинки Elateridae Leach. 

При застосуванні сучасних заходів по захисту рослин можна успішно 
вирощувати Mentha longifolia L. В культурі 
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Рід кульбаба (Тaraxacum L.) флори Eкраїни та галузі його 

використання 
 

Одним із найбільш відомих і поширених видів роду Кульбаба є к. лікарська 
(Taraxacum officinalis L.) – рослина родини Айстрові (Asteraceae). У народі її ще 
називають «зубний корінь», «молочай», «молочник», «пушник». Це багаторічна 
трав’яниста рослина, поширена на всій території України, особливо у лісостепових 
районах, на луках, серед чагарників, як бур’ян у садах, на городах, уздовж доріг [1]. 

Хімічний склад сировини: молочний сік к. лікарської містить гіркі глікозиди 
тараксацин і тараксацерин, смолисті речовини, віск, каучук; листки містять аскорбінову 
кислоту (50-70 мг/100 г), каротин (6-8 мг/100 г), альфа-токоферол, солі кальцію, 
фосфору, знайдено також нікотинову кислоту, залізо, марганець, флавоноїдні 
глікозиди; з коренів виділено трипертенові сполуки, Р-ситостерин, сігмастерин, інулін 
до 24% (восени вміст інуліну наближається до 40%, навесні зменшується до 2%), 
холін, нікотинову кислоту, яблучну кислоту (2 %), нікотинамід, гіркі й дубильні 
речовини, цукор, вітаміни, смоли, віск, каучук (до 3%), білки (5%) і олію, яка містить 
гліцериди олеїнової, пальмітинової, лінолевої, мелісової і церотинової кислот, багато 
солей калію (4,5 %) [2]. 

Taraxacum officinalis – лікарська рослина, що використовується в народній 
медицині при різноманітних захворюваннях. Це рослина неофіцінальна. Використання 
її прихильниками нетрадиційної медицини обумовлено величезним набором саме 
лікувальних властивостей. Історія використання кульбаби налічує тисячі років, і її 
намагалися застосовувати народні цілителі. У народній медицині її називають 
«еліксиром життя». Усі частини цієї рослини можна використовувати, оскільки вони 
володіють лікувальними властивостями. У зелених листках та стеблах молодих 
рослин міститься багато вітаміну В1, В2, С. Вони цінуються за високий вміст каротину, 
Fe, P, Co та інших корисних мікроелементів. Використання кульбаби дозволяє 
наситити організм корисними сполуками, стеринами, лютеїном Особливо корисний 
корінь кульбаби: коренева система цієї рослини є досить потужною, якщо корінь 
надрізати або надломити, то з'явиться молочний гіркий сік. Застосовують при 
гастритах з секреторною недостатністю з метою посилення секреції шлункового соку, 
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https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfzIjqld3TAhUpD5oKHY-xAMoQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fagroscience.com.ua%2Finsecta%2Fluchnyi-metelyk&usg=AFQjCNFoRyVYWcQkiS6qTayKf46ryp1upA&sig2=WfHwcmlUR1jyuiuErIQnIg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfzIjqld3TAhUpD5oKHY-xAMoQFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fagroscience.com.ua%2Finsecta%2Fluchnyi-metelyk&usg=AFQjCNFoRyVYWcQkiS6qTayKf46ryp1upA&sig2=WfHwcmlUR1jyuiuErIQnIg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPkKD0-N3TAhUJCSwKHdO4ANAQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8&usg=AFQjCNFBwirNCccheIMaPxuhvMfEpkBWaA&sig2=9LIgahgYWlQEX-7zYR62eg
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при атонії шлунку, атеросклерозі, цукровому діабеті, як послаблюючий засіб, при 
жовчнокам'яній хворобі, різних видах гепатиту, при холециститі. Застосування 
препаратів з кореня кульбаби прискорює процес одужання хворих, сприяє поліпшенню 
пам'яті, виведенню холестерину Густий екстракт кульбаби лікарської посилює 
секрецію травних залоз, підвищує апетит. Корінь входить до складу апетитних, 
жовчогінних, сечогінних, послаблюючих чаїв. Може використовуватися як замінник 
кави. [3]. 

У гомеопатії використовується рослина, зібрана перед цвітінням, при 
захворюваннях печінки і травних органів, «географічному язику» [4]. 

Використання кульбаби не обмежується тільки приготуванням засобів для 
лікування захворювань в народній медицині. З листків і суцвіть цієї рослини виходять 
чудові вітамінні салати. Найціннішими і корисними для здоров'я вважаються молоді 
листки і пагони до утворення суцвіть. Листки рослини можна додавати до гарячих 
страв, овочевих пюре, використовувати як приправи. Також із суцвіть кульбаби варять 
духмяне варення. Це прекрасний спосіб позбутися авітамінозу, зміцнити імунітет, 
підняти загальний тонус організму і позбутися анемії.  

 
Список використаних джерел: 

1. http://mednews.in.ua/home/inshi-temi/23849-korin-kulbabi-likuvalni-vlastivosti 
2. http://xn--80aimveh.pp.ua/nauka/4010-de-rostut-kulbabi-kulbaba-zvichayniy-opis.ht 
3. http://vashaibolit.com.ua/1361-vikoristannya-kulbabi-v-narodny-medicin.html 
4. file:///C:/Users/User/Downloads/514-608-1-PB%20(2).pdf 
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Особливості біохімічного складу (Taraxacum officinale L.)  

у зв`язку з її лікарськими властивостями 
 

Taraxacum officinalis – лікарська рослина, що використовується в народній 
медицині при різноманітних захворюваннях. Особливо корисний корінь кульбаби: 
коренева система цієї рослини є досить потужною, якщо корінь надрізати або 
надломити, то з'явиться молочний гіркий сік. Молочний сік кульбаби лікарської містить 
гіркі глікозиди тараксацин і тараксацерин, смолисті речовини, віск, каучук, органічні 
кислоти, інсулін, сахарозу [1]. 

З коренів кульбаби виділено трипертенові з'єднання, Р-ситостерин, 
сігмастерин, інулін до 24 % (восени вміст інуліну наближається до 40 %, навесні 
зменшується до 2 %), холін, нікотинова кислота, яблучна кислота (2 %), нікотинамід,  
гіркі й дубильні речовини, цукор, вітаміни, смоли, віск, каучук (до 3 %), білки (5 %) і 
олію, яка містить гліцериди олеанової, пальмітинової, лінолевої, мелісової і 
церотинової кислот [2]. 

Усі частини цієї рослини можна використовувати, оскільки вони володіють 
лікувальними властивостями. У зелених листках та стеблах молодих рослин міститься 
багато вітаміну В1, В2, С також присутні вітаміни  токоферол (вітамін Е),  К, РР. Вони 
цінуються за високий вміст каротину, Fe, P, Co та інших корисних мікроелементів. Крім 
вітамінів, до складу кульбаби входять такі корисні речовини як Ca, Fe, K, Mn, Na, Se, 

file:///C:/Users/User/Downloads/514-608-1-PB%20(2).pdf
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P, Mg, Zn, Cu. Використання кульбаби дозволяє наситити організм корисними 
сполуками, стеринами, лютеїном. 

Листки кульбаби містять аскорбінову кислоту (50-70 мг/100 г), каротин (6- мг/100 
г), альфа-токоферол, солі кальцію, фосфору. Знайдено також нікотинову кислоту та 
флавоноїдні глікозиди. 

До складу сировини кульбаби лікарської входять біологічно активні речовини, 
які працюють як жовчогінні, спазмолітичні, послаблюючі, заспокійливі препарати. 
Вивчаючи корисні властивості кульбаби, було встановлено, що вони мають 
протитуберкульозну, антиканцерогенну та антигельмінтну дію на організм. 

Лікувальні властивості, впливають на лікування цукрового діабету, 
атеросклерозу, при ішемії, як лікування при порізах. Кульбаба є носієм антитоксичної 
дії, стимулює серцево-судинну систему, використовують для лікування артритів і при 
видаленні бородавок. 

Існують протипоказання, не рекомендується лікуватися засобами з кульбаби 
при гастриті та язві. Уникати передозування, яке може викликати діарею або рвоту. 

У традиційній медицині кульбаба лікарська є важливим компонентом для 
багатьох лікувальних препаратів. 

Властивості кульбаби позитивно впливають на процеси виділення, при цьому 
стимулюють функції печінки та нирок, сприяють кращому кровообігу.  
Основною сферою застосування кульбаби є видалення шлаків з організму та 
стабілізація обмінних процесів в організмі. Застосовують також в косметології. 
Кульбаба видаляє відмерлі клітини, зволожує, робить шкіру еластичною [3]. 

Застосовують при гастритах з секреторною недостатністю з метою посилення 
секреції шлункового соку, при атонії шлунку, атеросклерозі, цукровому діабеті, як 
послаблюючий засіб, при жовчнокам'яній хворобі, різних видах гепатиту, при 
холециститі. Застосування препаратів з кореня кульбаби прискорює процес одужання 
хворих, сприяє поліпшенню пам'яті, виведенню холестерину Густий екстракт кульбаби 
лікарської посилює секрецію травних залоз, підвищує апетит. Корінь входить до 
складу апетитних, жовчогінних, сечогінних, послаблюючих чаїв. Може 
використовуватися як замінник кави [4]. 

Використання кульбаби не обмежується тільки приготуванням засобів для 
лікування захворювань в народній медицині. З листків і суцвіть цієї рослини виходять 
чудові вітамінні салати. Найціннішими і корисними для здоров'я вважаються молоді 
листки і пагони до утворення суцвіть. Листки рослини можна додавати до гарячих 
страв, овочевих пюре, використовувати як приправи. Також із суцвіть кульбаби варять 
духмяне варення. Це прекрасний спосіб позбутися авітамінозу, зміцнити імунітет, 
підняти загальний тонус організму і позбутися анемії [5]. 

 
Список використаних джерел: 

1. http://xn--80aimveh.pp.ua/nauka/4010-de-rostut-kulbabi-kulbaba-zvichayniy-opis.ht 
2. http://vashaibolit.com.ua/1361-vikoristannya-kulbabi-v-narodny-medicin.html 
3. http://chto-polezno.ru/lekarstvennyj-oduvanchik-poleznye-svojstva.html 
4. http://stopbolezni.net/likuemo-prurodoy/3189-likyvalni-vlastuvosti-kulbaby.html 
5. http://medicine.co.ua/narodni-rezept/2879-kylbaba-likyvalni-vlastyvosti.html 
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Можливості пошуково-дослідницької навчальної діяльності для 
реалізації компетентнісного підходу у новій українській школі 

 
У теперішній час, швидкоплинного розвитку суспільства та економіки, інновацій 

та нововведень, перед учителями загальноосвітніх навчальних закладів, постає 
необхідність пошуку нових науково-методичних підходів до подання навчальної 
інформації, введення сучасних методів засвоєння знань учнями. Сучасний учитель має 
сформувати вміння логічно мислити, користуватися різними джерелами для пошуку 
інформації, обмірковувати та пояснювати явища та процеси, оцінювати та аналізувати 
інформацію, що надходить із зовні, вміти приймати рішення у нестандартних ситуаціях, 
застосовувати на практиці та у реальному житті всі здобуті навички. 

Найбільш доцільною на цьому етапі, на нашу думку, є навчальна пошуково- 
дослідницька діяльність учнів. Вона сприяє вирішенню практичних завдань, досить 
широко поширена й описана в педагогічній літературі, але на практиці учні стикаються 
з певними труднощами.  

Дослідницька діяльність – різновид творчої, інтелектуальної та пошукової 
діяльності, що базується на пошуковій активності та дослідницькій поведінці. Процес 
виконання такої діяльності складається з: вивчення та аналізу ситуації чи проблеми, 
прогнозування майбутніх ідей, а також формування моделі навчальних дій та методики, 
а також реалізацію та корекцію дослідницької поведінки [1, с. 6 ]. 

Пошукова активність виникає у процесі вирішення нестандартної ситуації. Коли 
учитель займається дослідницькою діяльністю з учнями, спостерігається покращення 
засвоєння основних правил дослідження, учні застосовують або готові застосовувати 
отримані знання та вміння на практиці, а сама дослідницька діяльність гармонійно 
поєднується з сучасними вимогами до проведення уроків. 

Сучасні підручники мають таку структуру, що в параграфах передбачені 
дослідницько-пошукові завдання. Це, як правило, основоположні, пізнавальні питання, 
що мають певну проблему в їх вирішенні, що мотивують та спонукають учнів до 
проведення власних досліджень. При цьому, сама дослідницька діяльність не є 
регламентованою повністю, учні можуть вносити корективи, пропозиції, колективно 
обирають тему дослідження тощо. Робота тісно пов’язана з особистими інтересами 
школярів, а дослідницька діяльність може виходити за рамки предмету. Результатам 
таких дослідницьких робіт учнів стають не тільки зроблені відкриття та розробки, 
отримані знання та певна практика, а й особисте відчуття задоволення від отриманих 
успішних результатів. У ході виконання таких робіт учні не тільки випробовують здобуті 
теоретичні знання та навички, а й набувають певного досвіду у вирішенні реальних 
питань [1, с 7]. 

Використання учнівських досліджень в комплексі у різних сферах 
життєдіяльності учнів, максимально дозволяє реалізувати їх потребу у 
самоствердженні, нових враженнях та знаннях. 

У ході проведення навчально-дослідницької діяльності, в учнів формуються 
особисті якості характеру, що базуються на розумінні неможливості змінити закони 
природи, наукової етики, чесності та об’єктивності. При цьому вчителю потрібно 
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враховувати вікові особливості учнів, щоб максимально використати потенціал 
дослідницької діяльності [3, с. 5].  

Ще одним важливим моментом є оцінка дослідницької діяльності, яка, як 
правило, дається вчителем. Але на цьому етапі важливим завданням вчителя є вміння 
навчити школярів оцінювати результати діяльності своїх однокласників, які вивчають 
та досліджують той самий матеріал. 

Таким чином, розвиток навичок та вмінь учнів при проведенні дослідницько-
пошукових завдань на уроках географії буде ефективним, коли вчитель географії: 
1) запровадить у навчально-виховний процес дослідницькі завдання практичного 

спрямування; 
2) обиратиме цікаві для учнів теми досліджень та посильні для їх віку; 
3) готуватиме заздалегідь необхідне обладнання для проведення таких досліджень; 
4) проводитиме для учнів необхідний інструктаж перед виконанням навчально-

дослідницьких завдань; 
5) буде систематично розвивати предметну компетентність учнів [2, с. 113]. 

Отже, в рамках проведення пошуково-дослідницької навчальної діяльності в 
результаті сумлінної роботи вчителя та учня формуються: 

1. Пізнавальна компетентність: уміння досліджувати та раціонально  
використовувати природні ресурси, знайомитися та вивчати природні  багатства 
рідного краю, кліматичні та погодні умови,  формувати особистісне сприйняття 
дослідженого матеріалу.  

2. Практична компетентність: досліджувати, проводити пошукові роботи,   
вміти описувати досліджувані об’єкти  в т.ч. природні (ріки, озера, болота, рослинність, 
ґрунти),  вивчати мікроклімат,  готувати колекції та гербарії, оформляти польовий зошит 
та щоденник досліджень за вибраною темою, орієнтуватися на місцевості за 
допомогою карти та компасу, проходити маршрути за легендою, встановлювати намет, 
розпалювати вогнище в різних погодних умовах, готувати страви в похідних умовах на 
вогнищі, долати природні перешкоди, дотримуватися основних правил техніки безпеки  
участі у туристських подорожах та змаганнях; брати участь в  учнівських, студентських 
конкурсах науково-дослідницьких робіт, конференціях, олімпіадах тощо. 

3. Творча компетентність: готувати науково-дослідницькі та пошукові роботи, 
складати топографічні карти, описи маршрутів 1-3 денного походу, брати участь в 
екскурсіях, експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі. 

4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва з науковими та 
науково-дослідницькими закладами, установами, соціальна активність, виховання 
культури спілкування, виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки 
оточуючих, збереження та примноження  природних багатств, повага до людей 
формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, 
працелюбство, ініціативність, відповідальність та інші), виховання доброзичливості, 
вміння працювати в колективі.  
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Порівняльна характеристика прибережних пустель 

 
Проблема вивчення та освоєння пустель світу останнім часом привернула 

особливу увагу географів всіх країн.  
Пустелями вважаються області на поверхні Землі, де через занадто жаркого і 

сухого клімату відсоток випаровування як мінімум удвічі перевищує рівень опадів, що 
випадають.. Вони характерні особливим типом ландшафту, а також вкрай мізерною 
рослинністю і тваринним світом. 

Незважаючи на те, що саме її ім'я «пустеля» походить від таких слів, як 
«порожньо», «порожнеча», цей дивовижний природний об'єкт наповнений 
різноманітним життям. Пустеля дуже багатолика: крім піщаних барханів, які звично 
малює наш погляд, існують солончакові, кам'янисті, глинисті, а також снігові пустелі 
Антарктиди і Арктики. З урахуванням снігових пустель цієї природної зони належить 

одна п'ята частина всієї поверхні Землі 4. Процес формування та розвитку пустель 
заснований, насамперед, на нерівномірності в розподілі на Землі тепла і вологи, 
зональності географічної оболонки нашої планети. Зональний розподіл температур та 

атмосферного тиску визначає специфіку вітрів, загальну циркуляцію атмосфери 2. 
 Пасати, що переважають в екваторіально-тропічних широтах, визначають 

стійку стратифікацію атмосфери, перешкоджають вертикальним рухам повітряних 
потоків і пов'язаного з ними утворенню хмар і випаданню опадів. Хмарність вкрай 
незначна, в той час як приплив сонячної радіації найбільший, що призводить до 
крайньої сухості повітря (відносна вологість в літні місяці становить близько 30 %) і 
виключно високих річних температур. В субтропічному поясі величина сумарної 
сонячної радіації зменшується, але на метриках розвиваються малорухомі депресії 
термічного походження, що викликають різку посушливість. Середня температура в 
літні місяці сягає +30 °C, максимальна — +50 °C. Найбільшою сухістю в даному поясі 
відрізняються міжгірні западини, де річна кількість опадів не перевищує 100—200 мм.У 
помірному поясі умови для формування пустель виникають у 
внутрішньоконтинентальних районах, таких як Центральна Азія, де кількість опадів не 
перевищує 200 мм. Центральна Азія відгороджена від циклонів і мусонів гірськими 
підняттями, що тягне за собою утворення в літні місяці баричної депресії. Повітря 
відрізняється великою сухістю, високою температурою (до 40 °C і більше) і сильною 
запиленістю. Саме характер загальної циркуляції атмосфери разом з місцевими 
географічними умовами створюють кліматичну обстановку, що формує на північ і 
південь від екватора, між 15° і 45° широти, зону пустель. До цього також додається 
вплив холодних течій тропічних широт (Перуанська течія, Каліфорнійська 
течія, Бенгельська течія, Канарська течія, Західно-Австралійська течія). Прохолодні, 
насичені вологою морські повітряні маси, викликають температурну інверсію, 
призводять до утворення прибережних прохолодних і туманних пустель зі ще меншим 

випаданням опадів у вигляді дощу 7. 
Таким чином, виникнення, розвиток і географічний розподіл пустель на земній 

кулі обумовлюються наступними чинниками: високими значеннями радіації і 
випромінювання, малою кількістю опадів, що випадають або їх повною відсутністю. 
Останнє, у свою чергу, обумовлюється широтою місцевості, умовами загальної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%87%D1%96%D1%8F
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циркуляції атмосфери, особливостями орографічного будови суші, материковим або 
при океанічним  становищем місцевості.. 

