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ВСТУП 

КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Волошина Н.О. 

д.б.н., професор, зав.кафедрою екології 

Національний план дій «Освіта для сталого розвитку» зорієнтований на 

становлення екологічно-безпечної економіки, підготовку  високопрофесійного 

кадрового потенціалу і забезпечення формування сталого розвитку. Невід‘ємним 

елементом цього процесу є якість освіти зорієнтована на охоплення усіх верств 

населення, його вікових, соціальних та професійних груп й необхідність їхньої 

інтеграції у навчальні програми та стандарти вищої освіти.  

Першочергова роль у екологізації національної освіти належить педагогам, 

що потребує посилення фахової підготовки, передусім студентів природничих 

спеціальностей і впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів 

інноваційних навчально-методичних підходів, оновлення змістовного наповнення 

дисциплін, впровадження нових еколого-зважених підходів у освітній діяльності, 

розробки програм підготовки магістрів та докторів філософії спрямованих на 

вирішення реальних екологічних проблем. 

Стратегічним завданням кафедри екології факультету природничо-

географічної освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова є формування 

екологічної компетентності – ключової компетентності фахівців усіх без винятку 

спеціальностей.   

Упродовж 15 років професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує 

організацію безперервного і цілісного навчально-виховного процесу для 

студентів, підготовка яких ведеться у НПУ імені М.П. Драгоманова, формування у 

них нового суспільного та індивідуального світогляду.   

Напруженість екологічної ситуації в Україні потребує підготовки 

висококваліфікованих, компетентних, креативних фахівців здатних вирішувати 

прикладні екологічні проблеми, зорієнтовані на еколого-раціональне 

використання природних ресурсів, екологічно зважену господарську діяльність в 

контексті охорони здоров‘я людини і навколишнього природного середовища, 
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бути затребуваними на ринку праці. У зв‘язку з цим, у 2002 року було здійснено 

перший набір студентів за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування» освітнього рівня «Бакалавр». 

В 2006 році було успішно проведено акредитацію бакалаврів-екологів та надано 

ліцензію ДАК України на підготовку спеціалістів-екологів, а у 2008 – магістрів. 

Кафедра є випусковою за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього 

середовища» для освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр» та ОКР «Спеціаліст». 

Здобуті компетентні знання та навички дозволяють випускникам-екологам 

знаходити своє місце на ринку праці України, навіть обіймати керівні посади на 

підприємствах, в органах адміністративного управління та здобувати наукові 

ступені  через аспірантуру в науково-дослідних установах і вищих навчальних 

закладах. 

Колективом кафедри постійно здійснюється оновлення змісту навчання, 

пошук нових методів і засобів підготовки, які забезпечують удосконалення 

професійної та практичної підготовки екологів. Зокрема, розроблено і 

впроваджено ряд інноваційних дисциплін, яким немає аналогів у ВНЗ України, 

що ведуть підготовку еколога: «Інноваційні методи екологічного контролю» та 

«Система моніторингу навколишнього середовища в умовах збалансованого 

розвитку», «Екологічна епідеміологія», «Екологічна культура» та ін. Видано 

понад 500 наукових праць, з них 23 патенти, навчальні програми, близько 100 

підручників, навчальних посібників, практикумів, методичних вказівок і 

рекомендацій, які використовуються у навчальному процесі. 

Навчально-екологічні та виробничі практики проводяться на навчально-

наукових базах університету і в провідних державних закладах та установах, 

громадських екологічних організаціях, на виробництвах: Державна екологічна 

інспекція України, Авіазавод «Авіант», ПАТ «Росинка», ВАТ «Фармак», КП 

―Київкомунсервіс‖, ―Екологічна садиба‖, ПП ―Валента пласт‖, ЗАТ ―Оболонь‖ та 

ін. 

Сферою наукових інтересів співробітників кафедри є вивчення проблеми 

забруднення довкілля і пошук ефективних шляхів його контролю, що передбачено 
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науковим напрямом роботи університету: «Соціально-економічні та екологічні 

проблеми». З 2013 р. відкрито аспірантуру за спеціальністю 03.00.16- екологія, де 

ведеться підготовка чотирьох аспірантів денної форми навчання для здобуття 

наукового ступеня кандидата біологічних наук. 

Наукова робота студентів є важливою складовою підготовки фахівця. 

Нагальні екологічні проблеми сучасності потребують обговорення, обміну 

досвідом, наукового аналізу, узагальнення та широкого розповсюдження через 

проведення круглих столів, семінарів, конференцій, форумів, що в  кінцевому 

підсумку забезпечить реалізацію принципів сталого розвитку та становлення 

екологічно безпечної економіки України. 

Кафедра екології та адміністрація факультету природничо-географічної 

освіти та екології висловлює щиру вдячність студентському науковому товариству 

і усім студентам-природничникам за проявлену ініціативу,  активність, 

сумлінність та відповідальність у підготовці науково-практичної конференції 

«Екологічні проблеми сучасності» та підготовку наукових доповідей 

представлених у цьому збірнику матеріалів конференції. 
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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

 

БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАКАО  (THEOBROMA CACAO) 

Архирей Вікторія, студентка 2-го курсу,  

Журавель Н.М., к.б.н., доцент кафедри ботаніки                    

Актуальність даної теми полягає в тому, що какао має корисні властивості, 

але біологічні властивості какао є недостатньо вивченими, тому актуальними є 

дослідження, спрямовані на вивчення їх особливостей. 

Какао (Theobroma cacao) – невелике вічнозелене дерево, що відноситься 

роду Теоброма (Theobroma L.) родини Мальвові (Malvaceae) висотою 3-8 (до 10) м 

з стрижневим коренем. Стовбур прямий, діаметром 15-20 (до 30) см, з бурою 

корою і жовтуватою деревиною. Крона широко розпростерта, густо облистнені. 

Галуження переважно мутовчасте. Листя широколанцетні або овальні, велике, 

довжиною 6-30 (до 40) см і шириною 3-10 (до 15) см, з невеликим вістрям на 

верхівці, зверху темно-зелені, блискучі, знизу світло-зелені, матові, з короткими 

черешками. Квіти і плоди у шоколадного дерева розташовані не в пазухах листків 

або у верхівкових суцвіттях, а прямо на корі голих стовбурів і великих гілок. Це 

явище в ботаніці визначають терміном «кауліфлорія». Квітки дрібні, близько 1,5 

см в діаметрі, ніжні, забезпечені короткими квітконіжками, зібрані пучками, рідко 

поодинокі. Чашечка з 5 рожевих або червоно-рожевих вузьких загострених 

чашолистків, забезпечених по краях віями. Віночок з 5 жовтувато-білих, рідше 

червонуватих пелюсток незвичайної форми – верхня частина пелюстки 

розширена, плоска, округло-яйцеподібна. Тичинок 10, але лише 5 з них нормально 

розвинені, що утворюють пилок, 5 інших недорозвинені, що не мають пиляків, 

тобто перетворені в червоні стамінодії шилоподібної форми, що стоять 

вертикально.  