Якщо порівняти прибережні пустелі, наприклад Атакама,Наміб та Велику піщану 
пустелю, то побачимо такі відмінності. Атакама-це найспекотніша пустеля світу. 
Розташована уздовж узбережжя Чилі в безпосередній близькості до Тихого океану. Її 
загальна площа становить близько 105 тисяч квадратних кілометрів. Переважно її 
територія знаходиться в горах на дуже великій висоті. Тут виключно високий 
рівень сонячної радіації, і можливість життя на деяких ділянках практично дорівнює 
нулю.Ще одна важлива особливість даної пустелі - багаті родовища мідної руди на її 
території. Тут розташовані найбільші в світі відкриті шахти для видобутку цієї корисної 

копалини3. 
 Наміб-надзвичайно суха (вона отримує лише 10-13 мм опадів на рік) і, за 

винятком кількох прибережних міст, практично ненаселена. Наміб вважається 
найстарішою пустелею у світі: пустельні чи напівпустельні умови панують тут 
безперервно вже протягом 80 млн років, тобто пустеля існує ще з часів динозаврів. 
Внаслідок цього тут виникло декілька ендемічних видів рослин і тварин, що 
пристосовані до життя в місцевому надзвичайно ворожому кліматі і не зустрічаються 
більше ніде у світі. У пустелі розвідані важливі поклади вольфрамових і уранових руд 
і алмазів. Довколишнє море надзвичайно продуктивне і приваблює 
численних тюленів, морських птахів і навіть пінгвінів, які, незважаючи на африканську 
спеку, гніздяться на пустельних берегах і прибережних островах. 

Велика Піщана пустеля- піщано-солончакова пустеля. Пустеля покрита пісками 
червоного кольору, на дюнах переважно виростають колючі ксерофітні злаки.   Гряди 
дюн розділені глинисто-солончаковими рівнинами, на якихростуть чагарники акації (на 
півдні) та низькорослі евкаліпти (на півночі). Економіка пустелі представлена золотими 
копальнями Телфер, мідними родовищами Ніфті і поки що не розробляються поклади 

урану в районі Кінтайр 5 . 
Якщо порівняти, ці три пустелі то можна помітити,що спільним є те що невелика 

чисельність населення,небагат представників фауни. Але є одне спільне, те що є 
родовища, які несуть позитивний вплив на розвиток і розширеня своїх меж пустелі. 

За останні роки з різних куточків земної кулі лунають тривожні сигнали про 
зростаючий настанні пустелі на обжитих людиною території. Наприклад, за даними 
ООН тільки в Північній Америці пустеля щорічно забирає у людей близько 100 тис. га 
корисних земель.  

Кожен з пустельних феноменів по-своєму впливає на рельєф, грунт, 
рослинність, тваринний світ, на людину і його господарську діяльність. Як всяке 
екстремальне явище, феномени пустелі несприятливі для людей, часом небезпечні. 
Вони викликають неврожай кормових рослин; засипають піском будівлі, дороги, 
колодязі, засоленість грунтів, нестача води. Пилові бурі зупиняють роботу на 
промислах на кілька днів підряд, суховії гнітюче діють на живі організми, не 
виключаючи людини, викликаючи в нього пригнічений настрій. Особливість 
екстремальних явищ полягає в тому, що вони не регулярні, завжди несподівані, що 
робить їх все більш небезпечними за своїми наслідками.  Найбільш ймовірними 
причинами цього досить небезпечного явища вважаються несприятливі погодні умови, 
знищення рослинного покриву, нераціональне природокористування, механізація 
сільського господарства, транспорту без відшкоду-ваня шкоди, якої завдала людина 

природі 1.  
Боротьба з процесами опустелювання ведеться в наступних напрямках:раннє 

виявлення процесів опустелювання з метою їх запобігання і ліквідації, орієнтування на 
формування умов раціонального природокористування;створення захисних лісових 
смуг по околицях оазисів, межах полів і уздовж каналів; створення лісових масивів і 

http://aboutginka.ru/rizne-10/osobistist/97512-sumarna-sonjachna-radiacija-sonjachna-radiacija.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B1%D1%83
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B1%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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зелених "парасольок" з місцевих порід - псамофітов в глибині пустель для захисту 
худоби від сильних вітрів, палючих променів сонця і зміцнення кормової бази; 

Також, помимо того, що пустелю потрібно зменшувати та недавати збільшувати 
свої масштаби, її ще й потрібно зберігати. Зберігати, бо в неї унікальний тваринний і 
рослинний світу.Пустеля сама по собі багатство, крім того, що приховано в її надрах 
або в родючості зрошуваного землі. Пустеля приваблива не тільки для геологів і 
археологів, а й для туристів. Лікувальне, її сухе повітря, тривалий теплий період, 
виходи лікувальних грязей, гарячих мінеральних джерел дозволяють лікувати 

захворювання нирок, ревматизм, нервові і багато інших хвороб 6 . 
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Геодемографічна ситуація в Києві: ретроспективний аналіз, 
сучасний стан та перспективи 

 
Сучасна демографічна ситуація протягом останніх років свідчить про наявність 

в Україні поряд із соціально-економічними проблемами демографічної кризи, 
негативні наслідки якої для подальшого розвитку країни важко передбачити. На думку 
провідних українських учених, одним із головних компонентів демографічної кризи є 
зниження рівня народжуваності. Сучасний процес дітонародження відбувається під 
впливом багатьох факторів, що діють прямо та опосередковано. До безпосередніх 
належать демографічні (шлюбна активність, кількість населення репродуктивного віку, 
віково-статевий баланс) та медико-біологічні (поширеність абортів, рівень безпліддя, 
передчасні пологи, мертвонародження). Важливу роль відіграють непрямі 
детермінанти: соціально-економічні (рівень доходів, житлово-побутові умови, 
зайнятість жінок у суспільному секторі економіки), культурно- психологічні (освітньо-
професійний рівень населення жіночої статі, етнічно-релігійні традиції тощо), 
екологічні (стан природного довкілля впливає на репродуктивне здоров'я людей), а 
також заходи демографічної політики [1]. 

Київ є містом де гострих проявів набула кризи демореальності, яка в свою чергу 
проявляється в падіння народжуваності. У 90-ті роки та на початку нового сторіччя в 
Києві швидко посилювалися негативні тенденції у її динаміці: чисельність народжених 
зменшилася з 31,6 тис. у 1990 р. до 21,2 тис. у 2002 р., а загальний коефіцієнт 
народжуваності - відповідно з 12‰ до 7,3‰. Таке падіння зумовлено і загально- 
світовими тенденціями зниження народжуваності, і погіршенням умов проживання 

http://aboutginka.ru/rizne-10/suspilstvo/103575-najbilshi-pusteli-svitu-riznovidi-pustel
http://moyaosvita.com.ua/geografija/pusteli-xarakteristika-i-vidi-pustel/
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населення, внаслідок соціально-економічної кризи. З 2005 року спостерігається 
тенденція до повільного зростання показників народжуваності. 

 
Рис.1 Динаміка загального коефіцієнта народжуваності в місті Києві 
Незважаючи на певне підвищення сучасна народжуваність у столиці є 

надзвичайно низькою: вона не забезпечує навіть половину рівня, необхідного для 
простого відтворення населення. Основна причина падіння дітородної активності 
людей у сучасних умовах полягає в тім, що задоволення потреби в дітях, материнстві 
й батьківстві конкурує з низкою інших потреб, тим елементарніших, чим нижчий рівень 
життя сім'ї. I хоч Київ є більш благополучним порівняно з іншими регіонами України, 
але й тут відтворення населення економічно не забезпечується [1]. Загальний 
коефіцієнт народжуваності значно відрізняється в районах міста Києва. Найбільші його 
показники характерні для Печерського (18,2 ‰) та Дарницького (15,1 ‰) районів, 
найнищі – в Голосіївському та Оболонському районах (10,0‰).  

 

 
Рис.2. Загальний коефіцієнт народжуваності в районах міста Києва, 2015р 

Другою важливою характеристикою природного руху населення є смертність. 
Загалом рівень смертності населення Львова зріс за останні 26 років з 8,2 до 10,5 ‰ у 
2015р. У 2007–2012 рр. зафіксовано незначне зменшення рівня смертності до 9,8 ‰, 
що пояснюють зростанням частки населення середнього віку в структурі населення, 
незначним зростанням дитячого населення. 

 

Рис.2. Динаміка загального коефіцієнта смертності в місті Києві 
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Варто зазначити, що загальний коефіцієнт смертності значно варіює в різних 
районах Києва. Найвищі показники спостерігаються в Шевченківському (20,3‰) 
районі, а найнищі - в Солом’янському (8,3 ‰), Голосіївському (8,5 ‰) та Печерському 
(8,7 ‰) районах. 

 

Рис.3. Загальний коефіцієнт смертності в районах Києва, 2015 р. (‰) 

Основними причинами смертності населення міста Києва є хвороби системи 
кровообігу, виникнення новоутворень, хвороби органів дихання, травлення, деякі 
інфекційні та паразитарні хвороби, а також смертність спричинена зовнішніми 
причинами [1]. 

Більш точну картину геодемографічної ситуації в країні дає аналіз показників 
дитячої смертності, оскільки він відображає сучасний стан здоров’я населення; 
призводить до його втрат і скорочення природного приросту. Рівень дитячої 
смертності визначає престиж країни, її рейтингове місце у світі за особливостями 
розвитку системи охорони здоров’я. Коефіцієнт смертності дітей у віці до одного віку в 
1990 році складав 12,6‰, в подальшому він скорочувався, досягнув в 2010 році 7,3 ‰, 
в 2015 - 8, 1‰ ( рис.4). 

 

Рис. 4. Динаміка коефіцієнта дитячої смертності дітей у віці до 1 року в 
місті Київ 

Основними причинами смертності  дітей до 1 віку є виникнення окремих станів, 
що виникають у пренатальному періоді, виникнення природжених вад розвитку, 
деформацій та хромосомних аномалій, хвороби органів дихання, деякі інфекційні та 
паризитарні хвороби , хвороби нервової системи, органів травлення та інші [1]. 

Загальний коефіцієнт смертності показує лише ступінь зменшення населення в 
результаті смертності, а не дійсну її інтенсивність. Тому поряд з ним використовують 
й інші показники, головним серед яких є середня очікувана тривалість життя 
населення. В сучасних умовах тривалість життя людей розглядається як одна з 
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найважливіших складових частин рівня людського розвитку. Аналізуючи динаміку 
середньої очікуваної тривалості життя ми бачимо, що характерною особливістю міста 
Києва є тенденція до підвищення показників середньої тривалості життя. Середня 
очікувана тривалість життя станом на 2015 рік становить 74,0 проти 67,53 у 1990 році. 
Значні відмінності існують при аналізу цього показника за статями. Якщо станом на 
2015 рік  середня очікувана тривалість життя  для жіночого населення становить 77,84, 
то чоловічого значно менше і складає 69,79 років. 

Індикатором соціально-економічних, політичних умов життєдіяльності 
населення і характеру його природного відтворення виступає природний приріст. Для 
Києва характерні відносно невисокі показники природного приросту населення – 2,1‰, 
що зумовлено високими показниками народжуваності 12,6 та відносно високими 
показниками смертності 10,55 за даними 2016 року[3]. Протягом 1990-2016 року 
відбувались значні зміни в природному прирості населення Києва. Від’ємний 
природний приріст спостерігався в 1995 році і складав 3,5‰, в 2000 складав 2,9‰ та в 
2005 році 1,4‰. Найвищий показник природного приросту спостерігався в 2016 році та 
склав 2,1 ‰. Існують значні відмінності в показниках природного приросту в районах 
міста. 

Таблиця 2 
Коефіцієнт народжуваності, смертності та природного приросту,2016р, ‰ [3] 

Район Загальний 
коефіцієнт 

народжуваності 
(‰) 

Загальний 
коефіцієнт 
смертності 

(‰) 

Загальний 
коефіцієнт 

природного 
приросту (‰) 

Голосіївський 10,3 8,2 2,1 

Дарницький 15,5 8,7 7,4 

Деснянський 10,4 9,3 1,1 

Дніпровський 11,8 11,7 0,1 

Оболонський 9,7 9,4 0,3 

Печерський 20,8 8,6 12,2 

Подільський 14,5 9,2 5,3 

Солом’янський 11,5 8,6 2,9 

Святошинський 12,2 9,8 2,4 

Шевченківський 14,4 24,2 -9,8 

Статева структура населення Києва вирізняється переважанням жіночого 
населення. За даними 2016 року в статевому співвідношенні жіночі населення складає 
1541,3 в той час коли чоловіче населення складає 1324,1 тис. чол. На кожну 1000 жінок 
в Києві припадає 859 чоловіків. В регіональному аспекті дисбаланс в співвідношенні 
статей виявлено в Дніпровському районі (коефіцієнт маскулінізації 803 особи/1 000 
осіб), а найменший – у Соломянському районі (коефіцієнт маскулінізації становить 998 
осіб/1000 осіб). Співвідношення між чоловічим та жіночим населенням досить сильно 
відрізняється для окремих вікових груп. В дитячому віці переважають хлопчики, 
оскільки їх народжується більше. В розрахунку на 1000 осіб за даними 20016 року  
хлопчиків народилось 154, в той час як кількість дівчаток становить 111. У віці 15-20 
років чисельність чоловіків і жінок вирівнюється через вищу смертність серед 
чоловічого населення. В працездатному віці (15-64 роки) в населенні переважають 
жінки. Вікова структура Києва має подібні ознак, що загалом характерні для України: 
зменшується частка дитячого населення внаслідок скорочення народжуваності (з 28,8 
% у 1970 р. до 15,6% у 2016 р.), а частка осіб старшого віку зростає (з 11,8 % до 13,8 
% за аналогічний період). Це свідчить про посилення тенденції демографічного 
старіння населення. 

Отже, проблеми оптимального демографічного розвитку слід розглядати як 
першочергові інтереси держави, як фактор і водночас як результат її функціонування 



150 
 

Список використаних джерел: 
1. Олійник Я.Б., Шищенко П.Г., Степаненко А. В.,Масляк П.О. Географія: Україна і світ. 

- 2-ге  вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. С.187-194. (25) 
2. http://dse.org.ua/arhcive/11/14.pdf (42) 
3. http://www.dsnews.ua/economics/ella-libanova-evropa-v-tselom-i-ukraina-v-chastnosti-

ischerpali-02112016100000 

 
 

Семенюк Оксана Василівна 
студентка ІV курсу 
спеціальності «Географія»  
науковий керівник: 
викладач Пологовська Ю.Ю. 

 
Роль міграцій у формуванні чисельності населення Києва 

 
В історії будь-якого міста спостерігаються етапи заснування, розвитку, розквіту, 

занепаду, які чергуються і змінюються залежно від зміни екологічних, соціально-
економічних та історико-культурних умов. Чисельність населення, його склад, 
природний і міграційний рух не тільки стають наслідками цих змін, але й показниками 
умов життя і стану здоров’я населення. Київ не став винятком. У часи Стародавньої 
Русі в ХІ–ХІІ ст., за оцінками науковців, він був одним із найбільших міст Європи і 
налічував 50–100 тис. населення. Проте після князівських міжусобиць, татаро-
монгольської навали, а згодом через турецько-татарську експансію, козацькі бунти, 
криваву визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького, розкол України по 
Дніпру і Руїну ХVІІ ст. місто занепало. Поступово зі столиці великої держави воно 
перетворилося в невелике прикордонне місто, хоча його роль як духовного і 
культурного центру нації зберігалася завдяки існуванню Києво-Печерської Лаври та 
Києво- Могилянської Академії. 

У XVIII столітті на чисельність населення міста вплинуло багато чинників, перш 
за все міграційні процеси. Будучи політико-адміністративним, економічним і 
культурним центром, Київ залучав купців, ремісників, майстрів різних спеціальностей, 
художників, архітекторів як з різних районів України та Росії, так і з-за кордону. 
Прибувши до Києва у службових справах, багато нерідко залишалися в ньому на 
постійне проживання. Так, за переписом 1766, з 559 сімей, про які збереглися дані, 272 
давно жили в місті, 185 сімей порівняно недавно переселилися сюди з Лівобережної 
України та Слобожанщини, 101 сім'я - з Правобережжя, а одна - з-за кордону. З 315 
робітників, які жили на квартирах господарів, киян налічувалося лише 66 чоловік, інші 
прийшли з Лівобережної, Правобережної України та Слобожанщини. Найбільше  було 
вихідців з навколишніх сіл. Відомість Київської губернської канцелярії цього ж року 
свідчить, що в місті проживали переселенці з Переяславського, Гадяцького, 
Полтавського, Чернігівського, Лубенського полків, запорізькі козаки, а також 
білгородські, курські, тульські, калузькі і московські купці [1]. 

З середини XVIII століття в Росію починають переселятися цілими сім'ями 
серби, чорногорці, валахи і угорці. Часто вони надовго зупинялися в Києві, а частина з 
них залишалася в ньому на постійне проживання. Так, у 1751 р в місто прибуло 218 
сербів, в 1755 р.- 100 чорногорців, в 1757-1758 рр.- ще 1151 чорногорців. До кінця 50-
х рр. в Києві проживала ціла колонія сербів. Ще з середини XVII ст. в Києві поселялися 
греки. У XVIII ст. в місті їх налічувалося вже кілька десятків людей. Згодом іноземці 
асимілювалися корінним населенням міста і стали підлягати загальнодержавній 
юрисдикці [3]. 

http://dse.org.ua/arhcive/11/14.pdf
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У другій половині ХІХ століття збільшення кількості населення Києва 
здійснювалося головним чином за рахунок припливу його з інших губерній. Перепис, 
проведений в 1874 р в Києві, показав, що уродженців міста налічувалося лише близько 
30%. Решта були переселенці головним чином з українських і російських губерній. 
Внутрішнє переміщення населення, його рух у великі міста, центри господарської, 
політичного і культурного життя являло собою характерне явище для капіталістичного 
суспільства. Зростання населення Києва відбувалося в значній мірі за рахунок 
розорення населення, яке спричинила реформа 1861 р. Селяни відправлялися в міста 
в пошуки заробітку. У 1874 р селяни становили вже 17,5% населення Києва, до кінця 
XIX ст. їх питома вага зросла до 39%. Фактично ж осіб селянського походження в Києві 
було значно більше, ніж показували офіційні відомості, - багато хто з них зуміли 
приписатися в інші стани: міщан, купців, військовослужбовців та  інших [3]. 

Перед другою світовою війною в Києві спостерігалася значна потреба в робочих 
кадрах, яка задовольнялася різними шляхами. Для забезпечення промисловості і 
транспорту Києва робочою силою на 1931 р з інших міст і сільської місцевості  потрібно 
було залучити приблизно - 12,4 тис. осіб. Більшу частину населення, яке було 
залучено до даних типів робіт складало населення, яке не проживало в Києві [5] 

У радянський період населення Києва швидко росло як за рахунок внутрішньої 
республіканської (де переважав потік селян), так і за рахунок між республіканської 
міграції (де явним було переважання міщан). Що стосується внутрішньо 
республіканської міграції в УРСР, то в радянський період населення Києва (а також 
таких міст як Мінськ, Тбілісі, Вільнюс, Кишинів, Фрунзе, Душанбе, Єреван) 
поповнювалися мігрантами переважно з сіл, а не з інших міст республіки, як це було , 
наприклад, в Москві або Талліні. 

Внаслідок міграції у 1960-х – 1980-х рр. сільське населення України 
скорочувалося на 150-250 тис. щорічно. На початку 1990- х рр. в умовах економічної 
кризи перехідного періоду рух мігрантів до міст уповільнився, а зворотній потік 
інтенсифікувався.  

Таблиця 1  
Розподіл населення прибулого до Києва по територіях вибуття протягом 1968-

1969рр. 
Міграція з 

території вибуття 
З інших міст 

України 
З сіл 

України 
З міст інших 
республік 

З сіл інших 
республік 

Частка в населенні 43,8% 56,2% 81,6% 18,4% 
За даними Головного управління статистики м. Києва 

У 1992-1996 рр. сальдо міграції між містом і селом склалося на користь 
останнього - +141,5 тис. Однак, уже у другій половині 1990-х рр. міграційні потоки 
врівноважилися, а з покращанням економічної ситуації втрати сільського населення за 
рахунок виїзду до міст відновилися і 2005 р. перевищили 50 тис. У подальшому цей 
показник зменшувався, проте залишався від’ємним. Сільське населення за рахунок 
міграції продовжувало скорочуватися. В основному це відбувалося за рахунок 
відпливу молоді [1]. 

Відсутність належних умов працевлаштування в селі, разом з традиційною для 
сільської молоді навчальною міграцією, спричинили значні втрати молодого 
населення сіл, передовсім 15-19 років, інтенсивність вибуття якого в 3-4 рази вища, 
ніж сільського населення загалом. Навіть за умов позитивного сальдо міграції 
сільського населення в 1992-1996 рр., у молодших вікових групах воно залишалося 
від’ємним. У зв’язку з вибуттям молоді прискорювалося старіння сільського населення, 
погіршувалися показники його природного відтворення [4]. 

Міграція продовжує відігравати найважливішу роль у формуванні населення 
Києва, причому переважно сільська. Вона дозволяє місту зберігати відносно молоду 
вікову структуру і зберігати високий (для України) природний приріст населення: так, 



152 
 

навіть в складний економічний період між 1989-2001 роками населення столиці зросла 
на 3%. У 1995 р. в Києві міграційній приріст за рахунок інших регіонів складав 4,1 тис. 
осіб, у 2000 р. - 12,9 тис., А у 2007 р. - 24,8 тис. осіб. Під впливом Світової фінансово-
економічної кризи він дещо скоротився, проти протягом наступних років  відновився. 
Додатнє міграційне сальдо в 2012 р. сягнуло 24 тис. (внутрішня та зовнішня міграція 
разом). У період сучасної  міграційної кризи приріст населення столиці  знову 
зменшився - 14,4 тис. в 2014 р. Однак, це  больше, ніж будь-де в Україні і підтверджує 
незмінну роль столиці як основного центру тяжіння  мігрантів [5]. 

Найважливішу роль міграції підтверджують як перепис населення, так і недавні 
опитування. Згідно з опитуванням 2014 року, тільки 45,0% опитаних народилися в 
Києві. При цьому лише у 18,9% жителів столиці обоє батьків також народилися в Києві. 
Корінні кияни при цьому значно відрізняються за національною приналежністю, та за 
мовними уподобаннями від некорінних киян, які в даний час складають більшість 
(55,0%) постійного населення столиці [5]. 

Сьогодні, як відомо, спостерігається приплив у Київ біженців, легальних і 
нелегальних мігрантів, переважно із країн Центральної Азії, зокрема Афганістану. 
Якщо раніше нелегальні мігранти перетинали Україну й рухалися далі на Захід, то нині 
дедалі більша їх частина залишається в нашій країні. Як показав досвід західних 
держав, здійснення політики прийому таких іммігрантів у великих обсягах 
супроводжується зниженням якості населення, погіршенням криміногенної ситуації, 
виникненням проблем взаємоадаптації корінного і прибулого населення через 
відмінності в їх культурах. 

Фактично, компенсація зменшення чисельності населення позитивним сальдо 
зовнішньої міграції - це рішення одних проблем за рахунок створення не менш гострих 
інших проблем з великим потенціалом їх посилення в перспективі. До того ж майбутній 
"демографічний дефіцит" у Києві настільки великий, що за значних масштабів 
імміграції з країн, що розвиваються, може виникнути небезпека порушення єдності та 
внутрішньої рівноваги у спільноті його жителів [4]. Тому потрібно визначитися, чи 
прийнятне для нас вирішення проблеми компенсації природного зменшення 
чисельності населення його зовнішньоміграційним приростом і якою мірою. Яку частку 
серед прибулих у Київ мають становити прибулі з країн третього світу? Які у нас є 
соціально-економічні можливості забезпечення іммігрантів житлом і робочими 
місцями?. 
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Розробка еколого-туристичної стежки по Буцькому каньйону для 
проведення шкільних навчально-краєзнавчих екскурсій 

 
Останні роки в Україні спостерігається справжній туристичний бум - до нас 

приїжджають іноземці подивитися багату архітектуру, мальовничі пейзажі і відвідати 
наші морські і гірськолижні курорти. Особливою популярністю користуються наші 
каньйони, які нічим не поступаються красою закордонним. Вони зачаровують своєю 
незвичайністю, природою, флорою та фауною [1]. 

Буцький каньйон по праву називають «Маленькою Швейцарією» та фіордом в 
центрі України. Це мальовнича пам'ятка природи, яка заворожує своєю красою та 
незвичайністю. Особливо красиво тут навесні. В цей період на всій території цвітуть 
тюльпани і часник, а посеред кущів можна побачити диких кіз. 

Щороку помилуватися його красою приїздять тисячі туристів. Залучити 
мальовничі куточки нашого краю до шкільного навчально-виховного процесу є 
актуальним завданням. 

Мета: встановити придатність каньйону села Буки Черкаської області для 
проведення шкільних навчально-географічних екскурсій та визначити маршрут 
навчальної екскурсії. 

Завдання: дослідити особливості Буцького каньйону, а саме: фізико-
географічне розташування об’єкту, рельєф території, геологічну будову, а також 
гідрологічний режим річки Гірський Тікич. 

Предмет дослідження:  територія селища міського типу Буки Маньківського 
району Черкаської області. 

Об’єкт дослідження:  фізико-географічні особливості Буцького каньйону. 
В роботі ми опиралися на інформаційні джерела та власні польові дослідження.  
Нами визначено такі етапи проведення екскурсії:  
1. Історично- адміністративний. Проводиться в центрі села Буки із 

залученням розповідей відомих місцевих мешканців. На ньому ми повідомимо про те, 
що Буки було засновано в пер. пол. XVI ст. польськими магнатами Калиновськими. 
Назву село отримало від значної кількості букових дерев, що росли колись на тому 
місці. Ця місцина є неперевершеною рекреаційною зоною, де можуть як відпочивати 
так займатися альпінізмом (скелелазінням) та плавання на байдарках. 

2. Зупинка «Вітальна» - відбувається загальне споглядання каньйону з 
бегега. Дітям розповідають, що каньйон розташований на річці Гірський Тікич. 
Загальна довжина річки становить 167 км, площа басейну 3510 км². Долина V-подібна, 
завширшки до 2,3 км, завглибшки до 60 м. Похил річки 0,78 м/км. Річище звивисте, 
береги підвищені, кам’янисті; є водоспади (водоспад Вир) та пороги. Живлення снігове 
і дощове. Льодостав з початку грудня до середини березня. Споруджено 2 ГЕС 
(Тальнівська ГЕС, Буцька ГЕС), є водосховища і чимало ставків. Воду використовують 
для зрошування і розведення риби. Поширеним є водний туризм.  

Високий скелястий берег круто обривається до річки. 
3. Зупинка біля колишньої гідроелектростанції. Дітям повідомляємо, що 

найбільш відоме село першою гідроелектростанцією в Україні, що знаходилась на                    
р. Гірський Тікич – Букська ГЕС ім. Г.І. Петровського.  
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4. Водоспад «Вир». Біля цього каньйону розташований утворений                              
р. Гірський Тікич та відомий своєю гучністю – водоспад «Вир», який з 1972 р. є 
гідрологічною пам’яткою місцевого значення. Походження його штучне, оскільки «Вир» 
був фрагментом гідротехнічних споруд Буцької ГЕС. Висота водоспаду – 2 м. Біля 
нього ще збереглися залишки водяного млина, який спорудили тут в ХІХ ст. 

5. Екскурс у геологічне минуле. Геологічна будова території складена гранітами, 
гранодіоритами, магматитами архейської і протерозойської ери; пісками, пісковиками 
і глинами кайнозойської ери. Каньйон - природне диво сформоване у протерозойських 
гранітах, яким на сьогоднішній день вже 2 млрд. років. Його довжина – близько 3 км 
(дехто стверджує, що 5 км), ширина – 80 м, висота –25 м ( за іншими даними – 30 м). 
Це дивовижний скелястий каньйон, що має виступи сірого граніту (їх висота бл.30 м), 
відомий не тільки своєю красою, а й прилеглими пам’ятками історії та природи. З 1975 
р. Каньйон отримав статус державної пам’ятки природи місцевого значення з площею 
80 га.  

Територія селища розташована на Українському кристалічному щиті. Для нього 
притаманні височини та плоскогір’я. За геоморфологічними ознаками на території 
дослідження можна виділити такий тип рельєфу: широкохвилястий, долинно-
балковий, водно-ерозійний. Корінне плато тут розділене річковою сіткою, ярки глибокі, 
довгі, мало розгалужені із широкими схилами.. 

6. Наступна зупинка - «Скеля Родіонова». Одна зі наймасивніших скель 
Буцького каньйону є також досить мальовничою. Вона названа на честь знаного 
українського геолога-петрографа С. Родіонова. Хоча є місцева легенда, що скеля 
названа насправді на честь козака, котрий там загинув. Цьому об’єкту хочуть надати 
статус пам’ятки місцевого значеня [1]. 

7. Зупинка для відпочинку - «Кришталеві джерела». В скелях є природні 
колодязі, джерельну воду з яких час від часу набирають собі місцеві жителі. 

8. Зупинка «Дослідницько-пошукова». Проводиться на прирусловій терасі. 
Учням повідомляємо, що клімат на території — помірно-континентальний. 
Середньорічна температура повітря +7,2º +7,6º, у липні +19,5º +20º, у січні -5,9º. 
Середньорічна кількість опадів становить 450-520 мм на рік. В окремі роки річна 
кількість опадів змінюється. Переважний напрям вітрів — західний і північно-західний, 
середня швидкість дорівнює 3-6 м/с. 

Переважаючими ґрунтоутворюючими породами є еолово-делювіальні, 
лесовидні легкі та середні суглинки та леси. В заплавах ґрунти родючі і на піщаних та 
піщано-суглинистих утвореннях елювіального характеру [2]. 

В долинах річки та водойм поширена злакова та бобова рослинність.  Дітям 
пропонується відшукати та зафотографувати: тонконіг лучний (Poa pratensis L.), 
тимофіївка лучна, осока струнка, лепешняк плавучий, тонконіг болотяний. У 
зволожених місцях зустрічається осока струнка, лепешняк плавучий, гусячі лапки. В 
прибережній смузі знайти очерет звичайний, хвощ болотний, болиголов плямистий, а 
на воді — ряску звичайну. 

Учням повідомляється, що фауна в долині річки і в ярах представлений 
плазунами: ящірка, вуж, гадюка. В річці водяться черепахи, раки. 

В складі угруповань трапляються регіонально рідкісні: багатоніжка звичайна 
(Polypodium vulgare), золотушка скельна (Aurinia saxatilis), Костяниць волосоподібний 
(Asplenium trichomanes), Костяниць північний (Asplenium septentrionale), цибуля 
Пачоського (Allium paczoskianum). 

Таким чином нами розроблена еколого-туристична стежка по Буцькому 
каньйону для проведення одноденної навчально-краєзнавчої екскурсії. Екскурсія 
пропонується учням молодшої та середньої школи, складається з 8 зупинок і охоплює 
краєзнавчі, географічні та біологічні аспекти. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.


155 
 

Список використаних джерел: 
1. Сайт «Україна – це ми!» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу-  

https://we.org.ua/malovnychi-kutochky-ukrayiny/cherkaska-oblast/butskyj-kanjon/ 
2. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу - 

http://vsviti.com.ua/nature/555 

 

 
Бібікова Юлія Вікторівна 
студентка IV курсу 
спеціальності «Екологія» 
науковий керівник: 
доктор біологічних наук,  
професор Волошина Н.О. 

 
Проблематика соціальних хвороб 

 
В українському суспільстві гостро постає питання захворювань тісно пов’язаних 

з соціальним факторами. Хоча такі соціальні хвороби характерні також і для інших 
макрорегіонів та держав, однак саме в Україні їх поширення набуло масштабів 
епідемії. Ще на початок 90-х років 20-го століття проблема захворюваності на 
туберкульоз вважалася вирішеною в Україні. Проте вже з 1995 року в Україні було 
оголошено епідемію туберкульозу[1]. 

Поняття "соціально значущі хвороби" з'явилося в XIX ст. в епоху бурхливого 
промислового розвитку. У той час високий рівень захворюваності цією формою 
патології (в першу чергу туберкульоз) зв'язувався з важкими умовами праці, 
незадовільними побутовими умовами і недоступністю кваліфікованої медичної 
допомоги. До захворювань, що представляють небезпеку для оточуючих, віднесені: 
вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) та СНІД; вірусні лихоманки, що передаються 
членистоногими, і вірусні геморагічні лихоманки; гельмінтози; гепатити В і С; дифтерія; 
інфекції, що передаються переважно статевим шляхом; лепра; малярія; педикульоз та 
інші інфестаціі; сибірка; туберкульоз; холера; чума [2]. 

Існують різні бачення щодо проблеми соціально небезпечних хвороб, особливо 
маніфестацію їх існування у наш час. На думку О.В. Зибаревої соціальні хвороби 
набирають обертів в Україні через зіткнення різних культур, «розмивання» 
традиційних цінностей і насадження нових стереотипів [1]. У сфері державно-
управлінської діяльності І.І. Хожило розглядає, що нестабільність економічного 
розвитку України зумовлює певні труднощі щодо реалізації державної соціальної 
політики, зокрема у галузі охорони здоров’я [3]. Також важливим фактором є 
погіршення стану навколишнього природного середовища, яке має значних вплив на 
здоров’я населення особливо в містах. 

В Україні щорічно кількість населення у містах збільшується, що є додатковим 
ризиком для розповсюдження соціальних захворювань,  показники яких напряму 
залежать від щільності населення та умов проживання. Станом на 2015 рік частка 
населення, яке проживає у перенаселеному житлі в Україні загалом становила 52,8%, 
а в Європі цей показник становить 17,1%. Кількість міського населення кожного року 
зростає: в 2014 році міське населення України становило 69,08% від загальної 
чисельності населення, а в 2015 році – 69,12% [4]. 

Отже, група соціальних захворювань залишається актуальною через низку 
причин. До таких можна віднести погіршення стану навколишнього природного 
середовища, акультуризацію населення та недосконалість реалізації державної 

https://we.org.ua/malovnychi-kutochky-ukrayiny/cherkaska-oblast/butskyj-kanjon/
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соціальної політики. Ризики соціально небезпечних хвороб зростають з кожним роком, 
тож вирішення даної проблеми вимагає комплексного дослідження та прийняття 
ефективних заходів. 
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Кліматичні зміни у поширенні емерджентних хвороб 

 
На кліматичному саміті під егідою ООН в Парижі у 2015 році підкреслено 

актуальність та масштаби проблеми динамічних змін кліматичних параметрів і 
вагомість їх наслідків для усього людства. Кліматологи визначають критичний тренд 
зростання середньої температури повітря на 2°С, який здатен призвести до 
непрогнозованих змін в екологічних системах і відобразиться на умовах існування 
біоти. За останні 24 роки в Україні середньорічна температура підвищилась на 0,8°С 
[5, 6].  

Кліматичні зміни та частота екстремальних кліматичних подій відбуваються 
дуже швидко і можуть мати вагомий вплив на структурно-функціональну організацію 
паразитарних систем та наслідки пов’язані зі неконтрольованим розвитком 
епідемічного та епізооточного процесів. Дослідники прогнозують, що потепління 
клімату змінить структуру паразитоценозу, динаміку і сезонність життєвих циклів, 
дозволить розширити нозоареали, умови циркулювання збудників хвороб у дикій 
фауні, їх прояв у сільськогосподарських тварин й людини.  

Сьогодні особливу увагу привертають емерджентні хвороби, які виникають 
раптово, зазвичай, мало вивчені або раніше невідомі, а їхнє стрімке поширення 
зумовлює виникнення надзвичайних еколого-епідемічних чи епізоотичних ситуацій. 
Зокрема, до них відносять трансмісивні природно-вогнищеві інфекції: кліщовий 
бореліоз, дирофіляріоз та інші. За останнє десятиріччя число виявлених хворих на 
хворобу Лайма збільшилося у 29 разів, на дирофіляріоз з 1997 року ‒ у 59 разів і 
щороку продовжує зростати серед населення усіх регіонів України [2].  
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Різноманітність природних ландшафтів та екосистем України створює 
сприятливі умови для довготривалого існування природно-вогнищевих інфекцій. В 
нових умовах порушується саморегуляція екосистем, механізми біотичної регуляції 
чисельності популяцій діють хаотично і не забезпечують стримування спустошливих 
спалахів зоонозних хвороб. Їхні збудники здатні існувати у відриві від природних 
джерел і резервуарів, долати гостальні бар’єри, змінювати життєві цикли та 
циркулювати в антропургічних осередках господарчого типу. Реальна небезпека руху 
природних зоонозних збудників через домашніх тварин і продукцію тваринництва до 
людини залишається однією з головних епідемічних проблем природно-осередкових 
зоонозів. Доведено, що тварини є джерелом 58% відомих на сьогодні інфекційних 
хвороб людини і 73% - емерджентних патологій [4].  

Найважливішими з комплексу абіотичних чинників є температурний поріг 
розвитку, сума ефективних температур, вологість та ін. Для прикладу, вірус жовтої 
лихоманки в комарах за температури  +37 °С вже за 4 доби стає інвазійним для 
людини, а за +18 °С залишається нешкідливим понад 30 діб. Прогнозують можливість 
розширення ареалу на північ видів комарів, здатних переносити жовту лихоманку та 
лихоманку Денге [6]. 

Дослідженнями проведеними упродовж 1996-2009 рр. виявлено залежність між 
різким відхиленням гідрометеорологічних показників в сторону збільшення 
температури атмосферного повітря та частотою виявлення випадків лайм-бореліозу у 
населення [1]. Встановлено зміну якісного та кількісного складу антропофільних видів 
кровосисних комарів Канівського природного заповідника за період з 2006 по 2015 рр. 
та зміни в списках видів-домінантів, що автори пов’язують з суттєвою різницею 
гідрологічного й температурного режимів [3]. 

Прогнозувати спалахи емерджентних хвороб вкрай важко, оскільки механізми 
розвитку патології та чинники, що провокують маніфестацію хвороби вивчені 
недостатньо. Martens W.J. пропонує для еколого-епідемічного прогнозування моделі, 
що базуються на впливі кліматичних змін на трансмісивні хвороби, патології пов’язані 
з температурним чинником та на захворювання пов’язані з посиленням 
ультрафіолетового випромінювання. Водночас, існують і альтернативні гіпотези - 
визначальним чинником у зміні структури та нозогеографії є зростання щільності і 
чисельності населення у зонах з високим ризиком зараження [6]. 

Таким чином, характер і темпи кліматичних змін відображаються на зміні 
структури та функцій паразитарних систем, підтверджені реальними прикладами 
поширення емерджентних хвороб, важко прогнозованими епідемічними й 
епізоотологічними ситуаціями. Подальше дослідження екологічних аспектів у прояві 
соціально небезпечних емерджентних хвороб, зміна нозоареалів і екології збудників, 
зокрема, пов’язаних з глобальними кліматичними змінами потребує особливої уваги 
та спільних зусиль науковців і практиків медицини, ветеринарії, екології, біології, 
кліматології та соціології. 

Список використаних джерел: 
1. Баринова Г.М. Изменения климата и динамика природноочаговой заболеваемости 

населения Калининградской области / Г.М. Баринова, М.И. Кохановская / Вестник 
Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные и 
медицинские науки. - 2011. - №7. – С. 36-44. 

2. Волошина Н.О. Екологічна епідеміологія. Навчальний посібник / Н.О. Волошина, 
О.М. Лазебна, В.П. Покась. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – 234 с.  