Плід – зморшкуватий, подовжено-овальний, довжиною 10-20 (до 30) см і 

діаметром 5-10 (до 20) см, з 10 поздовжніми борозенками. За ботанічної 

термінології, це ягода, хоча вона зовсім не схожа на звичні нам ягоди. Маса одного 

плоду 300-600 г. Оболонка плоду щільна, шкіряста, при дозріванні червоного, 
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жовтого або оранжевого кольору. Під нею знаходиться біла або рожева м'якоть 

(пульпа). А серед пульпи розташовано 5 насінних стовпчиків, в кожному з яких 

розміщується від 3 до 12 насінин, що лежать один над одним. Таким чином, в 

кожному плоді може бути від 15 до 60 насінин, зазвичай їх буває 30 - 50. Насіння 

яйцеподібне, червонувате або коричневе, довжиною 2 - 2,5 см і діаметром близько 

1,5 см, складаються з оболонки, двох великих сім'ядоль і маленького зародка. 

Насіння шоколадного дерева здавна звуть бобами какао, що з ботанічної точки 

зору абсолютно неправильно, тому що боб – це тип плоду, а не насіння. У 

дикорослому стані шоколадне дерево не зростає ніде.  

Дерево какао може рости тільки в тропічному кліматі. Його розмножують 

насінням і живцями. Насіння надзвичайно швидко втрачають схожість – здатні 

проростати всього 1-2 тижні після дозрівання. Оптимальна температура для росту 

21-28 °С. При температурі нижче +10 °С ріст припиняється і дерево страждає від 

холоду. Воно вимогливо до вологості грунту і повітря, тому багато плантації какао 

обробляють при штучному зрошенні. Шоколадне дерево не переносить яскравого 

сонячного освітлення, тому на його плантаціях висаджують дерева з широкою, 

майже плоскою кроною для притіненіння. Плодоносніть дерево какао починає на 

4-5-й рік життя, але хороший урожай плодів дає приблизно з 10-го року. Одне 

дерево продукує від 40 до 120 плодів на рік. Плодоношення триває до 25-50 років 

життя дерева. Як і багато інших тропічні рослини, дерево какао квітне 

безперервно протягом року. Внаслідок цього на одному і тому ж дереві одночасно 

можуть бути і квітки, і плоди: зелені і цілком стиглі, які потрібно прибирати. 

Квіток на кожному дереві буває дуже багато, від 5 до 10 тисяч, але лише 0,4-0,6% 

з них зав'язують плоди, решта опадають. Від цвітіння до повного дозрівання 

насіння проходить 5-6 (до 9) місяців. Природний ареал цього дерева тягнеться 

обабіч екватора, приблизно до 13° південної та північної широти, хоча воно 

найпоширеніше у густих вологих лісах верхів'їв Амазонки. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0)


 12 

ТРОЯНДИ В УМОВАХ ПРОМИСЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 

Ауман А.О. 

Мельниченко Н.В., к.б.н., доцент  

Троянди все частіше і частіше використовуються в озелененні території 

промислових підприємств, у викидах яких є суміш різних хімічних, технічних 

інгредієнтів. 

Недостатня поінформованість щодо біохімічних, екологічних та інших 

властивостей різних сортів троянд, а також відсутність науково обґрунтованих 

рекомендацій для використання їх у конкретних умовах середовища призводить 

до небажаних результатів.  

В озелененні різних об'єктів, а також на території промислових підприємств 

найчастіше використовуються різні сорти чайногібридної групи троянд. 

У 2014-2015рр. нами проводилися дослідження за розвитком, ростом і 

декоративністю троянд на дослідних ділянках ботанічного саду імені академіка 

О.В.Фоміна і на території машинобудівного підприємства міста Києва за 

загальноприйнятою методикою [1]. 

Всього досліджено 25 сортів троянд. Контрольна ділянка ботанічного саду 

знаходилася на відстані 0,4 км. від ТЕЦ. У викидах якої були сполуки сірки, пил 

та інші складові. Однак, завдяки захисній смузі дерев і будівель викиди на 

територію ботанічного саду потрапили в незначній кількості. На стан рослин вони 

практично не впливали. Дослідні рослини знаходилися на території промислового 

підприємства в зоні систематичного задимлення, у викидах якого основними 

складовими були суміші вуглеводів, сполуки сірки, азоту та хрому (табл.1) [2].  

За результатами наших досліджень ріст пагонів чайногібридних троянд в 

умовах Києва розпочинається найчастіше у третій декаді березня і продовжується 

з невеличкими перервами 139-169 днів. У окремі роки у зв'язку з погодними 

умовами строки росту змінюються. Ріст пагонів літнього приросту розпочинався 

майже одночасно на території промислового підприємства та в ботанічному саду. 
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Таблиця 1. 

Вміст і динаміка промислово-транспортних викидів в атмосферному повітрі 

в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна на тереторії промислового 

підприємства. Київ, 2015р. 

Назва сполуки Місце 

дослідже

ння 

Концентрація сполуки в атмосферному 

повітрі по датах, мг/л 

Гранично 

допустима 

концентрація 

сполуки в 

повітрі, мг/л 

05.IV 07.VIII 12.X 

Суміш 

вуглеводів: 

бензин, бензол, 

уайт-спирит 

БС 0,1 0,2 0,3  

 

0,3 ПП 0,7 0,9 0,5 

Сірчистий 

ангідрид  

( SO2) 

БС сліди не виявлено сліди  

0,02 
ПП сліди 0,03 0,02 

Аміак  

(NH3) 

БС сліди сліди сліди  

0,02 ПП 0,03 0,05 0,02 

Хромати (CrO4, 

Cr2O7) 

БС не виявлено не виявлено не виявлено  

0,0001 ПП 0,0002 0,0001 0,0002 

 
Примітка: БС - Ботанічний сад, ПП - промислове підприємство. 

 

Період росту пагонів порівняно з весняно-літнім скорочувався майже на 

половину, середній розмір пагонів зменшувався майже на третину. Ріст пагонів 

літньо-осіннього приросту починався пізніше і закінчувався значно раніше на 

території підприємства. В цей період на території підприємства відмічено значне 

зниження регенераційної спроможності у всіх досліджуваних сортів, що 

підтверджує шкідливу дію токсичних викидів на рослини особливо у другу 

половину вегетаційного періоду. Внаслідок тривалої взаємодії троянд із 

токсичними викидами кількість енергії яка потребується на відновлення пагонів 

значно зменшується. 

Цвітіння дослідних сортів в умовах Києва розпочинається у третій половині 

червня і продовжується до стійких заморозків. Цвітіння у процесі вегетації 

мінливі. Періоди рясного цвітіння змінюються періодами спаду це зумовлено 

періодичністю приросту пагонів на кущах. Сезон нецвітіння триває від 68 до 86 

днів. У зв'язку з погодними умовами строки нетривалості змінюються.  
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Наші спостереження за культурою троянд паралельно в ботанічному саду і в 

зоні систематичного задимлення свідчать про те, що дещо раніше почали цвісти 

рослини на території промислового підприємства. Друге цвітіння наставало 

майже одночасно, а третє - у переважної більшості досліджуваних сортів - 

наставало і закінчувалося раніше на території промислового підприємства. 