3. Кілочицька Н. Зміни кількісного та якісного складу антропофільних видів 
кровосисних комарів Канівського природного заповідника / Н. Кілочицька, О. 
Стеценко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки. – 2015. - №12. – С. 84-87. 



158 
 

4. Клестова З.С. Емерджентні вірусні захворювання тварин та прогнозування 
біоризиків / З.С. Клестова // Ветеринарна біотехнологія. - 2016. – 29. - С. 117-131. 

5. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні 
у 2014 році. – К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, ФОП Грінь 
Д.С. – 2016. – 350 с. 

6. Ройтман В.А. Паразитизм как форма симбиотических отношений / В.А. Ройтман, 
С.А. Беэр. – М.: РАН, 2008. – 310 с. (Монография). 

 
 

Воробей Христина Анатоліївна 
студентка III курсу 
спеціальності «Екологія» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук, 
викладач Лавріненко В.М. 

 

Екологічний стан водойм р. Рось Білоцерківського району 
Київської області 

 
На сьогодні вода річки Рось є майже не придатною для користування 

населенням, оскільки в своєму складі містить велику кількість токсичних речовин. На 
річці порушена природна екосистема. Пологі й помірно круті ділянки схилів розорані, 
круті — задерновані або покриті мішаним лісом і чагарником. Рось втратила здатність 
до самоочищення.  

Причинами погіршення якості води та екологічного стану річки є відсутність течії, 
тобто необхідних санітарних витрат води. Відсутність течії особливо в літній період 
призводить до накопичення органіки, особливо в руслових ставках та відповідно при 
високій температурі - до її гниття з виділенням токсичних речовин [1,2]. 

Найбільшим забруднювачем річки Рось за даними Екологічної інспекції 
Київської області є Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) 
«БІЛОЦЕРКІВВОДА» м. Біла Церква, який скидає 238,64 тонн на рік [4]. 

З метою детального вивчення показників забрудненості річки Рось та її 
придатності для користування, проведено ряд досліджень: з’ясовано органолептичні 
показники, кислотність, солоність та електропровідність[3].  

Для дослідження органолептичних показників було взято проби в 3-х точках 
об’єкту дослідження, а саме: на 500 метрів вище скиду зворотних вод, на місці скиду 
та на 500 метрів нижче скиду зворотних вод. При лабораторному обстеженні проби 
води у місцях збору не мали запаху, вода була безколірною. За бальною системою 
провели характеристику смаку та присмаку проб води р. Рось. Виявили, що на 500 м 
нижче скиду зворотних вод бальність дорівнює – 1,  смак і прозорість не відчувається, 
але визначається при лабораторному дослідженні, вище скиду оцінка 2 бали – смак і 
присмак відчувається споживачем, якщо звернути на це увагу. Прозорість води на 500 
м вище скиду зворотних вод складає 31 см, а на місці скиду і на 500 м нижче скиду 
зворотних вод 25 та 27 см – вода є мутною. 

Показники – кислотність (-рН), електропровідність, ОВП, вміст солі у воді на 
місці скиду зворотних вод річки Рось було використано тестер EZODO 7200. Усі взяті 
проби не перевищують санітарно-гігієнічних нормативів та знаходяться в межах 
допустимих показників: 1) електропровідність – 500-700 мк См; 2) солоність – 300-
500 %; 3) кислотність (рН) – 6-7. 

Оскільки показники забрудненості річки Рось у місцях скиду зворотних вод на 
500 м вище та нижче скиду, знаходяться в межах норми, у місці скиду на 500 м нижче 
спостерігали підвищену електропровідність, воду можна використовувати у побуті та 
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для пиття. У місці скиду зворотних вод, показники у пробах знаходились у межах 
норми, проте воду використовують лише для  господарських потреб. Тому постає 
питання про вжиття заходів щодо збереження річки Рось. 

Для стабілізації стану водного басейну річки Рось, необхідна розробка і 
впровадження національної програми з відновлення річки, яка передбачала комплекс 
заходів, які з однієї сторони були направлені на зниження антропогенного тиску на 
річкові і заплавні екосистеми, а з другої – на відтворення природних русел та заплав 
річки. Програма повинна ґрунтуватись на переході до ландшафтного типу управління 
водними об’єктами, коли ландшафт річкової долини з усіма природними і 
антропогенними об’єктами розглядається, як одне ціле. 
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Фітоіндикаційне дослідження стану навколишнього середовища 
урбоекосистем Чернігова 

 
Велику рoль в oздoровленні пoвітрянoгo басейну вiдiграють деревнi рoслини, якi 

виступають в рoлi свoєріднoгo прирoднoгo фітoфільтра, який акумулює і часткoвo 
дезактивує тoксичні викиди. Щoдня дерева здатнi переробляти свoїм асимiляцiйним 
апаратoм величезнi oб'єми пoвітря до 500 тис. м³ на 1 га насадження, якщo 
кoнцентрація і дoза забруднювачів не є згубними для рoслиннoгo спiвтoвариства. 

Для оптимізації урбoекoсистеми ширoкo застoсoвують методи підбoру 
рoслинних видiв, що мають максимальнi пoказники для пoкращення середoвища і 
oднoчаснo найбiльш стiйкi дo впливу антрoпoгенних забруднювачiв. Реакцiя рoслин в 
умoвах антрoпoгеннoгo впливу в багатьoх випадках визначається характерoм 
забруднення, тoбтo iнтенсивнiстю, перioдичнiстю, хiмiчним складoм і таке iнше. У 
зв'язку з цим виникає неoбхiднiсть вивчення oсoбливостейадаптивнoгo  потенціалу 
деревних рoслин в умoвах тoгo чи іншoгo типу антрoпoгеннoго забруднення 
середoвища. Визначення біoлoгічнo значимих антрoпoгенних навантажень на основі 
реакцій на них рoслинних oрганізмів та їх угрупoвань пoв’язано з фітoiндикацією. 
Значимiсть рoслиннoгo пoкриву можна викoристовувати для  як індикатoр стану 

http://xreferat.com/112/2210-1-g-droekolog-chna-oc-nka-r-chki-ros.html
http://xreferat.com/112/2210-1-g-droekolog-chna-oc-nka-r-chki-ros.html
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екoсистеми тoму, щo він дуже чутливo реагує на змiну екoлoгічних фактoрів і така 
реакцiя легко фіксується візуально [2]. 

Дослідження проводилося за методикою Боголюбов А. С. «Оцінка екологічного 
стану за ассиметрією листя» [1]. 

Збір матеріалу проводився в вересні - жовтні 2016 року в місті Чернігові на трьох 
досліджуваних ділянках. Першу ділянку було вибрано біля лижної бази  Берізка,  другу 
– біля  автомагістралі по вул. Івана Мазепи, а третю - біля будинку на вулиці Гончій. 
Результати якості середовища в межах міста Чернігова з використанням коефіцієнта 
фліктуючої асиметрії листя берези повислої (Betula pendula Roth.)  в місті Чернігові 
були наступні (табл.1): 

Таблиця 1 
Результати досліджень 

Місце збору Значення 
показника 

Оцінка Якість середовища 

Ділянка №1 0,030 1 В нормі 

Ділянка №2 0,061 3 Перевищення  норми 

Ділянка №3 0,057 2 Відносна норма 

 
Отже, самими забрудненими ділянками були № 2 і № 3. Це обумовлено викидами 

автотранспорту та лікеро-горілчаного заводу. 
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Екологічні наслідки впливу атомної енергетики для території 
України 

 
Серед актуальних екологічних проблем, пов’язаних з виробництвом 

електроенергії, суперечливим залишається безпека експлуатації енергетичних 
реакторів на атомних електростанціях (АЕС). 

АЕС відіграють важливу роль у розв’язанні проблем, зумовлених зменшенням 
видобутку вугілля і зупинкою теплових генераторів на теплових електростанціях. 

Теплові електростанції, на яких застосовується вуглеводневе паливо, є 
джерелом надходження небезпечних забруднюючих речовин в довкілля. Значну 
небезпеку для навколишнього середовища та здоров’я людини становить також і 
експлуатація атомних енергоблоків, що підтверджується фактами катастроф на АЕС 
Чорнобиля та Фукусіми. 

У грудні 2015 року, в Парижі, рішенням ХХІ конференції країн-учасниць Рамкової 
конвенції ООН “Про зміну клімату” атомну енергетику визнано як низько-вуглецеву 
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технологію виробництва електроенергії (to recognise nuclear energy as a low carbon 
energy option) та включено поряд з іншими низько-вуглецевими технологіями до схем  
фінансування діяльності із запобігання змінам клімату. В Україні, колегією 
Держатомрегулювання з 2015 року ухвалено рішення про продовження на 10 років  
терміну експлуатації окремих енергоблоків. Крім цього заплановано будівництво двох 
енергоблоків на Хмельницькій АЕС [1]. 

На наш погляд, економічна доцільність експлуатації атомних енергоблоків, їх 
незначний вплив в робочому режимі на атмосферу, гідросферу, літосферу та 
біосферу, не надають підстав вважати виробництво електроенергії на АЕС екологічно 
чистим. В результаті діяльності АЕС здійснюються численні процеси випадіння 
твердих частинок і рідких розчинів продуктів, у тому числі кислот, кислотних окислів, 
металів і їх сполук, канцерогенних і радіоактивних речовин, які здійснюючи механічний 
та хімічний вплив, надходять у довкілля. 

Серед найскладніших екологічних проблем, які виникають при експлуатації 
атомних енергоблоків є захоронення радіоактивних відходів (РАВ) та відпрацьованого 
ядерного палива (ВЯП).  

З діяльністю АЕС пов’язані підприємства уранової та радіохімічної галузей, що 
переробляють і оновлюють відпрацьований радіоактивний матеріал, який також 
негативно впливає на довкілля і здоров’я людини. 

Вплив викидів АЕС на здоров’я людини полягає в дії іонізуючого 
випромінювання від джерел, що знаходяться зовні організму (зовнішнє опромінення), 
або всередині організму (внутрішнє опромінення). Іонізуючі випромінювання 
зумовлюють виникнення мутацій, які зростають прямо пропорційно поглинутій дозі. За 
природного радіаційного фону частота генетичних порушень становить близько 4%; у 
1962-1965 рр. (період інтенсивного проведення надземних випробувальних ядерних 
вибухів) вона вже становила близько 5,5%, а у 1988 р. (після аварії на ЧАЕС) – понад 
10% [2]. 

Дослідження закономірностей відновлення радіаційних ушкоджень та 
формування соматичної патології віддаленого періоду, зокрема нервової, 
ендокринної, дихальної, кровотворної та імунної систем, травного тракту, системи 
кровообігу та динаміки відновлення фізичної працездатності, показали, що у пацієнтів 
спостерігається розвиток ефектів радіаційного і нерадіаційного походження [2]. 

В результаті аналізу звітної документації за період з 1988 по 2010 роки 
центральної районної лікарні щодо захворюваності дітей Іванківського району, 
Київської області, який розташований поблизу зони відчуження, нами виявлено 
зростання загальної захворюваності дорослих і дітей переважно за усіма класами 
хвороб. За вище згаданий період, в динаміці захворюваності на окремі форми 
злоякісних новоутворень, серед дорослого населення та дітей, спостерігалась 
тенденція зростання захворюваності на лейкемію, рак щитоподібної та молочної 
залоз, соматичні захворювання – нервової, ендокринної, травної, дихальної, серцево-
судинної систем та психіки. 

Харчові продукти, які споживались дітьми на зазначеній території, здебільшого, 
мали рівень радіоактивного забруднення, який на 42,3% перевищував гранично 
допустимі норми. Незбалансованість раціону харчування зумовила зниження в крові 
дітей вмісту білку, вітамінів, макро- і мікроелементів до 50-60% від норми [3]. 

У дітей та підлітків досліджуваної місцевості виникнення раку щитоподібної 
залози було зумовлено не тільки впливом радіоактивного йоду, але й інкорпорацією 
радіоактивного цезію. При цьому, тенденції зниження вмісту радіоактивного цезію в 
організмі дітей не виявлено [4,5]. 

Показники смертності, первинної інвалідності, поширеності злоякісних 
захворювань у дітей і дорослих досліджуваної місцевості на 78,1% вищі від середніх 
показників у Вишгородському та Бородянському районах [3]. 
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В період з 1988 року до 2010 року первинна захворюваність на рак щитоподібної 
залози в Іванківському районі зросла у 100 разів, з 0,2 у 1985 році до 20 у 2010 році на 
10000 населення [3]. 

За даними Л. А. Щеплягіної, у дітей, які проживали у регіонах з помірним 
дефіцитом йоду спостерігалось ослаблення уваги на 56%, зниження сприйняття 
інформації на 30%, темпу розумової діяльності на 20%, гальмування моторики на 17% 
[6]. 

Зважаючи на це, експлуатація енергетичних реакторів на АЕС становить 
потенційну загрозу для довкілля і здоров’я людини. Проблема захисту від іонізуючих 
випромінювань залишається актуальною і потребує об’єднання зусиль вчених і 
спеціалістів не тільки в національному, а і в міжнародному масштабах. 
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Особливості впливу синтетичних та органічних миючих 
засобів на біоту 

 
Синтетичні миючі засоби (СМЗ) - це рідкі, пастоподібні і порошкоподібні 

речовини, які містять поверхнево-активні речовини, а також інші органічні і неорганічні 
речовини, що підвищують ефективність поверхнево-активних речовин.  
Основне призначення миючих засобів - видалення забруднень з різних тканин. 

З часом розвиток хімії сприяв створенню синтетичних миючих і вибілюючих 
засобів, які справлялися з очищенням і вибілюванням тканин краще, ніж натуральні. 
Еволюція миючих засобів продовжується і у наш час. Вони зазнають певні зміни, що 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%AE$
http://ivankiv-rda-rada.gov.ua/ua/articles/7370.html
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%8E%D1%87%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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дозволяють поліпшити якість прання і поклопотатися про збереження зовнішнього 
вигляду тканин і їх міцності[1]. 

Робота передбачала аналіз токсичності дії СМЗ шляхом виявлення їх впливу на 
живі організми[4]. 

Для визначення токсичності СМЗ було використано культури дафній (Daphnia 
magna) та рибок гупі (Poecilia reticulata); 

Вихідними даними була виживаність організмів. Розрахунок виживаності 
організмів визначали протягом першої години впливу розчину, через кожні 15 хвилин 
протягом другої години, потім щогодини до кінця першого дня спостереження, а в 
наступну добу 2-3 рази на день( результати наведені в таблиці 1). 

Час загибелі рачків відзначають по настанні нерухомості (іммобілізації). 
Спостерігають за ходом експерименту через 24 або 48  годин. Дафній та рибок під час 
експерименту не годують[3]. 

Проба води оцінюється як токсична, якщо за 24 години досліду в ній гине більше 
50% дафній у порівнянні з контролем (чиста вода без засобу). Концентрація живого 
розчину СМЗ для всіх дослідів складала 0,5 мг/л [2]. 

Для досліду були використані пральні порошки таких марок : 1.Gala; 2. Ariel; 
3.Rex; 4. Persil; 5. Alles gut(без фосфатів); 6. Домус кухня; 7.Фрешен Бок Еко; 8.Helper; 
9.Sarma; 10.Сода кальцинована (Пролісок); 11. SA8 Amway. 

 
Таблиця 1 

Результати виживаності біоти у дослідах 

T, час 
Контрол

ь 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 хв 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

15 хв 20 20 20 20 20 20 20 20 19 20 19 19 

30 хв 20 20 20 20 20 20 18 20 18 16 18 17 

45 хв 20 18 19 19 18 20 15 20 16 13 16 15 

1 год 20 15 16 15 16 20 14 14 15 12 14 12 

4 год 20 10 11 12 12 18 9 8 15 12 12 7 

6 год 20 7 9 11 10 15 7 6 12 8 8 5 

12 год 20 4 6 7 8 13 6 4 10 5 8 2 

24 год 20 2 4 4 5 11 5 2 8 3 8 0 

48 год 20 0 1 3 3 7 3 0 6 0 6 0 

Висновки. Розглянувши дію синтетичних миючих засобів на прикладі  
Daphnia magna та Poecilia reticulata можна зробити наступні висновки:  
Майже всі пральні порошки виявились токсичними  
для живих організмів, до складу сучасних пральних порошків входять більше 20  
компонентів — вони містять поверхнево-активні речовини, фосфати, інші активні  
компоненти, наприклад, підбілювачі, віддушки (ароматизатори), ензими, деякі  
солі, наприклад, сульфат натрію, антисорбенти, що в комплексі надають  
негативного впливу.  

Найбільш токсичний вплив на біоту виявлено СМЗ марки Gala, Sarma, Amway – 
протягом 48 годин всі організми загинули. Найменшу токсичність проявили пральні 
порошки  Alles gut (безфосфатний), Helper, виживаність склала 35% і 30% відповідно. 

Дослідження не виявили повністю безпечного для навколишнього  
середовища синтетичного миючого засобу, але з вище наведених продуктів  
рекомендуємо використовувати для прання засіб Alles gut, Helper, як менш 
небезпечний.  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pg.com.ua%2Fgala.htm&ei=rj5zVJraDIXlywOr-YDwDA&usg=AFQjCNH1ZLQxmjtGUGgwcHNlEOorbfsf0g&sig2=E9C-8SZIZCsslM-OeZ5YKQ&bvm=bv.80185997,d.bGQ
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.ariel.ua%2F&ei=yj5zVLGoHYHqyQOI4YCwCg&usg=AFQjCNH4QCkaNa4fK6m-pxEPsc-mCZXBoA&sig2=4IMywlmP1yw5FJt8xsppVQ&bvm=bv.80185997,d.bGQ
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Відтворення лісів на засадах екологічно-орієнтованого лісництва 

 
Під екологічно орієнтованим(ЕОЛ), відносно лісовідновлення та 

лісорозведення, слід розуміти комплекс лісогосподарських заходів, який забезпечує 
відтворення і формування максимально подібних до корінних лісостанів насаджень за 
генезисом наближеним до їх природних аналогів. При цьому пріоритетними цілями 
лісовідновлення є відтворення деревостанів корінних типів лісу, а лісорозведення – 
відновлення ознак лісових біогеоценозів через заліснення їх природним або штучним 
шляхом породами-піонерами або закладання плантацій і створення передумов для 
наступного вирощування та формування на їх місці біологічно стійких лісових 
насаджень, наближених за складом і формою до корінних деревостанів. 

Заплановане різке збільшення обсягів робіт з лісовідтворення у найближчі роки, 
безумовно, сприятиме позитивним кількісним змінам у лісовому фонді України, що 
дозволить повніше задовольнити потреби суспільства у деревині та в інших ресурсах 
і корисних властивостях лісу. В той же час відомо, що в минулому масштабні роботи 
із заліснення земель не рідко призводили до небажаних втрат якісних показників 
створюваних лісів. Класичними вітчизняними прикладами ігнорування екологічних 
особливостей заліснюваних земель і генезису природних лісових ценозів є масове 
створення культур сосни на староорних землях і формування одновікових ялинників у 
Карпатах[1].  

Тому одним із найважливіших завдань лісовідтворення на засадах ЕОЛ є 
підвищення біологічної стійкості та забезпечення властивої життєздатності 
створюваних лісів, якостей які особливо важливі у контексті сучасного глобального 
потепління клімату, техногенного забруднення довкілля та інших негативних 
природних явищ сьогодення.  

Значне зростання останніми роками питомої ваги лісорозведення та 
обґрунтована доцільність збільшення площ плантаційного лісовирощування 
посилюють значення відтворення лісів на засадах ЕОЛ з точки зору збереження і 
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збагачення біорізноманіття створюваних штучно або відновлюваних природним 
шляхом лісових біогеоценозів.  

В умовах переходу до сталого управління лісами та розвитку лісового 
господарства з метою гармонійного забезпечення економічних, екологічних і 
соціальних потреб українського суспільства, вкрай вважливим є збільшення і 
поліпшення ресурсних функцій лісових ценозів, особливо не деревних. У цьому 
відношенні непересічним є значення лісовідтворення на засадах ЕОЛ як одного з 
основних чинників збільшення внеску лісових екосистем у довгострокове депонування 
атмосферного вуглецю. Загалом слід зауважити, що значення лісовідтворення на 
засадах ЕОЛ значно вагоміше, завдячуючи можливості гармонізації відношень між 
зростаючими потребами людської спільноти у лісових ресурсах та якісно кращим 
функціонуванням лісових біогеоценозів[2]. 
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Використання садово-декоративних форм Деренових (Cornaceae) в  

Лісостепу України як засіб збереження біорізноманіття 
 

Вивчення формового різноманіття деревних декоративних рослин є одним з 
напрямків науково-дослідних робіт, спрямованих на вдосконалення системи 
збереження біорізноманіття рослин ex situ [3]. 

У природній флорі України поширені лише три види Cornaceae – Cornus mas L., 
Swida sanguinea (L.) Opiz, S. australis (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh.  

У Лісостепу України інтродуковано 22 види деренових, з них 11 – 
північноамериканські, 11 – євразійські. По родах інтродуценти розподіляються так: 
Bothrocaryum – 1 вид, Cornus та Cynoxylon – по 2 види, Swida – 17 видів [2].  

Аналіз асортименту саджанців декоративних рослин, які пропонуються до 
продажу розсадниками на території України (табл. 1), показав, що серед них 
представлені 4 види родини Сornaceae: Cornus mas, Swida sanguinea (основний вид 
та 1 садово-декоративна форма), Swida alba (основний вид та 11 cадово-декоративних 
форм), Swida sericea (2 садово-декоративні форми) [5-8]. 

  

https://urist-ua.net/кодекси/лісовий_кодекс_україни/
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Таблиця 1 
Асортимент декоративних рослин родини Cornaceae, які пропонуються до 

продажу розсадниками на території України (2016 рік) 
№ Вид,форма Показники Розсадники 

Діамер 
крон 

Висота, 
см 

Ціна, 
грн 

1. Swida sanguinea  
 

0.6 80-120  Компанія 
«Садпроект» 
(Одеса) 

2 Swida sanguinea  0.8-0.9 80-120 24 Розсадник 
декоративних 
рослин Гуменюка 
М.С. 

3. S.alba f.argenteo-marginata 1.2 12 45 

4.  Swida alba 'Kesselringii' 0.7-0.9 80-85см 95 

5. Swida sericea 'Flaviramea' 0.8 83-93см 75 

6. Swida alba  (відкрита коренева 
система) 

0.6 60-70 75 Дендропарк 
«Софіївка» 

7. S.alba f.argenteo-marginata (відкрита 
коренева система) 

- 60-70 75 Дендропарк 
«Софіївка» 

8. Swida alba 'Viridissima' (закрита 
форма, контейнери) 

- 10-15 50 
 

9. S.alba f.argenteo-marginata (закрита 
форма,контейнер) 

0.8 60-70 50 

10. S.alba 'Sibirica Variegata' 1 90-100  Інтернет-магазин 
«Сад вашої мрії» 11. S.alba 'Elegantissima'    

12. S.alba 'Westonbiкt' 1.1-1.2 80-100  

13. Swida sericea 'Kelsey's Dwarf ' - 30+  

14. S.alba 'Aurea' 0.6 40-50 165 Розсадник 
«Наталіс» 15. S.alba f. argenteo-marginata 0.7-0.9 80-90 222 

16. S.alba 'Sibirica Variegata' 0.9-1.2 80-90 222 

17. Swida sanguinea 0.7-0.8 60-70 222 

18.  Swida sericea 'Flaviramea' 0.6-0.8 70-80  

19. Swida alba 'Sibirica Variegata' 1.0-1.2 140 45 Розсадник «Озе-
ленитель» 20. Swida alba 'Elegantissima'   0.7-0.9 80 55 

21. Cornus mas 0.6 55 40 

22. Swida alba 1 140 35 

23. Swida alba 1 85 95 ФЛП Грабчак 

24. Swida alba 'Gouchaultii' 1 90 110 

25.  Swida alba 'Elegantissima' 1 75-80 90 

26.  Swida alba 'Cream Cracker' 1   

27. Swida alba 'Siberian Pearls' -   

28. Swida sanguinea 'Anny's Winter 
Orange' 

3.6 40+ 243 

29. Swida alba 'Siberian Pearls'  1.2 70-80 120 

30. Swida alba 'Elegantissima' 0.9 40+ 
50+ 

155 
230 

Свидина біла (Swida alba (L.) Opiz) (Cornaceae) - відома декоративна рослина, 
яка традиційно використовується в зеленому будівництві на території Лісостепу 
України.  

В культурі свидина біла зустрічається дуже часто - це один з видів Cornaceae, 
який  широко використовується в озелененні, найчастіше - для живоплотів, а також в 
групових насадженнях і як солітери. Вона невибаглива до ґрунтових умов, 

http://garden.dp.ua/component/virtuemart/catalog/leafy-c/svidina-belaya-westonbirt-detail?Itemid=0
http://garden.dp.ua/component/virtuemart/catalog/leafy-c/svidina-otpryskovaya-kelsey-s-dwarf-detail?Itemid=0
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характеризуються високою зимостійкістю, посухостійкістю, газостійкістю, витримує 
затінення і стрижку, добре розмножується вегетативно і насінням [2]. 

Стійкість в умовах промислово-забрудненого середовища зумовлює її цінність 
при використані в озелененні великих міст.   

Садово-декоративні форми S. alba  останнім часом набувають широкого 
розповсюдження на території нашої держави, оскільки не тільки не поступаються за 
декоративними якостями основному виду, а й перевищують їх.  

У садово-декоративних форм с. білої - с. білої ф. сріблясто-облямованої (Swida 
alba f. argenteo-marginata), с. білої ф. Шпета (S. alba f. spaethii) в умовах інтродукції в 
Лісостепу України щорічно спостерігається повторне цвітіння. Цвітіння відбувається у 
ті ж строки, що і у Swida alba. 

Надзвичайна декоративність форм свидини білої зумовлена строкатими  
листками: у Swida alba f. argenteo-marginata - з  сріблясто-білим облямуванням, у S. 
alba f. spaethii – з яскраво жовтим. Г.С. Юрова [4] розробила дві ландшафтні композиції 
за участю Swida alba f. argenteo-marginata, до складу яких входять також Juniperus 
sabina L. F. tamarixifolia, Pinus mugo Turra, Populus italica (Du Roi) Moench. 

Інші садово-декоративні форми свидини білої не менш цікаві, проте на сьогодні 
ще не набули значного розповсюдження.  

Заслуговує на увагу форма Swida alba 'Gouchaultii'. Це швидкорослий кущ 
середніх розмірів и з широко розпростертою формою крони, довгими, прямостоячими 
або дугоподібно вигнутими пагонами і строкатими листками з нерівномірною жовтою 
облямівкою (пізніше можуть з'являтися також рожеві і білі фрагменти). Досягає висоти 
3 м. І стільки ж в діаметрі. Річний приріст близько 20 см. Пагони: темно-червоного 
кольору. Форма тіневитривала [5]. 

 Свидина біла 'Крім Крекер' (Swida alba 'Cream Cracker') – відносно на форма, 
яка відрізняється незвичайною кремовою широкою облямівкою листків, яка навесні 
має золотистий відтінок. Пагони тонкі, молоді пагони криваво-червоні. Висота рослини 
1-2 м, і такий же діаметр крони. Квіти біло-кремові, зібрані в численні суцвіття. Цвіте 
на початку літа, можливо повторне цвітіння. Це невибагливий, швидкорослий кущ, 
який однаково добре росте на сонці і в півтіні та віддає перевагу вологим родючим 
субстратам. Морозостійкий. Використовується як акцент композицій, особливо в 
зимовий і весняний час, а також для створення живоплотів, пагони використовуються 
у флористиці [6]. 

Садово-декоративна форма свидини білої 'Сибірські перлини' (Swida alba 
'Siberian Pearls') відрізняється розлогою, щільною кроною, злегка зморшкуватими 
листками, дуже рясним цвітінням і плодоношенням, великими плодами незвичайного 
відтінку. Це швидкорослий листопадний кущ заввишки до 2-2,5 метрів з розлогою 
досить щільною кроною, утвореної гілками яскраво-червоного кольору. Листки 
овальні, темно-зелені, знизу сизувато-білі, трохи зморшкуваті. Восени листки 
набувають червоно-фіолетових відтінків. Цвіте дрібними ароматними білими квітками, 
зібраними в опуклі, великі щитки. Цвіте дуже рясно в першій половині червня. Дуже 
крупні плоди, достигаючи, стають білими, а ближче до осені набувають блакитно-
рожевого відтінку. Зимостійка, тіневитривала форма, невибаглива до родючості 
грунту. Віддає перевагу вологим, дренованим грунту. Добре росте в умовах міста та 
витримує стрижку й омолоджуючу обрізку [7]. 

Для оптимізації навколишнього середовища поряд з стійкістю в умовах 
техногенного забруднення важливе значення має газопоглинаюча та пилозатримуюча 
здатність рослин. 

Дослідження вчених у лісостеповому Передураллі на території 
нафтопереробних заводів свідчать про високу газостійкість свидини білої до дії 
димових потоків з переважанням двоокису сірки та яскраво виражену здатність цього 
виду накопичувати в листках сполуки сірки. За їх даними, Swida alba в умовах постійної 
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загазованості накопичує в листках у результаті поглинання з грунту 2,8, а з повітря – 
7,4 г сірки на 1 кг сухої речовини. Це найвищі показники серед 20 видів дерев та кущів, 
що використовуються в озелененні на території цих промислових підприємств. Якщо 
прийняти загальну масу листків у кроні за 3 кг, то S. alba за вегетаційний період (з 
травня по вересень) поглинає з повітря 45 г двоокису сірки (це найбільша кількість з 
усіх досліджених кущових рослин). З підвищенням рівня загазованості повітря 
відмічено зростання рівня газопоглинання [1]. 

Висока газостійкість строкатолистих форм пояснюється особливостями 
біохімічних процесів, що пов’язані з відсутністю хлорофілу в деяких клітинах мезофілу 
листків [1]. Декоративні якості цих рослин зберігаються і в умовах культури. Вони 
придатні для створення живоплотів, а густі й щільні насадження, з одного боку, більш 
стійкі до забруднень повітря пилом та газами, а з іншого – мають кращі поглинальні і 
затримуючі властивості.  

Таким чином, інтродуковані в Лісостепу України декоративні форми деревних 
рослин родини Деренові дозволяють урізноманітнювати садово-декоративні 
композиції в умовах антропогенно зміненого середовища. 
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Пило- та газостійкість декоративних видів родини Деренові 

(CORNACEAE) в умовах міста Києва 
 

У зв’язку з діяльністю численних промислових об’єктів та постійно зростаючою 
кількістю автомобільного транспорту у промислових містах, зокрема, в м. Києві, 
складається особлива екологічна ситуація, що характеризується передовсім 
надмірною концентрацією шкідливих газоподібних та пилоподібних речовин в 
атмосфері. 
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За ступенем стійкості рослин до забруднення повітря виділяють 3 групи рослин: 
стійкі, середньостійкі, нестійкі [1,2]. 

Об’єктами нашого дослідження з метою визначення стійкості в міських умовах 
були обрані найбільш поширені в озелененні вулиць міста Києва види родів Cornus та 
Swida: аборигенні види C. mas і S. sanguinea та інтродуценти S. alba і S. sericea. Це 
дерева (C. mas  і S. sanguinea) та кущі, віком 5 - 40 років, що ростуть безпосередньо 
біля транспортних магістралей з інтенсивним рухом (відстань від шляхів не перевищує 
3 м) або на території промислових підприємств. За рослинами протягом 2015-2016 
років проводилися фенологічні спостереження та морфометричні дослідження: 
вимірювали довжину пагонів та площу листкових пластинок, визначали відсоток 
пошкоджень листків за співвідношенням площі пошкодженої частини листка до 
загальної площі листка (метричним методом за [1]), оскільки відомо, що токсичні 
сполуки, які є складовими димових промислових відходів та викидів автотранспорту, 
найзгубніше діють на листки [3]. 

За період спостережень було зафіксоване забруднення надземних органів 
рослин сажею та пилом, особливо помітне на плодах білого кольору Swida alba і S. 
sericea та найбільш густо опушених частинах листків, а також некротичні зміни країв 
листкових пластинок. Результати фенологічних спостережень показали, що в умовах 
вуличних насаджень у всіх об’єктів дослідження має місце незначне зміщення строків 
проходження та тривалості основних фенофаз (в середньому на 2-6 днів), порівняно з 
контрольними рослинами, що ростуть в НБС НАНУ.  

Порівняльний аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що 
поблизу автошляхів у рослин всіх видів деренових відбувається збільшення 
тривалості вегетації, періоду росту пагонів, облистнення та листопаду, зменшення 
тривалості цвітіння, зміщення дат початку розпускання бруньок, достигання плодів і 
листопаду на більш ранні строки, а періоду цвітіння - на пізнiші строки. При збільшенні 
тривалості росту пагонів, інтенсивність його дещо зменшується, однак довжина річного 
приросту пагонів 1 і 2 типу суттєво не змінюється.  

У S. alba і S. sericea, що ростуть у вуличних насадженнях, як і в інших умовах 
місцезростання в Лісостепу України, також спостерігається щорічний вторинний ріст і 
вторинне цвітіння, які тривають до кінця вегетаційного періоду. При цьому не відмічено 
будь-якого пригнічення цвітіння і росту у наступний вегетаційний період. Це 
пояснюється великим біологічним потенціалом цих видів в умовах культури. 

У всіх об’єктів дослідження протягом періоду спостережень відмічено незначний 
ступінь пошкоджень листків, причому у всіх видів Сornaceae, що ростуть у вуличних 
умовах спостерігається незначне зменшення площ листкових пластинок, порівняно з 
контрольними рослинами.  

Таблиця 1 
Ступінь пошкодження листків (%) деяких видів Cornaceae в кінці 

вегетаційного періоду (м. Київ, 2015-2016 рр.) 

Вид Роки спостережень 

2015 2016 Середнє значення 

Сornus mas 9,8 10,2 10,0 

Swida alba 10,5 10,7 10,6 

S. sanguinea 10,5 10,8 10,7 

S. sericea 11,0 11,2 11,1 

Найбільша пошкоджуваність (у вигляді вибоїн по краях листкових пластинок) 
характерна для листків, що знаходяться на середній частині річного приросту пагонів.  

У всіх об'єктів дослідження поява пошкоджень листків спостерігається тільки в 
кінці вегетаційного періоду і при цьому не відбувається зниження їх декоративності. 



170 
 

Отже, за ступенем стійкості до газового та пилового забруднення Cornus mas, 
Swida alba, S. sanguinea і S. sericea належать до стійких рослин за шкалою В.С. 
Ніколаєвського [1,2]. 
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Динаміка рівня гамма-фону санітарно-захисних зон ТЕЦ міста Києва 
 

В сучасних умовах інтенсифікації промислового виробництва та зростання 
обсягів житлового фонду міста Києва, спостерігається загострення проблем 
забезпечення електричною та тепловою енергією. У вирішенні цих проблем важливу 
роль відіграють теплоелектроцентралі (ТЕЦ), адже вони одночасно виробляють 
електричну і теплову енергії. При повноцінному функціонуванні ТЕЦ, щодоби 
спалюється близько 3 тис. тон антрациту [1]. В результаті спалювання вугілля, 
здійснюється не тільки теплове забруднення атмосферного повітря, але й 
радіоактивне, оскільки разом з пилом вивільняються і радіоактивні частинки. 

Підвищення рівня іонізуючого випромінювання разом з антропогенним впливом 
та руйнуючими факторами на природу, зумовлюють виникнення проблем 
функціонування організму людини, будь-якого біоценозу та екосистеми в цілому. 

При опроміненні живих організмів підвищеними дозами, у них можуть виникати 
незворотні зміни біологічних та фізичних процесів, зокрема руйнування клітин і 
виникнення нових хімічних сполук не властивих за нормальних умов [2]. 

Для виявлення динаміки значень показника гамма-фону, забруднення 
санітарно-захисних зон ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, які розміщені в різних районах міста Києва, 
застосовувався дозиметр «ТЕРРА-П». Вимірювання гамма-фону здійснювали на 
довільно обраних ділянках розміром 10х10 м, в межах санітарно-захисних зон ТЕЦ-5, 
ТЕЦ-6. 

В результаті проведеного дослідження виявлено, що на вище згаданих ділянках 
санітарно-захисних зон ТЕЦ, протягом листопаду 2016 року, в природних умовах 
підвищеної зволоженості атмосферного повітря і поверхні ґрунту, спостерігались 
мінімальні значення показника гамма-фону 13,81 мкР/годину, а в умовах зниженої 
зволоженості значення зростали до максимального значення 14,24 мкР/годину. 
Загальний середній показник гамма-фону за весь період дослідження становив 14,01 
мкР/годину (близько 0,4 мкЗв /годину), що не перевищує ГДК - 10-20 мкР / годину (0,1-
0,2 мкЗв / годину) і є типовим для сукупності досліджуваних ділянок санітарно-
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захисних зон ТЕЦ м. Києва. Підвищення значень гамма-фону в досліджуваний період, 
можливо пов’язане не тільки з впливом кліматичних умов, але й нестачею основного 
палива – природного газу, та використанням вугілля, мазуту тощо як альтернативних. 
При їх спалюванні вивільнюються, надходять у атмосферне повітря і згодом осідають 
на поверхні ґрунту радіоактивні пилові частинки, які підвищують природний 
радіоактивний фон. 

Порівняно низький рівень гамма-фону на досліджуваних територіях санітарно-
захисних зон ТЕЦ досягається застосуванням різноманітних очисних споруд, які 
затримують пил, радіоактивні частинки і перешкоджають їх надходженню у довкілля. 
На цих очисних спорудах застосовують, переважно, процеси флотаційного очищення, 
біологічної переробки, гідропиловидалення тощо. 

Отже, сьогодні, в умовах застосування сучасного очисного обладнання, ТЕЦ не 
істотно впливає на гамма-фон своїх санітарно-захисних зон та здоров’я людини. При 
збереженні в подальшому такої ж інтенсивності діяльності ТЕЦ, зміни гамма-фону у 
найближчі 5 років будуть схожими на сьогоденні результати досліджень, з середньою 
похибкою у значеннях показника гамма-фону 1-1,5 мкР/годину. 
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Дослідження стану атмосферного повітря в міській і сільській 
місцевості 

 
Однією з найважливіших проблем урбоекосистеми є забруднення 

атмосферного повітря. Це призводить до перевантаження вулично-дорожньої мережі 
міст і загострює соціально-економічні, санітарно-гігієнічні й технічні проблеми, 
пов’язані із здоров’ям людей та організацією дорожнього руху. Частка автотранспорту 
в забрудненні атмосферного повітря становить близько 70 % від суми забруднювачів 
повітряного середовища міст. Вихлопні гази автотранспорту містять оксид вуглецю, 
оксиданти (продукти трансформації оксидів азоту), вуглеводні (бенз(а)пірен), свинець, 
сажу.  

У Києві концентрація вказаних вище токсичних речовин залежить ще й від 
інтенсивності транспортного потоку, ширини автомагістралі, озеленення вулиць, 
планування забудови мікрорайонів та ін. [2]. 

Систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному 
повітрі міста проводяться Центральною геофізичною обсерваторією Міністерства 
надзвичайних ситуацій України на 16 стаціонарних постах, з яких 4 пости розташовані 
на лівому березі Києва.  
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Оцінку стану забруднення атмосферного повітря проводять за 21 показником, 
шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями речовин, 
наведеними в Державних санітарних правилах охорони атмосферного повітря 
населених місць. Проте із них у відкритий доступ для наукового аналізу надаються 
лише 10 речовин: аміак, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид азоту, оксид вуглецю, пил, 
фенол, формальдегід, фтористий водень, хлористий водень. Ступiнь забрудненостi 
повiтря автотранспортом залежить не лише вiд iнтенсивностi руху, вантажностi 
машин, кiлькостi та характеру викидiв, а й типу забудови, рельєфу мiсцевостi, напряму 
вiтру, вологості й температури повітря [2]. 

Викиди автотранспорту, що мiстять вуглеводнi, оксиди нiтрогену, сульфуру, 
карбону, сажу, надзвичайно небезпечний бензопiрен, зумовлюють появу смогiв та 
кислотних дощів. В автомобілів різних типів визначається різний коефіцієнт 
токсичності (табл.1). 

Таблиця 1 
Коефіцiєнт токсичностi автомобiлiв 

Тип автомобіля Коефіцiєнт Km΄, 

Важкий вантажний(мікроавтобус) 2,3 

Середній вантажний 2,9 

Легкий вантажний 0,2 

Автобус 3,7 

Легковий 1,0 

Провівши збір матеріалу за методикою Білявського Г.О. «Оціка ступеня 
забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими газами на ділянці 
магістральної вулиці (за концентрацією СО)», з 10.02.2016 року в місті Києві по вулиці 
Індустріальна, а також 24.09.2016 року у селі Малютянка по вулиці Дачна, дослідили 
інтенсивність руху автотранспорту, що впливає на стан забруднення повітря. 
Встановили, що у двох точках дослідження після 18 години інтенсивність руху 
транспорту найвища, а отже й рівень загазованості вищий. 

Визначаючи оцінку ступеня забрудненості атмосферного повітря в міській і 
сільській місцевості відпрацьованими газами, було вирахувано, що середньодобовий 
показник концентрації СО в місті Києві на вулиці Індустріальній дорівнює 92,6 мг/ м3, 
а отже наш показник перевищує норму в 4,63 рази, при середньому показнику 20 
мг/м3. Концентрація СО в селі Малютянка на вулиці Дачна становить 5,3 мг/м3. 

Таким чином, вирахувані вище показники знаходиться в нормі, а отже повітря в 
регіонах дослідження чисте і не забруднене відпрацьованими газами. 
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Шумове забруднення автомобільних магістралей і паркових зон 

міста Києва 
 

В сучасних умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів в усіх сферах 
народного господарства, все більше уваги приділяється актуальним проблемам 
охорони довкілля, забезпеченню екологічної безпеки в процесі експлуатації 
транспорту, зокрема автомобільного. Транспортно-шляховий комплекс розглядається 
як основне джерело шуму в містах-мегаполісах. Будівництво нових і реконструкція 
існуючих автомагістралей негативно впливають на оточуюче середовище, в тому числі 
і на земельний фонд, що пояснюється руйнуванням природного ландшафту дорожнім 
пилом, важкими складовими відпрацьованих автомобільних газів, продуктами 
зношування транспортних засобів, акустичним шумом тощо [1]. Розв’язанню проблеми 
шумового забруднення довкілля присвячено чимало наукових праць [2, 3], проте 
проблеми шумового забруднення автомобільних магістралей і паркових зон, 
потребують детальнішого дослідження. 

Транспортний шум погіршує якість оточуючого середовища на прилеглих до 
дороги територіях. Основними джерелами шуму є процеси втягування повітря 
автомобільним карбюратором, випуск відпрацьованих газів, вентилятор системи 
охолодження, трансмісії. В дизельних двигунах основними джерелами забруднення є 
система вприскування дизельного пального, взаємодія шин з поверхнею дороги.  

Для виявлення динаміки значень показника шумового забруднення 
автомагістралей і паркових зон, використовували шумомір та відповідну методику [4].  

За даною методикою градації показника екологічної безпеки ділянки 
автомобільної дороги за акустичним забрудненням, нараховуються шляхом поділу 
фактичного рівня еквівалентного звуку. 

В досліджені використовувались методи аналізу статистичних даних і логічного 
узагальнення, спостереження, аналізу, порівняння і узагальнення результатів. Крім 
цього методика встановлювала порядок,виявлення, оцінки і ранжування потенційно 
еколого небезпечних міст автомобільної дороги. 

Вимірювання здійснювали, за умови якщо поверхня проїзної частини вулиць і 
автомобільних доріг була суха, а трамвайні шляхи не зволожені та промерзлі.  

Виявлення впливу автомобільних доріг на довкілля здійснювалось з 
використанням результатів попередніх досліджень. Досліджувались підрахунки 
інтенсивності руху автомобілей і вимірювання шуму на великих і малих вулицях м. 
Києва. На кожній точці вимірювання здійснювалось протягом 37 діб. Також 
вимірювання здійснювались в парку ім. Пушкіна і КПІ протягом 18 діб.  

В результаті проведеного дослідження виявлено на вул. Зоологічній не 
перевищує значення 85 дБ, тобто за шкалою екологічної безпеки, ділянка 
автомобільної дороги є екологічно слабо небезпечна, рівень вимірювань на інших 
вулицях, не перевищує рівня 85-110 дб, тобто екологічно умовно небезпечний. 
Максимальне значення шумового забруднення спостерігалось вранці та в обід по вул. 
Борщаговский (100-90 дб), а з 18 до 20 години на пер. Політехнічному (89,8 дБ). 

Отже, рівень шумового забруднення в досліджуваних паркових зонах м. Києва не 
перевищує нормативи ГДК, тому не становить загрозу для людини. На території парків 
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на організм людини впливають шуми природного середовища (шелест листя, спів 
птахів та ін.), які оздоровчо впливають на нервову систему, посилюють роботу м’язів, 
розумову робота. 
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Ліхеноіндикація як перспективний метод біоіндикації стану повітря 
 

Зростання антропогенного пресингу в міських екосистемах супроводжується 
техногенним забрудненням навколишнього середовища, негативний вплив якого 
відображається на стані навколишнього середовища. Виникає необхідність пошуку 
ефективних індикаторів стану довкілля, що дозволяють ідентифікувати чинники його 
трансформації протягом тривалого часу, простежувати динаміку різного техногенного 
забруднення та отримувати інтегровану оцінку антропогенно-порушених екотопів [1].   

Один із перспективних та економічно-доцільних методів екологічного 
моніторингу - біоіндикація, що включає велику кількість аспектів, пов'язаних із 
використанням біологічних об'єктів для індикації впливу антропогенного навантаження 
на стан довкілля [2]. Лишайники у якості ефективних індикаторів стану навколишнього 
середовища використовуються в багатьох наукових дослідженнях. Особливо вони 
чутливі до сірчистого ангідриду. 

Дослідження лишайникового покриття дерев нами проводились в м. Києві біля 
Дарницької ТЕЦ та відносно чистої зеленої зони - парку «Партизанська Слава».    

На дослідних ділянках було обстежено по 25 стовбурів дерев листяних порід (клен, 
ясен, береза). На кожному стовбурі на висоті 30 см та 1,5 м досліджували по 2 ділянки 
кори з обох сторін дерева. Таким чином, було обстежено біля Дарницької ТЕЦ та парку 
«Партизанська Слава» по 100 ділянок кори. 

Вивчення стану атмосферного повітря  за допомогою методу ліхеноіндикації 
проводили за методиками Білявського  Г.О., Коновалової О.О. [3, 4] та X. X. Трасса [5]. 

Під час польових досліджень біля Дарницької ТЕЦ спостерігалась мала кількість 
лишайників. За допомогою рамки 10×10 см ми визначили, що проективне покриття 
накипних лишайників становило від 7,5 % до 100%, а листуватих лишайників – від 5,7% 
до 76,4%. Середній показник проективного покриття для накипних лишайників становив 
52,7 %, а листуватих лишайників -  47,1 % (табл.1.). 
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Таблиця 1 
Проективне покриття та частота зустрічальності лишайників на ділянці біля 

Дарницької ТЕЦ 
Тип 

лишайників 
Проективне 
покриття, % 

Частота 
зустрічаємості, % 

Стан слані 

Накипні 

52,7 63,4 

Слань вкрита ковровим шаром, 
розетки округлі, забарвлення 
жовто-оранжеве зелене, 
попелястий  

Листуваті 
47,1 15,8 

Слань вкрита ковровим шаром, 
розетки крупні, округлі, колір від 
жовтого до жовто-гарячого 

Кущисті 0 0 - 

Оскільки частота зустрічаємості накипних лишайників становить 63,4 %, нами 
встановлено, що бал зустрічаємості становив 5. Частота зустрічальності листуватих 
лишайників відповідно становить 15,8 %, бал зустрічальності 2. 

За отриманими балами оцінки середньої зустрічальності розраховуєм індекс 
відносної чистоти атмосфери (ВЧА): 

ВЧА= 3,0
30

03225


 хх
 

Таким чином, індекс відносної чистоти атмосфери становив 0,3. 
За отриманими даними проективного покриття нами було встановлено, що 

досліджена ділянка біля Дарницької ТЕЦ відноситься до зони помірного забруднення. 
За даними ліхеноіндикації ступінь забруднення сірчистим ангідридом біля 

Дарницької ТЕЦ становить приблизно 100 мкг/м3. Дослідну територію можна віднести до 
зони часткового руйнування лишайникового покриву. 

На ділянці біля парку «Партизанська Слава» загалом на деревах спостерігалась 
більша кількість лишайників, порівняно з дослідною ділянкою біля Дарницької ТЕЦ. Тобто 
спостерігали наявність не тільки накипних форм, але й листуватих та кущистих. 
Проективне покриття для накипних лишайників становить від 4,2% до 100%. Середнє 
арифметичне становило 54,6%. Проективне покриття листуватих лишайників – від 6,6 % 
до 100%. Середній арифметичний показник – 28,5%. Кущитих форм – від 30,5% до 100% 
(середнє арифметичне становило 16,9%) (табл. 2.).  

Таблиця 2 
Проективне покриття та частота зустрічальності лишайників на ділянці біля 

парку «Партизанська Слава» 
Тип 

лишайників 
Проективне 
покриття, % 

Частота 
зустрічаємості, % 

Стан слані 

Накипні 54,6 45,3 Слань вкрита ковровим шаром, 
розетки округлі, колір від жовтого 
до жовто-гарячого 

Листуваті 28,5 21,5 Слань кущиста, колір від зеленого 
до жовно-зеленого 

Кущисті 
 

16,9 15,2 Слань листувата, талом світло-
коричневий або зеленувато-
коричневий 

Оскільки частота зустрічаємості накипних лишайників становить 42,3%, 
встановлено, що бал зустрічаємості становив 4; частота зустрічаємості листуватих 
лишайників відповідно становить 15,2%, бал зустрічаємості становив 2; частота 
зустрічаємості кущистих лишайників становить 21,5%, бал зустрічаємості становив 3. 

Розраховуємо індекс відносної чистоти атмосфери (ВЧА), який становить 0,6. 
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За отриманими даними проективного покриття нами було встановлено, що 
досліджена ділянка біля парку «Патризанська Слава» відноситься до зони незначного 
забруднення. 

В результаті даних ліхеноіндикації визначено, що ступінь забруднення сірчистим 
ангідридом біля Дарницької ТЕЦ становить приблизно 40  мкг/м3. Дослідну територію 
можна віднести до зони неушкодженої лишайникової рослинності. 

Отже, вибір лишайників як інструмента індикації ступеня забрудненості 
атмосферного повітря зумовлений тим, що результати дослідження є досить 
інформативними і не потребують великих матеріальних затрат. 
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Еколого-залежні закономірності формування патологій серед 
дитячого населення у місті Червонограді 

 
У західній частині України одним з найбільш забруднених є місто Червоноград, 

на території якого розташовано кілька десятків шахт з видобутку кам´яного вугілля. 
Тривалий та інтенсивний вплив несприятливих факторів довкілля на організм людини 
призводить до виснаження його адаптаційних можливостей і, як наслідок, до 
зростання захворювань, у тому числі стоматологічних та інфекційних, особливо серед 
дитячого населення. [2]. 

Об´єкт дослідження: захворюваність дітей у Червоноградській ЗОШ №6. 
Предмет дослідження: абсолютний ризик щодо захворюваності дітей на 

гіпоплазію зубів та інфекційні хвороби серед учнів ЗОШ №6 м. Червонограда. 
Мета: з´ясувати екологічні чинники формування еколого-залежної патології 

інфекційних та неінфекційних хвороб, серед учнів молодших і середніх класів 
загальноосвітньої  школи м. Червонограда за період 2011–2016 рр. 

Впродовж даного періоду були проведені статистичні дослідження (медичні 
картки школярів 1-6 класів) та аналіз літератури, щодо захворюваності дітей на 
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гіпоплазію та  інфекційні хвороби, а саме на  грип, вітряну віспу, скарлатину, кір, 
вірусний гепатит, дизентерію, ангіну, бронхіт та ГРВІ у ЧЗШ № 6.  

Методико-екологічна ситуація у даному населеному пункті оцінюється за 
ступенем критичної або надзвичайної екологічної ситуації. Це високий ступінь 
забруднення середовища проживання, що несе небезпеку населенню. Вона 
характеризується підвищенням рівня захворюваності за рядом нозологічних форм і 
класів хвороб з можливою реєстрацією екологічно обумовленої патології в різних 
вікових групах населення. Їх визначали за наступними показниками: показник 
захворюваності та показник поширення. 

Основна кількість інфекційних захворювань, визначається за такими 
показниками та математичними методами популяційної екології, як відносний та 
абсолютний ризик. 

Порівнявши всі 4 роки, протягом яких хворіли діти на гіпоплазію, можна сказати, 
що у 2012 році діти найбільше хворіли, у 2013 році ризик захворюваності значно 
зменшився, він наблизився до стабільності. Вже у 2014 році хвороба почала набирати 
обертів та збільшилася ще так раз, як у 2013 році. На жаль, у 2015 році гіпоплазія 
виросла у своїх цифрах і наблизилася до статистики за 2012 рік. Це означає те, що 
одна група дітей виліковується, нормалізує стан своєї хвороби, а інша навпаки починає 
хворіти. Дана проблема набирає катастрофічних наслідків  і не вирішується, адже діти 
виростають і виїжджають з міста, але приходять в школу перші класи, які несуть за 
собою нові проблеми. Діти вже народжуються із цією проблемою, тому вона неминуча 
і потребує негайного вирішення. Профілактика гіпоплазії зубів у дитячого населення 
міста є складною проблемою, оскільки  забруднене середовище є визначальним 
екологічним чинником у формуванні цієї патології. Вона полягає в усуненні причин, що 
приводять до ураження фолікула зуба, що розвивається. В першу чергу це 
профілактика і своєчасне лікування карієсу молочних та постійних зубів, профілактика 
розвитку місцевого запального процесу [1]. 

Слід пам´ятати, що сама проблема гіпоплазії зубів є наслідком ряду інших 
важких патологій: порушення мінерального і білкового обміну в організмі плоду або 
дитини, порушення метаболізму в зачатках зубів в ранньому дитячому віці, гострі та 
хронічні інфекційні захворювання, аліментарна диспепсія, гіповітаміноз, ендокринні й 
інші соматичні розлади організму. Місцева гіпоплазія (одиночного зуба) частіше 
розвивається унаслідок залучення в запальний процес зачатка зуба або механічної 
травми фолікула, що розвивається [1]. 

У даній школі, діти хворіють на грип, вітряну віспу, скарлатину, кір, вірусний 
гепатит, дизентерію, ангіну, ГРВІ та бронхіти дуже часто. Ці хвороби зумовлені 
слабкою імунною системою, яка напряму залежить від впливу негативного 
середовища, в якому проживає дитина. 

Факторами виникнення даних хвороб є загальне або місцеве переохолодження, 
психічне перенапруження, перевтома, перенесені інфекційні захворювання, 
сенсибілізація організму, авітаміноз, негативний вплив навколишнього середовища, 
забруднені продукти харчування, вода та атмосферне повітря.   

Фтор є основною проблемою виникнення гіпоплазії зубів. Зубна паста з фтором 
вже тридцять років є основним засобом для профілактики карієсу. Уважні споживачі 
відзначили, що зубні пасти можуть значно різнитися за своїм складом. Одні засоби по 
догляду за зубами містять фтор, а інші - ні. З дитинства багатьом відомо, що фтор 
корисний для зубів, в той же час в останні роки стало поширюватися думка, що він, 
навпаки, шкідливий. У малих кількостях фтор безпечний і корисний, оптимальної 
добової дозою фтору є 0,05-0,1 мг на кг ваги тіла. До складу зубних паст хімічний 
елемент фтор входить в якості солей - фторидів. Застосування фторовмісних зубних 
паст - ефективний засіб для профілактики карієсу [3]. 
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Профілактика інфекційних хвороб не менш важлива, ніж лікування інфекційних 
захворювань. Велике значення надається вихованню охайності у людей. Звичайне 
миття рук після відвідин убиральні, виконання брудної роботи, перед їжею вже може 
вберегти від багатьох кишкових інфекцій.  
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Вплив браконьєрства на стан популяцїї рисі у Закарпатті 

 
Найголовнішою проблемою охорони рисі в усіх європейських країнах є незаконне 

полювання, тобто браконьєрство. Тим часом офіційні дані про рівень браконьєрства в 
Українських Карпатах відсутні, тому ми спробували проаналізувати ситуацію з риссю 
в Закарпатській області – з метою оцінити стан її популяції, виявити тенденції у змінах 
чисельності цих тварин та встановити фактори, які загрожують існуванню рисі. 

Об’єктом вивчення є вплив браконьєрства на стан популяції  рисі. 
Рись (lynx) має єдиного природного ворога – людину, тому основною причиною 

того, що рись в наш час занесена до Червоної книги України, є діяльність людини. І 
тільки від людей залежить, чи будуть ці тварини і в майбутньому складовою частиною 
біорізноманіття Карпат, чи зникнуть, як це вже сталося у багатьох регіонах Європи. 

Офіційна статистика про чисельність рисі в Закарпатській області не викликає 
особливого занепокоєння станом її популяції (Табл.1). Загальна площа угідь, 
придатних для проживання рисі, в Закарпатській області становить 1 207 917 га. Тому 
в таблиці також показана щільність її популяції – як екологічно інформативний 
показник. Як видно з таблиці, чисельність і відповідно щільність популяції рисі за 
останнє десятиліття залишалася порівняно стабільною і лише за останні чотири роки 
був відмічений значний підйом цієї щільності. 

Таблиця 1 
Чисельність та щільність популяції рисі в Закарпатській області у 2001-2016 рр. 

Роки 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Чисельність 202 165 167 161 156 156 163 175 205 254 300 

Щільність 
популяції 
(особ. на 
1тис.  га) 

0,16 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,17 0,21 0,25 
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Якщо порівняти, як змінюється чисельність рисі та основних об’єктів її живлення 
– козулі і зайця-русака (Табл. 2), можна помітити, що чисельність рисі продовжує 
падати на фоні зростання чисельності її жертв. Це говорить про те, що причиною 
зменшуватися чисельності рисі був не брак поживи. Беручи до уваги, що основними 
лімітуючи ми факторами для рисі є наявність харчових ресурсів та відстріл, а 
полювання на рись заборонене через її «червонокнижний» статус, то можна 
припустити, що в області досить інтенсивним є фактор браконьєрства. Навіть на фоні 
зростання кількості кормів браконьєрський відстріл значно знижував поголів’я  цього 
виду.  

Таблиця 2 
Чисельність рисі у порівнянні з чисельністю її жертв у Закарпатській 

області 
Роки 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Рись 202 165 167 161 156 156 163 175 205 254 300 

Козуля 4657 4831 5048 5465 5729 5612 6063 6928 7516 7952 7814 

Заєць 27052 28714 28702 24733 31781 30339 29557 30940 1849 31462 23405 

Моделювання зростання чисельності популяції рисі з урахуванням частки її 
популяції, яка може бути від стріляння браконьєрами. Здійснювали за біологічними 
особливостями [1]. Як показано у Таблиці 2 на співвідношення статей у рисі становить 
1:1 (станом на 2006). Самок було приблизно 100 особин. 