(табл.2). 

Таблиця 2. 

Тривалість цвітіння троянд у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна і на 

території промислового підприємства. Київ, 2015р. 

Сорт Група Тривалість цвітіння, дні 

весняно-

літнє 

літнє літньо-осіннє Всього за 

сезон 

БС ПП БС ПП БС ПП БС ПП 

Rosenmarchen HPol 30 27 18 13 24 9 72 49 

Salmon Spray HPol 32 30 24 12 16 6 72 48 

Independence Fl 32 29 21 21 33 23 86 76 

Prominent Fl 29 34 20 19 30 19 79 72 

Rosemary Rose Fl 28 26 18 13 22 8 68 47 

Carina HT 29 28 21 19 26 19 76 66 

Super Stat HT 28 25 26 16 28 10 82 51 

 
Примітка: БС - Ботанічний сад, ПП - промислове підприємство. 

 

Висновки. Результати наших досліджень свідчать про те, що всі перевірені 

нами сорти троянд тією чи іншою мірою реагують на підвищену загазованість 

атмосферного повітря, у них скорочується ріст і розвиток, зменшується 

регенераційна спроможність, погіршується декоративність але більшість з них 

здатні рости і розвиватися в умовах промислового забруднення. 

Література: 

1. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР / Под ред. 

П.И. Лапина. - М.; 1975. 

2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде /         

Г.П. Беспамятнов, К.К.Богушевская, А.В.Беспамятнова и др.; под ред. А. 

Кротова. - Л., 1975.  
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РІДКІСНІ І ЗНИКАЮЧІ ВИДИ РОДИНИ ПАСЛЬОНОВІ 

Артемчук Т. А., студентка 3 курсу 

Кустовська А.В., к.б.н., доцент 

кафедри ботаніки 

Родина Пасльонові займає особливе становище у народному господарстві, 

економіці, медицині та культурі України. Представники родини відіграють 

важливу роль не лише у природі, але й у господарській діяльності людини. 

Більшість представників містять алкалоїди, які мають лікувальне значення, але  

кількість дикорослих рослин зникає через знищення їх людиною і зменшення 

області їх розповсюдження. 

Так, до Червоної книги України занесені наступні рослини родини 

Solanaceae: 

Беладонна звичайна (Atropa belladonna L.) – це багаторічна трав'яниста 

рослина заввишки 50–100 см з товстим кореневищем. Стебло розгалужене з 

коротко-черешковими, яйцевидними або яйцевидно-еліптичними, цілокраїми, 

загостреними листками до 20 см завдовжки. Цвіте з червня до кінця вегетаційного 

періоду. Квітки пониклі, пазушні, брудно-фіолетові, майже непомітні серед маси 

листя. Ягоди беладонни соковиті, завбільшки з вишню. Насіння бруньковидне. За 

деякими ознаками рослина дуже мінлива: за формою листків, розмірами частин 

квітки, плодів, за забарвленням. Усі частини рослини містять тропанові 

алкалоїди: атропін, гіосціамін, скополамін та інші. Максимальний вміст 

алкалоїдів виявлено в листках у фазі бутонізації і цвітіння рослини, в коренях  у 

кінці вегетаційного періоду. Окрім алкалоїдів, у листках знайдено глікозид 

метилескулін; і в листках, і в коренях виявлено скополетин. 

Препарати беладонни звичайної рекомендуються при функціональних 

розладах вегетативної нервової системи, алергічних захворюваннях, безсонні, 

підвищеній збудливості, неврогенному порушенні менструації, туберкульозі 

легень для зменшення виснажливого потіння, при геморої, для лікування хвороби 

Паркінсона і паркінсонізму різного походження. Атропін використовують і в 

очній практиці для лікування й діагностичних цілей (ірити, іридоцикліти, 
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кератити, увеїти). Як протиотруту його використовують при отруєнні морфіном, 

карбохоліном, мускарином, пілокарпіном, прозерином, фізостигліном та іншими 

речовинами, а також при отруєнні грибами. В народній медицині відвар коренів 

застосовували при подагрі, ревматизмі, невралгії, як зовнішній болетамувальний 

засіб [2].  

Збирають листки і корені беладонни переважно в Карпатах, тому запаси 

рослини різко зменшилися. Обмежені природні ресурси дали поштовх до 

введення белладонни лікарської в культуру, головним чином на Україні, оскільки 

це рослина теплолюбна. Сировина, вирощена на плантаціях, виявилася кращою 

від дикоростучої. Тож треба її вводити в культуру ширше аби зберегти природні 

запаси від винищення. 

Скополія карніолійська (Scopolia carniolica Jacq.) – це багаторічна 

трав'яниста рослина, має повзуче кореневище до 12 см завдовжки і 3 см 

завтовшки. Стебло прямостояче, 20–50 см заввишки, вгорі вилчасто розгалужене. 

Листки чергові; нижні – лускуваті, безколірні, решта – еліптичні, звужені при 

основі в крилатий черешок, цілокраї або злегка вищерблені. Квітки правильні, 

двостатеві, 1–2,5 см завдовжки, плід – куляста, двогнізда коробочка. Цвіте у 

травні – червні. 

Для скополії карніолійської характерні загальні фармакологічні властивості 

атропіноподібних сполук, основною особливістю яких є здатність блокувати м-

холінореактивні системи  організму.  Атропін сульфат використовують як 

спазмолітик і болетамувальний засіб, в очній практиці (лікування й діагностичні), 

для лікування серцево-судинних захворювань. Скополамін гідробромід 

призначають як заспокійливий засіб при гострому психічному збудженні, 

використовують у хірургічній практиці й офтальмології; камфорнокисла сіль 

скополаміну входить до складу таблеток аерон. У народній медицині відвар 

кореневищ скополії на білому вині дають пити при хворобі Паркінсона, а настій 

трави — при низькому кров'яному тиску. В гомеопатії скополію застосовують як 

засіб від геморою [3].  
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Це цінний реліктовий вид, який потребує цілковитої охорони. Тому 

збираючи кореневища, слід пам'ятати, що природні запаси скополії невеликі й 

рослину можна за короткий час зовсім винищити, якщо не виконувати правил, які 

передбачають повне забезпечення відновлення заростей, а саме: на місце кожної 

викопаної рослини закопувати відрізок (краще верхівку) кореневища довжиною 

5–6 см, а повторне викопування кореневищ з однієї й тієї самої ділянки 

проводити не раніше, як через 10–15 років [1]. 

Беладонна звичайна і скополія карніолійська є цінними лікарськими 

рослинами. Важливо пам‘ятати, що несанкціоноване, самовільне збирання 

занесених до Червоної книги рослин, їх плодів та насіння заборонено. 

Невиконання цих вимог можуть спричинити зникнення цих рослин не тільки з 

території певної країни, а й з нашої планети взагалі. Також, зважаючи на отруйні 

властивості беладонни звичайної та скополії карніолійської, некомпетентне 

контактування з цими рослинами може мати наслідком отруєння або смерть. 