Самки рисі досягають статевої зрілості не пізніше як 22-місячному віці. Оскільки 
рись живе в природі 6-7 років, самки репродуктивного віку мають складати близько 
80%. Щороку в розмножені беруть участь 67-85% дорослих самок (в середньому 76%), 
що у нашому випадку означає 60 самок. Одна самка народжує в середньому 2 
кошенят, а їх смертність до однорічного віку складає приблизно 50% [2]. Це значить, 
що кожного року популяція мала б збільшуватись на 60 молодих рисей. Враховуючи, 
що природна смертність від старості складає не більше 10%, то виходить, що у 2007 
р. поголів’я рисі мало зрости приблизно на 55 осіб, тобто складати не менше як 257 
особин, але 2007 р. було виявлено 165 особини рисі (на 92 особини менше). Саме ця 
кількість рисей могла бути відстріляна браконьєрами. Результати підрахунків для 
кожного року за період 2002-2016 рр. показано в Табл. 3 [3]. 

Таблиця 3 
Кількість особин рисі, які ймовірно були відстріляні браконьєрами в 

Закарпатській області у 2002-2016 рр. 
Роки 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Чисельність у 
Закарпатській 
області 

202 65 67 61 56 56 63 75 205 254 300 

Імовірна 
кількість 
відстріляних 
особин 

22 92 27 35 33 27 20 32 17 4 23 

Отже, офіційно ситуація з браконьєрством  на Закарпатті виглядає 
благополучно, тому що його не реєструють. Браконьєрству в Україні сприяє існуюча 
система охорони, що базується на закріпленні певних ділянок угідь за окремими 
охоронцями. Браконьєри діють переважно групами, і один охоронець не здатний 
протистояти озброєній групі. Крім того, рівень браконьєрства пов'язаний з кадровою 
проблемою служби лісової охорони. Для підвищення ефективності боротьби з 
браконьєрством необхідно вирішити кадрову проблему служби лісової охорони і 
відновлення державного фінансування. Велику роль у боротьбі з браконьєрством 
може відіграти також підвищення рівня екологічного світогляду місцевого населення. 
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Особливості впливу хлібоприймальних комплексів на стан 
атмосферного повітря 

 
У агропромисловому комплексі України налічується багато хлібоприймальних 

підприємств, кожне з яких використовує різні або подібні технології щодо очистки, 
сушіння та зберігання  зерна і олійних культур. Це сушарки, зерноочисні машини, 
елеватори вітчизняного та іноземного виробництва .  

Ринкові вимоги екологічної безпеки підприємства потребують проведення 
систематичної незалежної і об'єктивної оцінки ступеня впливу хлібоприймальних 
підприємств на стан атмосферного повітря[1]. Це можливо зробити завдяки 
визначенню параметрів окремих  джерел  утворення  або викидів,  визначенню  якісних   
і кількісних характеристик окремих забруднюючих речовин(ЗР),  що відводяться в 
атмосферне повітря при  експлуатації  технологічного обладнання Для визначення 
допустимого рівня такого впливу потрібно провести інвентаризацію забруднюючих 
речовин та оцінити рівень впливу[2]. 

Метою дослідження є оцінка впливу хлібоприймальних комплексів на стан 
атмосферного повітря на прикладі ВАТ «Устимівське ХПП». Для вивчення даної теми 
були поставлені такі завдання, як проведення характеристики хлібоприймального 
підприємства, проведення інвентаризації джерел викиду забруднюючих речовин на 
підприємстві, розрахунок та оцінка впливу джерел викидів забруднюючих речовин  на 
стан атмосферного повітря[3]. 

ВАТ «Устимівське ХПП» розташоване в с.Устимівка Васильківського району 
Київської області,  є одним з основних комплексів приймання сировини в районі. 
Основною метою інвентаризації викидів забруднюючих речовин від стаціонарного 
джерела на ділянці ВАТ «Устимівське ХПП» є встановлення переліку джерел 
утворення та викидів забруднюючих речовин на виробничому підрозділі об'єкту, 
визначення якісних та кількісних характеристик забруднюючих речовин, що надходять 
в атмосферне повітря при функціонуванні даних джерел викидів. 

 В ході інвентаризації було виявлено такі джерела забруднюючих речовин як, 
джерело №1,2 (ідентичні): вантажна яма приймання зерна. До навколишнього 
атмосферного середовища викидаються ЗР: пил зерновий. Джерело №3,4 (ідентичні): 
зерноочисні машини(гирло труби циклона). До навколишнього атмосферного 
середовища викидаються  ЗР: пил зерновий. Джерело № 5,6,7,8 (ідентичні):  викиди 
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ЗР відбуваються під час завантаження пилу зернового з накопичувального бункеру до 
автотранспорту. До навколишнього атмосферного середовища викидаються ЗР: пил 
зерновий. Джерело №9, 10 (ідентичні): вентилятори сушарки. До навколишнього 
атмосферного середовища викидаються ЗР: пил зерновий, ртуть металева, азоту 
діоксид, вуглецю оксид, метан, азоту закис, вуглецю діоксид. Джерело №11: місце 
завантаження автотранспорту зерном з відвантажувальної ємності. До навколишнього 
атмосферного середовища викидаються  ЗР: пил зерновий. Джерело №12,13,14,15 
(ідентичні): місце завантаження залізничного транспорту зерном з відвантажувальної 
ємності. До навколишнього атмосферного середовища викидаються ЗР: пил зерновий. 
Джерело №16: гирло труби від запобіжно-спускового клапана (ЗСК). Викид ЗР в 
атмосферне повітря відбувається під час спускання надлишку газу викидаються ЗР: 
бутан, метан, пропан, етан, азот молекулярний, діоксид вуглецю. Джерело №17: гирло 
труби від ЗСК регулятора тиску. Викид ЗР в атмосферне повітря відбувається під час 
спускання надлишку газу. Викидаються  ЗР: бутан, метан, пропан, етан, азот 
молекулярний, діоксид вуглецю. Джерело №18: гирло димовідвідної труби 
теплогенераторної. Джерелом виділення є котел. До навколишнього середовища 
викидатимуться ЗР: вуглецю оксид, азоту діоксид, азоту закис, метан, ртуть металева, 
вуглецю діоксид Джерело №19: місце стоянки автомобілів. Відбуваються викиди таких 
ЗР: вуглеводні граничні, окис вуглецю, діоксид азоту. 

Аналіз розрахунків валових викидів показує, що викид азоту діоксиду перевищує 
норму на 1.385 т/рік, пилу зернового на 1.518 т/рік, по іншим інгредієнтам перевищення 
забруднення атмосферного повітря не виявлено у відповідності до нормативів [4]. 
Отже, на ВАТ «Устимівське ХПП» дотримуються встановлених норм викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для зменшення обсягів викидів від 
азоту діоксиду, пилу зернового можна рекомендувати встановлення сучасних 
електрофільтрів з високим ступенем очистки. 
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Вплив діяльності фармацевтичних підприємств на гамма-фон 

прилеглих санітарно-захисних зон в місті Києві 
 

Сучасне виробництво лікарських препаратів на фармацевтичних підприємствах 
передбачає можливість застосування багатостадійних хімічних процесів органічного 
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та біологічного синтезу. В результаті здійснення цих процесів отримують не тільки 
необхідний лікарський препарат, але й хімічні шкідливі речовини, серед яких можуть 
бути і іонізуючі. Для запобігання їх надходженню у навколишнє середовище, на 
підприємствах застосовують спеціальне очисне обладнання. Обсяг і концентрацію 
шкідливих речовин, що надходять у навколишнє середовище, контролюють 
проведенням моніторингу. При цьому, надходженню іонізуючих частинок в 
атмосферне повітря і санітарну зону фармацевтичних підприємств, уваги 
приділяється не достатньо. 

В Києві функціонує 124 фармацевтичних підприємства [1], які є потенційними, 
постійно діючими джерелами надходження іонізуючих частинок. Значні викиди 
пилових іонізуючих частинок здатні зумовити істотні зміни природного гамма-фону 
атмосферного повітря і поверхні ґрунту, насамперед, на санітарно-захисних ділянках 
цих підприємств. Оскільки частина цих підприємств розташована на незначній відстані 
від житлових багатоповерхових будинків, їх діяльність може впливати і на стан 
здоров’я людей, які в них проживають. За цих умов, проблема дослідження 
фармацевтичних підприємств, як можливих джерел надходження іонізуючих частинок, 
їх впливу стан довкілля, залишається актуальною. 

Протягом жовтня 2017 року здійснювались вимірювання значень показника 
гамма-фону в межах санітарно-захисних зонах потужних фармацевтичних 
підприємств: «Дарниця», Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, ВАТ Фармак, 
ВАТ Київмедпрепарат, які розташовані в різних районах міста Києва. При цьому 
використовували дозиметр-радіометр МКС-05 "ТЕРРА". Виміри здійснювали по 
периметру досліджуваної ділянки і двом ортогональним діагоналям на висоті 2-3 см та 
1 м над поверхнею ґрунту. 

В результаті проведеного дослідження виявлено, що на вище згаданих ділянках 
санітарно-захисних зон, найнижчі значення (0.17 мк.Зв) показнику гамма-фону 
спостерігались на фармацевтичному підприємстві ВАТ «Фармак», що пов’язано, 
ймовірно, не лише з відсутністю гранітних масивів, пам’ятників, але й високим рівнем 
74% відносної вологості атмосферного повітря і поверхні ґрунту. 

Найвищі значення (0.20 мк.Зв) показнику гамма-фону спостерігались на 
ділянках санітарно-захисної зони фармацевтичного підприємства «Дарниця», що 
пов’язано, ймовірно, з відсутністю зеленої зони, низьким рівнем зволоження поверхні 
ґрунту 32%. Проте, виявлені значення показника гамма-фону не перевищували ГДК, 
що становить 0.30 мк.Зв [2]. 

Отже, низький рівень гамма-фону на досліджуваних територіях санітарно-
захисних зон, можна пояснити застосуванням різноманітного очисного обладнання, 
яке затримує пил, радіоактивні частинки і перешкоджає їх надходженню у навколишнє 
середовище.  
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Біоіндикація деревостану парків міста Києва 
 

Останнім часом дуже актуальними є спостереження за змінами стану 
навколишнього середовища, викликаними антропогенним чинником. Система цих 
спостережень і прогнозів становить суть екологічного моніторингу. З цією метою все 
частіше застосовується і використовується досить ефективний і недорогий спосіб 
моніторингу середовища - біоіндикація, тобто використання живих організмів для 
оцінки стану навколишнього середовища.  

Наслідки забруднення навколишнього середовища відображаються на 
зовнішньому вигляді рослин. У рослин під впливом шкідливих речовин відбувається 
збільшення числа продихів, товщини кутикули, густоти опушення, розвивається 
хлороз і некроз листя, раннє опадання листя [2]. Деякі рослини найбільш чутливо 
реагують на характер і ступінь забруднення атмосфери. Це означає, що вони можуть 
служити живими індикаторами стану середовища. Індикаторні рослини можуть 
використовуватися як для виявлення окремих забруднювачів повітря, так і для оцінки 
якісного стану природного середовища [1]. 

Дослідження проводилося на території парків «Кіото» і «Відрадний». Результати 
обраховувалися за формулою , з якої ми дізнавалися оцінку стану деревостану 
(табл.1). 

Таблиця 1 
Оцінка деревостану парків Києва 

Назва парку Ділянки Коефіцієнт стану деревостану 

Кіото №1 2,15 

№2 1,47 

Відрадний №1 2,37 

№2 1,5 

Під час наших досліджень було з’ясовано, що більш ушкодженні ділянки №1 
парку «Кіото» на вулиці Кіото і №2 парку «Відрадний» по вулиці героїв Севастополя, 
це пояснюється тим, що вони розташовані ближче до автотраси. На ці ділянки 
впливають вихлопні гази автотранспорту, які виділяють окиси азоту та етилену. 
Загальна прохідність автотранспорту по цих ділянках становить близько 3000-6000 
автомобілів на добу. Найбільший пік прохідності автотранспорту  з 8 до 11 години і з 
16 до 19 годин. Взимку дорога посипається піском з сіллю, яка з розчищенням з дороги 
потрапляє на дерева в значній кількості.  

Внаслідок цього виникають механічні ушкодження  і хімічні опіки тканин дерев  і 
знижується тривалість їхнього життя. Ці дві ділянки потребують поновлення 
насаджень стійких до забруднень.  
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Перспективи використання рекреаційних ресурсів Закарпаття 

 
У сучасному світі організація відпочинку є однією з високодохідних галузей 

світової економіки, яка найдинамічніше розвивається та виступає в числі 
найважливіших чинників соціально-культурного розвитку, що сприяють підвищенню 
рівня і якості життя населення. 

Природний потенціал в Закарпатській області, а також урахування наявних 
особливостей її історії і географії, є стратегічною метою перспективного розвитку 
території. Мета розвитку полягає в тому, щоб створити ефективну систему відпочинку 
маючі за основу оптимальне використання природи, матеріально-технічних ресурсів, 
які забезпечать в Карпатському регіоні як матеріальний добробут населення, так і його 
екологічну безпеку [3]. 

Рекреаційний потенціал і перспективи його освоєння, на наш погляд, є 
пріоритетом у розвитку Закарпатської області. В якості основних аргументів для 
підтвердження обґрунтованості цього вибору можна привести наступні позиції: 
- наявність в області понад 300 джерел і свердловин лікувальних мінеральних вод 

всіх типів, більшість з них мають унікальні властивості, що створює необхідну 
природно-ресурсну базу; 

- в області є мальовничі ландшафти, а рельєф Карпат створює потужний потенціал 
для розвитку всіх видів туризму; 

- Закарпатська область займає центральну частину Європи і, відповідно, вигідне 
географічне положення стосовно близькості до європейського споживача; 

- природа Карпат, порівняно з іншими регіонами країни, в багатьох місцях зберегла 
свій первісний стан і зазнала менших втрат, що є важливим для розвитку туризму 
і відпочинку, і приваблює відпочиваючих порівняно високою екологічною безпекою 
цієї території;  

- гори мають свою соціально-економічну специфіку; 
- рекреаційна сфера регіону має економічну конкурентоспроможність. 

Розвиток різних видів відпочинку в регіоні Українських Карпат дуже широкий і 
його можна було б успішно розвивати і далі. Одним з найперспективнішим і 
найпопулярнішим сьогодні напрямом в світі в його спектрі є, наприклад, екологічний 
туризм [1].  

Території, що знаходяться під охороною, національні парки та інші території, що 
мають рекреаційну цінність можуть бути прикладом для розвитку екологічного 
туризму. Прихильників екотуризму приваблюють як природно-антропогенні 
ландшафти, так і визначні пам'ятки природи і культури, особливо ті, де традиційна 
культура складає єдине ціле з навколишнім середовищем, що притаманне 
карпатському регіону. 

Екологічний туризм може принести суттєвий дохід до державного бюджету, тим 
більше в нашій країни, що активно змінюється. В гірських районах на багатьох 
територіях області екологічний туризм може стати галуззю спеціалізації, яка дасть 
альтернативний і конкурентоздатний напрямок розвитку ніж руйнація природи. 
Екотуристів часто приваблюють особливі для даної місцевості пам'ятки, як неживої 
природи (гідрологічні, геоморфологічні та інші об'єкти, печери, гори, каньйони, 
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водоспади, річки і озера), так і живої її частини (рідкісна флора і фауна). Тут, крім 
пізнавального, пропонується також рекреаційний елемент екотуризму, який включає 
різні види активного і пасивного відпочинку: піші, лижні, кінні і водні походи, спортивний 
туризм, альпінізм та інші види діяльності. Перспективним у Карпатах міг би бути 
активний розвиток пригодницького туризму. Для цього вже існує організаційна 
інфраструктурна база.  

В карпатському регіоні є всі передумови для розвитку агротуризму, або 
сільського зеленого туризму. Цей вид ознайомлення з місцевим життям передбачає 
перебування в хуторах, на фермах, в селах в сільській місцевості, де туристи 
приймають участь у сільськогосподарських роботах під час свого відпочинку. Розвиток 
такого виду відпочинку був би найбільш актуальним для регіону з великим відсотком 
сільських поселень, що також частково зможе вирішити проблему зайнятості 
сільського населення Закарпатської області [2]. 

Таким чином, в розвитку Закарпатській області основним перспективним 
напрямком використання рекреаційних ресурсів є туристична діяльність. Серед усіх її 
видів найбільш доцільним можна вважати розвиток в регіоні сільського зеленого та 
екотуризму. Можливим також є впроваджування у практику різноманітних екзотичних 
видів туризму, таких як пригодницький чи екстремальний, що має попит на 
міжнародній арені.  
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Закарпаття — єдина частина України, розташована за Головним Карпатським 

хребтом, яка входить до складу Паннонського басейну. 
Річкові стоки становлять основну частину водних ресурсів Закарпаття. 

Більшість річок Закарпаття, в тому числі і річка Теребля, відносяться до малих гірських 
річок і практично лишені мулу, а відтак і редуцентів. Річки Закарпаття входять до 
водозбору басейну р. Тиса - притоки р. Дунаю. Її  початок бере у гірських лісах 
Рахівського району (р. Біла та Чорна Тиса). На території області в неї впадають 
притоки річок Боржава, Ріка, Теребля, Тересва, Чорна і Біла Тиса [1]. 

Практично всі поверхневі джерела водопостачання Закарпаття впродовж 
останніх десятиліть інтенсивно забруднюються. Природними джерелами забруднення  
річок є ерозія ґрунтів, мертва флора та фауна. Джерелами антропогенного 
забруднення гірських річок є комунально-побутові стічні води, сільськогосподарські 
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скидні води, атмосферні опади (прилеглі до автошляхів та видобувних підприємств 
території), тощо[3].  

Актуальність даної теми полягає у визначенні екологічного стану однієї з річок 
Закарпатської області – р. Теребля, яка протікає  в межах Міжгірського, Хустського і 
Тячівського районів і є правою притокою Тиси (басейн Дунаю) та визначення шляхів 
покращення якості води. 

Для проведення дослідження стану води р. Теребля  було вибрано дві точки 
пробовідбору: № 1 – витік, с. Синевір; № 2 – гирло, смт. Буштино, що дозволяє 
проводити оцінку якості води річки на різних ділянках і робити узагальнюючий висновок 
про її стан. Вивчали вміст нітрогену амонійного і нітрогену нітратного та вміст фосфат-
іонів згідно Водної Рамкової Директиви ЄС і “Методики екологічної оцінки якості 
поверхневих вод за відповідними категоріями” та за трофо-сапробіологічними 
критеріями. Відбір проб проводився протягом липня 2016 року. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що основними джерелами 
забруднення води р. Теребля є комунально-побутові стічні води населених пунктів та 
стихійні сміттєзвалища на берегах річки, а також об’єкти туризму і рекреації. Вплив 
промислових джерел забруднення на стан р. Теребля є незначним. 

За вмістом нітрогену амонійного вода р. Теребля відноситься до І класу якості 
[2]. З врахуванням перерахунку нітрогену амонійного і іонів амонію, у витоку вода 
відноситься до І класу, а в гирлі річки від І класу до ІІ класу 2 категорії. 

Якість води за вмістом нітрогену нітратного відноситься до ІІ класу, а в гирлі 
річки – до IV класу якості. У витоку якість води за цим показником змінюється від ІІ 
класу 2 категорії до ІІ класу 3 категорії, в гирлі – від IV класу до V класу. Цей показник 
якості води є найгіршим серед досліджуваних. 