Література: 

1. Дідух Я.П., Червона книга України. Рослинний світ. – К.: 

Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с. 

2. Комендар В.І., Скунць П.М., Гнатюк М.Ю. Зелені перлини Карпат. – 

Ужгород: Карпати, 1985.- 88 с. 

3. Чопик В.И. Л. Г., Краснова А. Н.  «Дикорастущие полезные растения 

Украины». Справочник. — Київ: Наукова думка, 1983. — 400 с. 
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРИ ПЕРСИКА ЗВИЧАЙНОГО 

(PERSICA VULGARIS) В УКРАЇНІ 

Бондаренко Вікторія, студентка 3 курсу  

Кустовська А. В., к. б. н., доцент  

Біологічне різноманіття рослин має важливе екологічне значення. Завдяки 

інтродукційній діяльності ботанічних садів, дендропарків та окремих аматорів-

ентузіастів асортимент деревних рослин, що вирощуються в Україні, вже 

перевершив майже в шість разів кількість видів природної дендрофлори. 

Накопичений великий досвід по інтродукції та акліматизації деревних рослин [1]. 

Персики – одна із найбільш популярних кісточкових плодових культур у 

світі і по праву вважається найсмачнішим фруктом помірної зони. Персики 

вирізняються скороплідністю і високою урожайністю але, в той же час, культура 

персика відноситься до недовговічних і порівняно нестійких в умовах помірного 

клімату. Особливо потерпають персикові дерева від зимових морозівта весняних 

заморозків. Через це промислова зона вирощування культури в Україні обмежена 

Причорномор'ям, а у Лісостепу і на Поліссі персикові дерева притаманні 

любительському садівництву і рідко зустрічаються  у  вигляді колекційних 

насаджень у наукових установах [2]. 

Інтродукційна селекція тісно пов'язана з акліматизацією і проводиться 

шляхом польової і вегетативної гібридизації, відбору і направленого виховання 

гібридів. Велике значення має виведення зимостійких високоякісних сортів з 

метою просування персика в нових, північніші райони. 

В період XVIII — початки XX ст. робили спроби вирощувати парсика  на 

Україні (Максимович, 1798, Мурашок, 1858, Крупенников, 1950, Каразін, 1899, 

Женский 1899, Симиренко, 1901, Кичупов, 1904). Проте спроби акліматизації 

персика в Лісостепу України не дали відчутних результатів. Успішну роботу по 

акліматизації персика шляхом посіву насіння в повторних поколіннях, 

гібридизації і відбору найбільш стійких сіянців в умовах Києва почав академік М. 

Ф. Кащенко в 1914 р. в заснованому ним акліматизаційному саду. З третього 

покоління персиків відібрано два кращі номери — 163 і 118, які названі на честь 
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селекціонера —Кащенко. Вони мають виробниче значення і використовуються в 

селекційній роботі при виведенні нових сортів[3].  

У питанні просування персикової культури на північ вітчизняні 

селекціонери досягли значних успіхів, але цей напрям розвитку садівництва 

залишається актуальним до нашого часу. Особливо важливими аспектами 

розвитку персикової культури є селекція на морозо- та холодостійкість і 

акліматизаційні дослідження існуючих культиварів із подальшим районуванням 

найбільш цінних із них . 

Серед основних селекційних центрів північного персиківництва є 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, у якому протягом 

багатьох десятиліть проводиться копітка робота з інтродукції та акліматизації 

видів і сортів персика різного географічного походження та створення на їх основі 

нових селекційних форм, більш витривалих до місцевого клімату.  

В результаті тривалої акліматизаційної діяльності селекціонери М.Ф. 

Кащенко, І.М. Шайтан і Л.М. Чуприна створили (в 1972—1993 р.) широкий 

спектр культиварів персика, придатних до культивування у Лісостепу і Поліссі та 

створили унікальне колекційне насадження персиків у відділі акліматизації 

плодових культур. У закладанні і формуванні селекційної колекції персиків 

Національного ботанічного саду було використано вихідні зразки персиків із 

середньоазійських республік колишнього СРСР, країн Азії та Європи і США [1]. 

В реєстр сортів України внесено 12 сортів персика (11 сортів персика та 1 

сорт підщепи для персика). Персик звичайний (Persica vulgaris) в колекції 

представлений сортами: «Дружба», «Дніпровський», «Пам‘ять Шевченка», 

«Рум‘яний», «Славутич», «Лісостеповий», «Подарунок Києва», «Любимець», 

«Оксамитовий», «Щедрий», пристосованими для вирощування на північній межі 

зростання культури з високоякісними плодами, придатними для вживання у 

свіжому і консервованому вигляді з високими харчовими і лікувально-

профілактичними властивостями. Крім плодових персиків у колекції присутня 

група підщепних сортів селекції І.М. Шайтана і Л.М. Чуприни: Супутник 
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(Подвойний) №1, №2 і №3, Persica davidiana Carrière та декоративнолистяний 

культивар Persica vulgaris Mill. var. atropurpurea (C.K.Schneid.) Holub bis. 

Отже, у процесі переселення і культивування рослин нерідко відбувається 

поліпшення життєздатності видів (сортів) та цінних ознак (підвищення фітомаси, 

кількісного вмісту біологічно активних сполук, врожайності, стійкості до 

чинників середовища, хвороб, шкідників тощо). Разом з тим самовільне 

переселення рослин, їх акліматизації забороняються, оскільки досліди з насінням, 

живцями чи саджанцями інтродуцентів можуть супроводжуватися перенесенням 

збудників хвороб, комах-шкідників, бур‘янів, що викликає формування нових 

екологічних комплексів з різко збідненою флорою, підриває економіку сільського 

господарства і країни в цілому.   

Часто інтродуковані види здатні істотно змінити екосистему регіону і стати 

причиною значного скорочення або навіть вимирання окремих видів місцевої 

флори і фауни. 

Література: 
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ОЦІНКА АНТРОПОТОЛЕРАНТНОСТІ ВОРОН В ЕКОСИСТЕМАХ МІСТА 

КИЄВА 

 

Бондаренко Л.І., студентка 13 Еко  

Волошина Н.О., д.б.н., професор  

 

За останні десятиліття значного антропогенного впливу зазнали біоценози 

великих міст, що пов‘язано зі змінами життєдіяльності всіх живих організмів, 
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зокрема, міських птахів. Вид ворона сіра (Corvus cornix, Linnaeus, 1758) є типовим 

убіквістом і компонентом міських екосистем. За типом харчування поліфаг, крім 

гніздового, веде зграйний спосіб життя, розмножується на початку квітня, 

відкладаючи 4-6 яєць.  

Метою роботи було визначити ступінь антропотолерантності виду ворона 

сіра та проаналізувати вплив екологічних чинників урбоекосистем міста Києва. 

Антропотолерантність ворон досліджували в різних екосистемах Києва: у 

зелених зонах, на центральних вулицях та за містом. Дистанцію залякування 

визначали на момент першої реакції птаха. Встановлювали, чи змінюється 

відповідна реакція внаслідок підгодовування ворон. 

Об‘єктом дослідження є процес адаптації ворон до присутності людини та 

до зміни середовища існування. Предметом дослідження є вид ворона сіра. 

У роботі використовували метод польових досліджень. Вони проводилися у 

березні 2016 року на територіях: Ботанічного саду ім. ак. Фоміна; зеленої зони 

(метро Золоті ворота); парку Вічної слави (метро Арсенальна), у приватному 

секторі (Батиєва гора) та на вулицях: Прорізна, Ярославів вал, Богдана 

Хмельницького, Оболонський проспект, бульвар Т.Г. Шевченка, Січових 

Стрільців, С.Петлюри. 

Серед змін, які відбулися за останнє десятиліття ми виділили ті, що 

найбільше вплинули на популяцію ворон. А саме, інтенсивна забудова міста 

багатоповерховими будинками зумовила зменшення кількості місць для 

гніздобудування, оскільки ворони будують свої гнізда на висоті  7-8 м. 

Внаслідок загазованості та кислотних дощів щорічно гине велика кількість 

дерев, які вирубують і замінюють молодими. Це також суттєво вплинуло на 

гніздування. За даними Яніш Є.Ю. 40 % ворон в місті Києві надають перевагу при 

гніздуванні високим кленам [4].  

Збільшення кількості автомобілів, також зменшило чисельність популяції 

ворон внаслідок загибелі особин під колесами транспорту. 
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Зміна клімату, а саме збільшення середньостатистичної зимової 

температури та зменшення кількості опадів дозволило воронам взимку легше 

добувати собі харчі.  

Збільшення побутових відходів на 40 %  за останні 10 років в екосистемах 

Києва з одного боку розширило раціон харчування міських птахів і сприяло 

зростанню чисельності популяції в місті , з іншого - оскільки молоді ворони не 

вміють відразу здатні обрати потрібні матеріали для будування гнізд, вони часто 

використовують сміття, розносячи його по всій території міста.  

За дослідженнями Яніша Є.Ю. чисельність популяції птахів зменшилась у 

Києві на 5 % за останні декілька років [4]. 

Оцінку антропотолерантність ворони сірої проводили аналізуючи поведінку 

60 особин (по 20 в кожній зоні). Дані представлені в   таблиці 1. 

Таблиця 1 

Дистанція залякування 

Місце 

проведення 

Зелені зони Вулиці міста За містом 

Відстань 3м 5м 10м 3м 5м 10м 3м 5м 10м 

 Кількість особин 

Зліт 3 

(15 %) 

2 

(10 %) 

 

1 

(5 %) 

 

3 

(15 %) 

1 

(5 %) 

2 

(10 %) 

5 

(25 %) 

4 

(20 %) 

3 

(15 

%) 

Відстрибуван

ня 

3 

(15 %) 

 

1 

(5 %) 

0 2 

(10 %) 

1 

(5 %) 

1 

(5 %) 

1 

(5 %) 

2 

(10 %) 

1 

(5 

%) 

Повертання 

голови 

1 

(5 %) 

2 

(10 %) 

0 2 

(10 %) 

3 

(15 %) 

0 2 

(10 %) 

1 

(5 %) 

1 

(5 

%) 

Реакція 

відсутня 

1 

(5 %) 

2 

(10 %) 

4 

(20 %) 

2 

(10 %) 

3 

(15 %) 

0 0 0 0 

 

Аналізуючи результати дослідження робимо встановлено, що дистанція 

залякування у зелених зонах міста і на центральних вулицях приблизно однакова 

(понад 50 % особин толерантно відносяться до людини). Що до  малонаселених 

пунктів та заміських зон, то дистанція залякування ворон збільшується удвічі. Це 

свідчить, про високу антропогенну адаптацію ворони сірої. 
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Наступним експериментом було визначено дистанцію залякування ворони 

сірої після підгодовування її хлібом (батон). Для досліду також було взято 15 

особин у трьох зонах: зелених зонах міста, центральних вулицях та за містом, де 

густота населення людини доволі низька. Результати  відображено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Дистанція залякування після підгодовування 

Місце проведення Зелені зони Вулиці міста За містом 

Підгодовування До  Після  До Після До  Після 

 Кількість особин 

Відстрибування 8  

(53,33 %) 

6  

(40 %) 

7  

(46,66 %) 

5  

(33,33 %) 

11 

(73,33%) 

10 

(66,66 %) 

Реакція відстуня 7  

(46,66 %) 

9  

(60 %) 

8  

( 53,33) 

10 

 (66,66 %) 

4  

(26,66 %) 

5  

(33,33 %) 

 

Виходячи з отриманих результатів робимо висновок, що понад  50 % ворон 

після підгодовування не лякаються людини в зелених зонах міста і на центральних 

вулицях. Стосовно дистанції залякування за містом, то вона зменшується лише на 

10 %. 

Отже, проаналізувавши екологічну ситуацію в екосистемах Києва, зокрема у 

зелених зонах, на центральних вулицях міста та за містом було виявлено, що 

внаслідок цих змін популяція ворон зменшилася. Зокрема, внаслідок будування 

високих будинків та вирубування дерев.  

Практична частина роботи показала, що ворона сіра 

антропогенотолерантна. Дистанція залякування ворон у зелених зонах та на 

центральних вулицях міста досить мала (3 м) та майже однакова, на відміну від 

зон за містом (5-10 м). Це доводить, що чим більша щільність населення, тим 

більш толерантною є ворона сіра до людини [3]. 

Література: 

1. Оцінка антропотолерантності вороневих (Corvidae) в урбоценозах міста 

Житомира / А.А. Зимароєва, О.В. Мацюра, Д.В. Жданова // Біологічні студії - 

2013. - Т.7, №2. - С.149-158. 
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ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ІНТРОДУЦЕНТІВ ЯК СПОСІБ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

Бричка Н.Ю., студентка 5 курсу 

Кустовська А.В., к.б.н., доцент  

Вегетативний спосіб розмноження – це шлях закріплення у багатьох рослин 

тих цінних сортових властивостей, які накопичувала і 

відбирала людина в процесі багатовікової селекції. Чисті сорти, цінні своїми 

якостями (забарвлення, махровість, запах і т. п.), можна зберегти тільки за умови 

вегетативного розмноження. У цьому і полягає істотна відмінність вегетативного 

розмноження від насінного. Вегетативно розмножені рослини швидше вступають 

в репродуктивну стадію онтогенезу, ніж вирощені з насіння. 

Існують різні способи вегетативного розмноження: стебловими і листовими 

живцями, поділом кущів, нащадками, відведеннями, вусами і т.п [2]. 

Види родини Cornaceae характеризується різною здатністю до 

вегетативного розмноження. Метою нашого дослідження є вивчення й 

застосування на практиці основних способів вегетативного розмноження для 

отримання садивного матеріалу. 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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Найбільш поширений спосіб вегетативного розмноження інтродукованих на 

території України декоративних видів родини Соrnaceae є живцювання та 

розмноження відсадками. 