У витоку річки якість води за вмістом фосфат-іонів можна оцінити за І класом, а 
у гирлі – від ІІ класу до ІІІ класу. У витоку якість води за вмістом фосфатів можна 
оцінити за І класом, а в гирлі річки – від ІІ класу 2 категорії до ІІІ класу 4 категорії. 

Встановлено, що більшість показників якості води р. Теребля змінюються від 
витоку до гирла в бік погіршення їх параметрів. Одержані результати для гирла річки 
збігаються з офіційними даними моніторингу стану р. Теребля. 

Проведена екологічна оцінка якості води р. Теребля за трофо-
сапробіологічними критеріями показала, що у витоку річки вода в цілому відповідає І 
класу якості – «відмінні», «дуже чисті», а в гирлі від ІІ класу якості – «добрі», «чисті». 

Для покращення якості поверхневих вод потрібно: 
- поліпшити гідрологічний режим річки Теребля; 
- будувати та проводити реконструкцію очисних споруд і систем водовідведення; 
- розчистити русла та водотоки від сміття, привести їх в належний санітарно-

екологічний стан та благоустроїти джерела; 
- організувати систему належного збору сміття у населення; 
- будівництво сміттєзвалищ, сміттєпереробних заводів, що зменшить згубний вплив 

на якість води та ввести штрафи за викид сміття в річку; 
- необхідно посилити контроль з боку державної екологічної інспекції Закарпатської 

області за дотриманням природоохоронного законодавства, проводити широку 
екоосвітню роботу серед місцевого населення. 
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Діагоностика стану лісових насаджень Козелецького району 
 

Значення лісів є глобальним і життєво важливим для всього комплексу 
екологічних систем Землі. Вони є основним постачальником кисню в атмосферу, 
виконують ґрунтозахисну та водоакумулятивну функції.  

Обезліснення та деградація лісових екосистем є однією з найактуальніших 
екологічних проблем сучасності. Зменшення площі лісів і зниження їхньої стійкості 
залежать не тільки від надмірного споживання лісових ресурсів та ступеня 
забрудненості середовища, а й від економічного розвитку держави та рівня 
культурного розвитку населення[1,3]. 

Вивчення стану лісових насаджень здійснювались на території Чернігівської 
області в смт Козелець [2]. При проведенні діагностики стану лісів Козелецького 
району було обрано дві пробні ділянки лісових насаджень, на яких був визначений 
ступінь пошкодження деревостанів промисловими викидами. Ділянка № 1 
представлена чистим деревостаном, видовим складом якої є береза звичайна. 
Ділянка № 2 представлена змішаним деревостаном, видовим складом якої є дуб 
звичайний і сосна звичайна.  

Отримано такі результати: Ділянка №1 (представлена чистим деревостаном, 
видовий склад якої береза звичайна)- здорові дерева становлять – 41% від загальної 
кількості і не мають ознак пошкодження. Ослаблені дерева займають 30%. Сильно 
ослаблені дерева становлять 10%. Категорії всихаючих дерев становить 13% ,а 
категорії свіжого сухостою та старого сухостою дорівнюють по 3 %. 

Ділянка №2(представлена змішаним деревостаном, видовим складом якої є дуб 
звичайний і сосна звичайна) здорові дерева становлять – 43% від загальної кількості 
видів і не мають ознак пошкодження. Ослаблені дерева займають 26%. Сильно 
ослаблені становлять – 11%, всихаючі види становлять 7%, Категорія свіжого 
сухостою дорівнює 4%. Сухостій, дерева якого посохли в минулому році, без хвої, 
частково або повністю без кори, дорівнює 9% - це  є негативним показником.  

Визначено індекс стану деревостою: На ділянці №І (чистий деревостій, береза 
звичайна) він дорівнює 2,18. На ділянці №ІІ (змішаний деревостій, дуб звичайний і 
сосна звичайна) становить 2,31.  

Отже на двох ділянках : ступінь пошкодження – слабкий; санітарний стан 
деревостою – послаблений. Обидві ділянки потребують  покращення й захисту 
деревостою, а саме: збереження та раціонального використання земель 
лісогосподарського призначення; дотримання нормативів гранично допустимих рівнів 
екологічного навантаження на землі лісогосподарського призначення; формування 
екологічної мережі та розвиток природно-заповідного фонду; визначення порядку 
використання лісів та земель лісогосподарського призначення залежно від категорії, 
до якої відноситься ліс, та функцій, які виконує; покращення діяльності з 
лісорозведення та лісовідновлення; проведення організаційно-просвітницьких заходів 
щодо збереження лісів та земель лісогосподарського призначення. 
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Вдосконалення програми технологічної практики як активізація 
професійного самовизначення 

 
Постановка проблеми. Недостатня ступінь наукової розробленості організації 

та проведення туристських подорожей, походів, невідповідність програм та її 
безсумнівна практична значущість в умовах сучасності визначили вибір теми, мети і 
завдань дослідження. 

Використання сучасних активних форм і методів у процесі навчання з метою 
оптимізації професійної підготовки майбутніх фахівців туристського напрямку, є 
основними умовами, які визначають напрями модернізації сучасної освітньої системи 
країни. [1]. Головними завданнями освіти в країні є формування соціально зрілої, 
працелюбної, творчої особистості, якій притаманне почуття гідності, повага до прав і 
свобод людини [2]. Навчально-виховний процес формує якості і закладає ті духовно-
інтелектуальні та психофізіологічні можливості, які людина реалізує у своєму житті [3].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практика студентів спрямована на 
закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і 
удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у студентів 
професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної 
ситуації. 

Аналіз програм навчальних та виробничих практик Обозного В.В., 
Добровольської О.М., Воронкова О.І., Наровлянського О.Д., Смирнова І.Г., Любіцевої 
О.О., Фокіна С.П., Ганопольського В.І., Колотухи О.В., Абрамова В.В., Пангелова Б.П., 
Федорченка В.К., Дьорової Т.А., Блощенко Т.В., Довгалюка О.М., Калюжного Д.М., 
Дьякова Є.Д. та ін. свідчить про необхідність їх щорічного вдосконалення щодо 
відповідності практичної підготовки вимогам працедавців.  

Мета дослідження – вдосконалення програми технологічної практики 
підготовки бакалавра галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму 6.140103 
«Туризм» при організації та проведенні одноденного туристського походу на тему: 
«Лінія оборони м. Києва». 

Виклад основного матеріалу дослідження. «Сьогодення невпинно 
продовжує стверджувати незмінну та всім відому істину: освічена людина, освічене 
суспільство є основними рушіями прогресу і розвитку держави. Саме тому, обираючи 
головне у своєму житті – професію, маєте усвідомити, що сучасний фахівець не тільки 
висококласний професіонал, а й високорозвинена особистість, інтелектуальна еліта 

http://www.experts.in.ua/
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незалежної України» М.С. Кулик, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, лауреат Державної премії України. 

Невпевненість студентів у здійсненні професійних дій, проведенні позашкільної 
виховної роботи, пошукової, науково-дослідної роботи, недостатність вмінь 
розробляти туристичні маршрути далеко не повний перелік необхідних питань, які 
потребують вирішення. Це підкреслює необхідність пошуку адекватних методів і форм 
удосконалення програми практики на кожному етапі, де необхідно, щоб програми мали 
індивідуальні завдання, рекомендації щодо видів та форм перевірки рівня знань, 
умінь, навичок, яких студенти мають досягти. 

Висновок. Реалізовуючи дані завдання в практиці, потрібно організовувати 
навчально-виховний процес таким чином, щоб він був зорієнтований на особистість 
студента Після вдосконалення програми технологічної практики відбулася активізація 
професійного самовизначення студентів, а майстер-класи із техніки пішохідного 
туризму (Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, вул.. 
Пестеля), загальної та спеціальної фізичної підготовки (СК «Олімп», НПУ ім.. 
М.П.Драгоманова, вул.. Тургенівська), орієнтування на місцевості та встановлення 
намету (парк Перемоги, вул.. Генерала Жмаченко), «скалодрома» (метро 
Арсенальне), водного туризму (метро Гідропарк) і на завершення – одноденний 
туристський похід дали змогу студентам з’ясувати особистісні можливості. 
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Вдосконалення екскурсійних послуг для дітей з особливими 

потребами 
 

Постановка проблеми. В Україні у теоретичному і практичному планах 
дослідження туризму викликало живий, неослабний інтерес до численних проблем 
туризму у філософському, соціологічному, економічному, педагогічному, 
психологічному, корекційному аспектах. 

У системі педагогічних наук, які вивчають закономірності виховання людини на 
різних вікових етапах розвитку, у різних сферах діяльності тощо, як самостійна наукова 
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спеціальність виокремлена корекційна педагогіка (за діючою номенклатурою ВАК 
України, ця спеціальність має № - 13.00.03). При визначенні об’єктів корекційної 
педагогіки слід орієнтуватися не лише на наявність органічної патології, але, перш за 
все, на глибину і сталість порушень розвитку та соціалізації, які можуть бути викликані 
й іншими (в тому числі, й не відомими, не встановленими) причинами [1, с. 15]. 

Реабілітаційна педагогіка – це система педагогічних, медико - психологічних, 
соціальних заходів, спрямованих на відновлення, корекцію або компенсацію 
порушених психо-фізіологічних функцій, станів, особистісного й соціального статусу 
хворих дітей, дітей - інвалідів, а також тих, хто переніс хворобу, отримав психічну 
травму внаслідок різкої зміни соціальних обставин, умов життя. Державний стандарт 
спеціальної освіти, як комплексний нормативний документ включає базовий 
навчальний план спеціальної школи, який дає цілісне уявлення про змістовне 
поповнення і співвідношення основних галузей знань інваріантної варіативної і 
корекційної частин [2, с. 74]. 

Метою дослідження є вдосконалення екскурсійних послуг для дітей з 
особливими потребами шляхом застосування комплексного підходу до вирішення 
загальних навчальних та специфічних корекційно-розвивальних завдань. 

Завдання дослідження - розвиток просторових уявлень, просторового 
мислення, навичок орієнтування в просторі; розвиток довільної уваги, довготривалої 
рухової пам’яті; збагачення словникового запасу, формування умінь адекватно 
користуватись нею під час спілкування; розвиток умінь правильно сприймати (на 
візуально-слуховій основі) інструкції та команди вчителя, екскурсовода, діяти 
адекватно їх змісту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Часткова втрата слуху негативно 
позначається не лише на психічному розвиткові дитини, й на руховій сфері. У 
слабочуючих дітей відзначено недостатньо точну координацію і непевність рухів, що 
виявляється при оволодінні руховими навичками, відносну сповільненість оволодіння 
ними, труднощі збереження статичної і динамічної рівноваги, відносно низький рівень 
розвитку просторового орієнтування [3-4], уповільнена порівняно з ровесниками із 
збереженим слухом швидкість виконання окремих рухів і всього темпу діяльності в 
цілому. Певне зниження функцій рухової діяльності таких дітей зумовлено: частковою 
втратою слуху, недостатньою мовленнєвою діяльністю, зменшенням обсягу 
інформації, якою володіє дитина, порушенням функціональної активності рухового та 
вестибулярного аналізаторів. Ще більші труднощі у слабочуючих шкільного віку 
виникають в рішенні наочних задач, коли потрібно по даному короткому словесному 
опису змалювати наочну ситуацію, що досягається шляхом відтворюючої уяви [5]. 
Велике значення надається якомога ранньому попередженню і запобіганню вторинних 
порушень, їх корекції та подоланню. 

Серед цих напрямів дослідження особливе значення займає розробка блоку 
корекційно-гуманітарних розвідок. Необхідно, за можливістю, достатньо чітко і 
визначено обґрунтувати предметне поле досліджень надання екскурсійних послуг для 
дітей з особливими потребами.  

Висновки. Сприятливі умови розвитку при організації екскурсійних послуг 
створюються, коли проводиться спеціальна сурдопедагогічна робота по 
вдосконаленню слуху з використанням загальної і індивідуальної звукопідсилюючої 
апаратури. Ф. Ф. Pay вказував, що при цьому необхідно вчити слабочуючу дитину не 
тільки прагнути розрізнити і сприйняти мовний вислів на слух, але обов'язково 
привчатися хоч би до мінімального розпізнавання мови по губах того, що говорить. 
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Науково-педагогічна практика як професійна самореалізація 
туризмознавця 

 
Постановка проблеми. Інтеграція української вищої школи у європейський та 

світовий освітній простір можлива лише за умови реформування та модернізації 
підготовки конкурентоспроможних магістрів у вищих навчальних закладах країни. 
Педагог повинен уміти визначати конкретні завдання виховного впливу, виходячи із 
загальної мети національного виховання, рівнів вихованості дитячого колективу і умов 
навколишнього середовища. 

Метою статті є висвітлення умов для самореалізації магістра туризмознавця 
при проходженні наукової-педагогічної практики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед науково-дослідних 
завдань педагогіки й психології вищої школи та педагогічно-психологічної 
проблематики вищої освіти є: розробка особистісно-орієнтованих технологій навчання 
та виховання студентів, обґрунтування дидактичних проектів і педагогічних 
експериментів у системі вищої освіти…[1, с. 15]. 

Освіта має постійно змінюватися, доповнюватися, удосконалюючи вміння і 
навички. Адже знання, які здобуває студент, мають велике значення, і це не єдиний 
критерій [2, с. 211]. 

Лише сформовані стійкі життєві якості, активна практична позиція, професійна 
компетентність, уміння вести дискусії допоможуть молодим фахівцям зорієнтуватися 
в туристському просторі [3, с. 138]. 

Впровадження нових ідей неможливе без педагога-дослідника, який володіє 
системним мисленням, розвиненою здатністю до творчості, сформованою й 
усвідомленою готовністю до педагогічних експериментів. Їм властиві чітка мотивація 
діяльності на результат та  кристалізована позиція ідея-дія.. [4, с. 6]. 
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Дослідження самореалізації можна знайти в роботах таких вчених як Адлер, 
який пише про прагнення до влади, Карл Юнг — до індивідуації, Еріх Фромм — про 
продуктивний характер [6], Карл Роджерс — увага до клієнта. 

Засновника гуманістичної педагогіки – Карла Роджерса (1902 - 1987, США). не 
задовольнили положення традиційної педагогіки. Замість традиційної моделі освіти 
він запропонував нову – концентрації на особистість, яка має дев'ять основних 
положень: повага себе і вихованців, учитель несе відповідальність за навчання й 
виховання; керується власним досвідом; учень будує і розвиває власну програму 
самостійно або спільно з іншими; вибирає напрям навчання з повним усвідомленням 
відповідальності за наслідки свого вибору; у класі поступово створюється клімат, який 
полегшує навчання (спочатку керує ни мучитель, з часом самі учні підтримують його, 
потім взаємне навчання стає домінуючим); зміст освіти не є визначальним (результати 
вимірюються тим, чи зробив учень помітний крок уперед); самодисципліна замінює 
зовнішню дисципліну: учень сам оцінює рівень навчання й виховання; навчально-
виховний процес має тенденцію до поглиблення, зв'язку з життям, бо напрям навчання 
с особистим вибором, навчання – власною ініціативою, а особистість спрямована на 
саморозвиток. 

Висновки. Підтримуємо позицію засновника гуманістичної педагогіки Карла 
Роджерса відносно концентрації на особистість, яка має дев'ять основних положень. 
Також, крім висвітлених умов самореалізації для магістра туризмознавця надзвичайно 
важливим є досвід у проведені практичних занять на базі ЗОШ, наприклад на базі 
школи №124 в м. Києві з поглибленим вивченням інформаційних технологій.  
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Екскурсійна послуга для іноземців під час Євробачення-2017 
 

Постановка проблеми. Столиця активно готується до проведення пісенного 
конкурсу - завдяки співпраці зі стокгольмською мерією було складено чіткий і 
зрозумілий план підготовки. Під час проведення Євробачення в Києві буде проведено 
низку масштабних мистецьких подій, зокрема, міжнародний арт-фестиваль Face of Art 
і тиждень сучасного мистецтва Kyiv Art Week із залученням українських та іноземних 
митців. Також у цей час у столиці відбудуться концерти Київського національного 
академічного театру оперети «Європейський калейдоскоп» і святкові вистави в 
театрах міста. На Троїцькій, Софійській, Контрактовій і Поштовій площах будуть 
облаштовані розважальні зони. Також для зручності туристів у центральних районах 
буде встановлено сенсорні інформаційні центри. Окрім того, велику увагу надають 
саме розвиткові туристичної інфраструктури, створюючи нові екскурсійні маршрути. 

Метою дослідження є проектування нової екскурсійної послуги на тему: «We 
know - the unknown» для іноземних туристів Євробачення 2017. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними Всесвітньої 
туристичної організації, щороку у світі здійснюється близько 1 млрд. подорожей, понад 
52 відсотки з яких у межах країн Європи. В країнах ЄС туризм сприяє підвищенню 
сукупного валового внутрішнього продукту на 8 відсотків, економічному зростанню на 
11 %.  

Сучасний стан екскурсійної діяльності в Україні розцінюється як недостатній, 
пов’язаний в неефективності механізмів державного регулювання розвитку 
екскурсійної діяльності, різким падінням досягнутих раніше обсягів надання послуг, 
скороченням матеріальної бази у сфері й значною невідповідністю потребам 
населення. Необхідність дослідження зарубіжного досвіду в сфері екскурсійної 
діяльності і обумовлює актуальність даної роботи [1, с. 240]. 

Екскурсійна послуга дає можливість побути в оточенні інших людей, 
познайомитися з іншою культурою, способом життя інших людей, їх побутом, 
порівняти чужий спосіб життя зі своїм в цілях самоствердження правильності його 
організації або запозичення нововведень, побути в новій для себе ролі - отримати на 
певний період часу високий рівень обслуговування та уваги [2, с. 266]. 

Лише сформовані стійкі якості, глибоке знання, уміння везти дискусії з 
представниками різних поглядів допоможуть їй правильно орієнтуватися в 
перспективах розвитку нашої країни, знаходити вихід з різноманітних життєвих 
ситуацій [3, с. 123]. 

Наводимо фрагмент проекту нової екскурсійної послуги на тему: «We know - the 
unknown» для іноземних туристів, яка може бути використана під час Євробаченняє 

This year, on the territory of our homeland held a grand celebration! Jamal won first 
place in the musical contest «Eurovision» because we now accept singers from everywhere 
and a lot of fans who come to hear a unique voice, increasing the flow of tourists to Ukraine. 
As show the average tourist, which will for the first time in Kyiv? And the surprise of those in 
the renewable energy capital for the first time? 

For the assignment was prepared the most interesting and unique places Kyiv, which 
saw at least once in their lives, will certainly want to visit again. therefore, 
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The length of the tour - 4 hours. Theme tours - "known-unknown": a review of 
historical sites and familiarize with interesting facts in their architecture and functioning. The 
purpose of the tour - familiarize tourists with the sights, history, development, important 
events, prominent figures associated with the history of Kyiv. Task tour - promote to tourists 
political, philosophical, scientific, artistic and other views, ideas and theories. The shape of 
our tour is revealing. You will see Kyiv on the other side. Even if we have ever had here, 
necessarily discover something new! Well, let's go? 

Route thread: Pechersk- quarter elite Kiev - st. Bankova - st. Hrushevsky - the 
building of the Cabinet of Ministers of Ukraine - the building of the Presidential Administration 
of Ukraine - the Verkhovna Rada of Ukraine - the Mariinsky Palace - puppet teat. Duration: 
4 hours. Length: 11: 00-16: 00. Cost: 120 UAH. (4 $). 

Висновки. Тісний взаємозв'язок соціальних і економічних процесів, що 
розгорнулись останнім часом, вимагає від нашої молоді широкого кругозору, який 
формується і удосконалюється в процесі правильно організованої навчальної та 
виховної роботи. Дані проекти допоможуть у реалізації студентського потенціалу та 
вдосконаленню англійської мови при спілкуванні з іноземними туристами. 
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