Живцювання — це досить швидкий і простий спосіб розмноження, який не 

потребує спеціальних навичок і прийомів, необхідних при щепленні чи 

окуліруванні. При цьому саджанці можна отримати за одну-дві вегетації. Це стало 

можливим завдяки широкому застосуванню регуляторів росту рослин.  

На думку М.Г. Тарасенко ефективність зеленого живцювання залежить від 

строків його проведення, дотримання режимів укорінення, застосування 

синтетичних регуляторів росту, диференційованої системи мінерального 

живлення, своєчасної пересадки живців у відкритий грунт тощо [3]. 

Успішність укорінення здерев‘янілих живців у значній мірі визначається 

строками їх заготівлі і висадки на укорінення. 

Для живцювання часто використовують невеликі стеблові пагони, їх можна 

зрізати з «п'ятою», тобто з шматочком тканини основного стебла. Зрізають живці 

гострим ножем, не стискаючи живих тканин. Нижній зріз роблять косим 

(безпосередньо під листом або ниркою), верхній - на 1-1,5 см вище нирки [1]. 

Для укорінення живців створюють оптимальний режим температури, 

зволоження та освітлення в парниках, тощо. Ефективність залежить від віку 

маточних рослин, успішності їх росту та розвитку, фізіологічного стану живців які 

заготовлюються, строків, способу їх заготівлі та підготовки до висадки у субстрат, 

від умов створюваних в місцях укорінення, від якості та особливостей догляду за 

живцями під час проведення укорінення. Оптимальними строками проведення 

живцювання видів родини Соrnaceae є періоди перед набубнявінням і 

розпусканням вегетативних бруньок (з кінця другої декади лютого до середини 

квітня), а також після початку інтенсивного утворення покривних лусок 

вегетативних бруньок (з другої декади червня до кінця серпня). Важливо зберегти 

тургор нарізаних пагонів. Під час живцювання живці краще брати з середньої та 

нижньої (базальної) частини пагону, верхня (апікальна) частина на момент 

живцювання буває незадерев‘янілою водянистою, тому не використовується. 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8


 26 

Після нарізки живців для стимулювання росту пагони доцільно обробляти 

біологічно активними речовинами-фітогармонами. Для цього базальну частину 

живців перед висадкою в субстрат замочують у спеціально приготовленому 

спиртовому чи водному розчині біостимулятору( гетероауксин, корнерин та ін.). 

Тривалість експозиції залежить від виду стимулятору, індивідуальних якостей 

рослин. Таким чином, процес коренеутворення при вегетативному розмноженні  

рослин родини Соrnaceae безпосередньо залежить від впливу комплексу 

екзогенних та ендогенних факторів.  

Також використовують поширений спосіб розмноження відсадками. 

Спосіб розмноження деревних рослин відсадками є одним з найстаріших і 

має кілька різновидів: відведення в канавки, метод горизонтальних відсадок, 

підгортання порості тощо. Переваги розмноження відсадками полягають, 

насамперед, у простоті. Крім того, вважають, що при цьому відбувається 

омоложення рослин . 

Розмноженню відсадками повинна передувати ретельна підготовка ґрунту: 

глибоке перекопування з метою забезпечення доброї аерації та дренажу; на бідних 

ґрунтах – заправка канавок родючим грунтом або сумішшю грунту, торфу та піску.  

Термін закладання відсадків на укорінення – березень, до набухання бруньок або 

кінець вересня – жовтень. 

При весняній закладці відсадки можна викопувати восени або залишати на 

зиму, залежно від активності коренеутворення. Як правило, найінтенсивніше 

утворюються корені на однорічних пагонах, а чим старіша гілка, тим пізніше 

утворюються корені, однак, відсадки з старіших гілок раніше починають цвісти і 

плодоносити [2]. 

Для стимуляції коренеутворення у місці згину надрізають кору під 

листковим вузлом. Гілки засипають землею, утрамбовують і поливають. Верхівки 

гілок підв‘язують до вертикального кілочка. За місяць до пересадження 

укорінених відсадок на постійне місце їх необхідно відділити від материнської 

рослини для адаптації до самостійного існування. 
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Отже, вегетативне розмноження видів родини Сornaceae забезпечує швидке 

отримання цінного посадкового матеріалу і сприяє на території України 

підтриманню біорізноманіття та регулюванню складу біоценозів. 

Література: 

1. Билык Е.В. Размножение  древесных растений стеблевыми черенками и 

прививкой. –  К.:  Наук.  думка,  1993. –  89 с. 

2. Правдин Л.Ф. Вегетативное размножение растений. – М.; Л.: Сельхозгиз, 

1938. – 232 с. 
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ОТРУЙНІ РОСЛИНИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вебер В.Г. 

Журавель Н.М., к.б.н., доцент кафедри ботаніки 

У світi відомо близько 10 тисяч видів отруйних рослин, більшість з яких 

поширені у тропіках, в Україні росте близько 300 видів з них. Отруйні рослини 

використовують у народній медицині (нетрадиційній) та для виготовлення ліків у 

фармацевтичній промисловості (традиційній). Проте насьогодні відомості  про 

них є досить обмеженими, особливо у пересічних громадян, які навіть не 

уявляють собі ту приховану небезпеку, яку несуть у собі деякі рослини.  

Предметом нашого дослідження є біоморфологічні, географічні особливості 

отруйних рослин Житомирської області, їх хімічний склад, лікарські властивості 

та токсичний вплив на організм людини отрут рослинного походження та заходи 

щодо попередження отруєнь. Метою дослідження є виявлення отруйних рослин 

Житомирської області, збір і систематизація відомостей про них, для подальшого 

інформування населення та попередження випадків отруєння. Для її реалізації ми 

провели вивчення  видового складу отруйних рослин Житомирської області, 

дослідження біоморфологічних особливостей, біохімічного складу та сучасного 
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поширення отруйних рослин Житомирської області, узагальнили відомості щодо 

токсичного впливу на організм людини отрут рослинного походження. 

Вивчаючи отруйні рослини Житомирської області, ми визначали їх якісний 

склад, а саме наявність алкалоїдів та дубильних речовин. Алкалоїди – органічні 

азотовмісні речовини рослинного походження, що мають основний характер і 

здебільшого гетероциклічну будову. Алкалоїди – надзвичайно фізіологічно 

активні речовини і впливають на тваринний організм, багато з них є отрутами.  

Обсяг публікації дозволяє зупинитися лише на окремих таксонах отруйних 

рослин. Зокрема, це модельні види як: щитник чоловічий (Dryopteris filix-max), 

акація біла (Robinia pseudoacacia), жовтець їдкий (Ranunculus acris). 

Для визначення алкалоїдів необхідно у гомогенізовану досліджувану 

сировину додати декілька краплин розчину йоду у KI. Червонувато-бурий колір 

свідчить про наявність алкалоїдів. Ми дослідили, що середній вміст алкалоїдів 

характерний для папороті щитника чоловічого (Dryopteris filix-max), а в сировині 

акації білої (Robinia pseudoacacia) малий вміст алкалоїдів. Також слід відмітити, 

що вміст алкалоїдів в різних частинах однієї рослини не є однаковим. Це чітко 

проявляється у жовтецю їдкого (Ranunculus acris). Найбільше алкалоїдів було 

виявлено у стеблі та листках цього модельного виду, а ось у квітці цього самого 

виду алкалоїдів було виявлено набагато менше. 

Під час дослідження якісного складу у модельних видів Житомирскьої 

області, були виявлені дубильні речовини. Це складна група низько- 

та високомолекулярних природних поліфенолів, генетично зв‘язаних між собою, 

в‘язких на смак. Дубильні речовини є в багатьох рослинах. Вони є похідними 

галлової та протокатехової кислот.  

Характерною реакцією на дубильні речовини  являється почорніння їх під  

час обробки слабким розчином якої-небудь солі заліза, наприклад ферум (III) 

хлориду (утворення чорнил). 

В результаті проведення були отримані такі дані:  багато дубильних речовин 

міститься у окремих органах рослин, так як у квітках жовтецю їдкого (Ranunculus 

acris). Також з‘ясовано, що багато дубильних речовин міститься в листках акації 
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білої (Robinia pseudoacacia). Щитник  чоловічий (Dryopteris filix-max), квітки 

акації білої (Robinia pseudoacacia) містять середню кількість дубильних речовин. 

Загально відомо, що кожні ліки у великій кількості – це отрута, а отже і 

кожна отрута при правильному використанні та невеликих дозах може мати 

цілющі властивості. Саме тому багато отруйних рослин у народній медицині 

використовуються як лікарські [1].  

Завдяки цілющим властивостям, акація біла (Robinia pseudoacacia) давно 

застосовується в народній медицині: її квітки, листки і кора. Квітки 

використовуються частіше, і їх збирають тоді, коли вони розкрилися неповністю, а 

листки і молоду кору - протягом усього теплого сезону, - навесні, влітку і восени. 

Це з успіхом застосовується для лікування застуд, запальних процесів, болів у 

шлунку і кишечнику, алергії, при кровотечах і гінекологічних проблемах, 

хворобах нирок і сечового міхура, невралгіях, ревматизмі, остеохондрозі. 

Папороті, зокрема щитник чоловічий (Dryopteris filix-max) в медицині 

використовують як протигельмінтний засіб (стьожкові черви). Відзначено 

ефективну дію препаратів з кореневища папороті чоловічої в боротьбі з інвазіями 

свинячого (теніїдози) та бичачого ціп‘яків, гіменолепідозі (захворювання 

викликане карликовим ціп‘яком) і дифілоботріозі (ураження стьожаком широким) 

[2]. 

Вивчаючи отруйні рослини Житомирської області, ми поставили собі за 

мету визначити якісний склад цих рослин та систематизувати знання про них, для 

подальшого інформування населення та уникнення випадків отруєння. Зрозуміло, 

що дана тема є ще не повністю вивчена і тому є сенс ще далі вивчати 

різноманітний склад отруйних рослин Житомирської області, адже флора цього 

краю дуже багата цікавими видами. 

Література: 

1. Лікарські рослини. Енциклопедичний довідник/ За редакцією                          

А.М. Гроздінського. – К.: Головна редакція Радянської енциклопедії, 1990. – 

544 с. 

2. Мамчур Ф. І. Довідник з фітотерапії./ Ф.І.Мамчур – К .: Здоров‘я, 1986. – 280 с. 
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ДИКІ КОТЯЧІ ФАУНИ УКРАЇНИ 

Векленко Яна, студентка 2-го курсу  

Бровдій В. М., д.б.н., завідувач кафедри зоології 

 

Представники ряду хижі котячі (Felidae) відіграють важливу роль в 

екосистемах як консументи високого рівня. Вони також здатні бути носіями 

небезпечних інфекцій. Це сприяло формуванню негативної суспільної думки про 

хижаків взагалі і розвитку системи контролю за чисельністю більшості з них. 

Тому  хижі котячі є об‘єктами мисливства. В Україні відомі два види диких 

котячих – це кіт лісовий (Felis silvestris) і рись (Lynx lynx). На сьогоднішній день 

вони належать до тварин,які занесені до Червоної книги України. 

Кіт лісовий (Felys sіlvestris), за зовнішнім виглядом, особливо за 

забарвленням, схожий на звичайного сірого домашнього кота. Лісовий кіт більш 

міцної статури, крупніший, з товстим хвостом, як би рубаним на кінці. Довжина 

тіла 52-75 см; хвоста 27-38 см. Довжина вушної раковини 60-63 мм. Маса самців 

5-11.5 кг, самок - 3.7-10 кг. Голова широка, з широко посадженими вушними 

раковинами. Очі великі, жовті. Носове дзеркало рожеве. 

Поширений він в Карпатах, на Волині та Сумщині. Невелика популяція кота 

лісового виявлена в Чернівецькій області, на Волині і в Одеській області. 

Лісовий кіт живе переважно в змішаних низинних і гірських лісах до висоти 

1500-2000 м. Віддає перевагу глухим, безлюдним місцям, хоча зрідка оселяється 

на горищах будинків. Для сховищ дикий кіт використовує дупла, ущелини скель, 

старі нори борсуків і лисиць. Полює зазвичай ночами, підстерігаючи або крадучи 

здобич, але відомі випадки переслідування зайця-русака. Харчується в основному 

дрібними гризунами,рідше птахами, плазунами, у крайніх випадках-трупами 

тварин. 

Парування, яке супроводжується запеклими бійками і дикими криками 

самців, відбувається в березні. Вагітність триває 63-68 діб, так що нащадки 

з'являються в квітні - травні. Самка народжує 2-4 (зрідка 5) сліпих малят, які 

тримаються біля неї до вересня - жовтня. Відкривають очі вони на 9-11-й день, 

вигодовуються молоком протягом чотирьох місяців. Статевої зрілості самка 
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досягає вже через 9-10 місяців, тоді як самець лише на третьому році життя. Дикі 

коти нерідко схрещуються з домашніми,через що народжуються гібриди. 

Рись (Lynx lynx) населяє в Україні території Карпат та Полісся — окремі р-

ни Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської, Чернігівської області. Живе 

рись в різних лісах. Буває, що зустрічається в низькорослих лісочках, з заростями 

кущів, в лісостепі, гірських скелях, де не так багато снігу, не так холодно, як в 

північних хвойних лісах, і де багато різноманітних тварин, на яких полює рись. 

Довжина тіла дорослих самців коливається від 88,5 до 120 см.,довжина 

черепа 107-154 мм. Вага тіла 12-22кг. Відрізняються від інших котячих 

непропорційно довгими задніми лапами, прекрасною шерстю і характерними 

китицями на кінчиках вух, що дозволяють звірові чути навіть дуже тихі звуки. 

Короткий хвіст не доходить до землі. 

Вдень вона, як правило, відлежується в своєму лігві, а з заходом сонця стає 

активною. Легко лазить по деревах та скелях, вона вибирає зручне місце, з якого 

все добре видно, і терпляче чекає появи жертви. Побачивши здобич, нечутно 

підкрадається до неї. Рись переслідує жертву великими стрибками,які досягають 

3,5-5метрів. Живиться переважно копитними (косуля,молодняк оленів, лося, свині 

дикої), а також зайцями,птахами,гризунами і падлом. 

Статеве життя в рисі починається в кінці лютого і триває майже місяць. За 

самкою звичайно ходить декілька самців, які постійно б‘ються між собою. 

Мовчазні від природи, вони в цей період голосно мурчать, м‘явкають, а в 

збудженому стані голосно кричать. Самки басовито м‘явкають, а самці глухо 

мурчать. Вагітність триває 63-70 днів. В травні в рисі з‘являються 2-3 дітлахів 

(дуже рідко 1 або 4). Вони дуже кволі, сліпі і глухі, і важать 250-300 грамів. Для 

потомства мати влаштовує лігво в глухій частині лісу, де-небудь під вивернутим 

коренем, в дуплі, печері, ретельно вимощує його пір‘ям та травою. В ньому сухо 

та тепло. Перші два місяці свого життя маленькі рисі швидко ростуть і 

розвиваються на материнському молоці. Потім починають виходити з мамою з 

гнізда, знайомляться зі складним життям лісу. Очі в малят відкриваються через 

16-17 днів. Через 40 днів після народження, молода рись вже намагається 
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підкрастися до ―здобичі‖ і нападати на неї. Статевої зрілості самки досягають на 

21-му місяці життя, самці – на 33-му. Протяжність життя приблизно 15-20 років. 

Самець допомагає матері годувати і виховувати потомство. Всю зиму 

молодь тримається біля матері і розходиться, хто куди, навесні. В річному віці 

рись остаточно переходить до самостійного життя. 

Ці види належать до зникаючих, популяція лісового кота сягає чисельності 

300–400 особин,а рисі  350–400 особин. Зменшення популяції було призведене за 

рахунок інтенсивного вирубування лісу, різкого скорочення площ старих листяних 

лісів, знищення особин виду під час відстрілу бродячих домашніх котів, 

застосування мисливських капканів, збіднення кормової бази, надмірного 

добування заради хутра,прокладання густої мережі доріг. 

Режим збереження популяцій та заходи  з охорони були представлені: 

занесенням до ІІІ видання Червоної книги України (2009), Червоного списку 

МСОП, CITES, і як вид, що підлягає охороні, до Бернської конвенції. Ефективні 

заходи охорони: збереження і заповідання первісного середовища існування виду, 

боротьбу з браконьєрством та посилити контроль за дотриманням правил 

утримання псів, підвищення чисельності видів-жертв, боротьба з браконьєрством. 

 

 

ДІАГОНОСТИКА СТАНУ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ ПОШКОДЖЕНИХ 

ТЕХНОГЕННИМ ЗАБРУДНЕННЯМ 

Вдовенко Т. С., студентка 3 курсу  

Лазебна О.М., доцент,  к.п.н. 

Серед природних екосистем ландшафтної сфери лісові об'єкти є важливими 

структурними компонентами щодо продукування біомаси, регулювання 

природних процесів, очищення довкілля від забруднення, покращення умов 

життя, рекреації, збереження біорізноманіття та інших екосистем, у програмах 

оптимізації структури ландшафтів. В урбанізованих промислових регіонах ліси 

зелених зон зазнають істотного антропогенного навантаження, що спричиняє їх 

деградацію, порушення структури біорізноманіття та зниження екологічної, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%94%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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рекреаційної та іншої ролі. Отже, дослідження стану лісових екосистем за умов 

комплексного впливу людини є актуальним. 

Базою науково-дослідної роботи було обрано лісові насадження 

Фастівського району. Територія Фастівського лісового господарства за рослинним 

районуванням відноситься до північної частини Правобережного лісостепу. 

Характерною особливістю місцевих ландшафтів є наявність горбів, створених 

водно-льодовиковими відкладами.  

Всі масиви лісгоспу за умовою вирощування діляться на дві частини: 

північну, де переважають сосново-дубові та соснові ліси, та південну, де ростуть в 

основному твердолистяні породи. 

Під час діагностики стану лісових насаджень Фастівського лісгоспу 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 сосна звичайна. Ділянка № 2 

представлена змішаним деревостаном, видовим складом якої є сосна звичайна і 

дуб звичайний. 

Визначення індексу стану дерев, які пошкоджені промисловими викидами 

представлені чистими і змішаними деровостанами, показало наступне: 

- для чистих дерев: 

= 1.80, який відноситься до III зони пошкодження з послабленим 

санітарним станом дерев і слабкою ступінню пошкодження.  

Категорія здорових дерев є переважаючою. Перша категорія стану займає 

найбільшу частину у якій зосереджено 40 дерев, що складає 71% від загальної 

кількості. Категорія стану ослаблених дерев в своєму складі мають 5 дерев, що 

складають 9%. Сильно ослаблені становлять 3 дерева - 7%, а категорії всихаючі і 

свіжий сухостій по 2 дерева, які у відсотковому співвідношені становлять 5%. 

Також на пробній ділянці було виділено старий сухостій, число дерев якого 

становить - 4 види, тобто 4%. За цими даними можна сказати, що число видів 

сосни звичайної, які зосереджені на даній пробній ділянці мають задовільний стан 

і слабкий ступінь пошкодження.  
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- змішаних дерев: 

= 1,72, який також відноситься до III зони пошкодження з послабленим 

санітарним станом дерев і слабким ступенем пошкодження. Відсоток поточного 

середнього періодичного радіального приросту від контролю сягає 71-100%. 

Середня категорія стану оцінюється в 2 бали. Категорія здорових дерев є 

переважаючою на пробній ділянціі становить 74%. У першій категорії стану 

зосереджено 38 дерев сосни звичайної і 8 дуба звичайного. Категорія стану 

ослаблених дерев в своєму складі мають 4 дерева сосни звичайної і 2 дерева дуба 

звичайного, що сягає 10%. Сильно ослаблені і всихаючі дерева сосни звичайної 

становлять по 2 види, а дуб звичайний в цих категоріях не зосереджений і у 

відсотковому показнику становить 3%. У свіжому сухостої налічується тільки 

одне дерево сосни,що становить 2%, дуб звичайний не відноситься до цієї 

категорії. Старий сухостій в собі налічує 2 дерева сосни і 3 дерева дуба 

звичайного і становить 8% від загальної кількості. Число виду сосни на даній 

території є переважаючим. За цими даними можна сказати, що сосна і дуб 

звичайний, які зосереджені на даній пробній ділянці мають задовільний стан і 

слабкий ступінь пошкодження.  

На основі визначення індексу стану насаджень за методикою дослідження 

встановлюється зона пошкоджень лісових насаджень. 

Отже, санітарний стан деревостану на обох ділянках ослаблений, ступінь 

пошкодження слабкий, середня категорія стану – 2 бали. Пробні ділянки чистих і 

змішаних деревостанів відносяться до III зони пошкодження - зона послаблених 

насаджень. Для данної території характерний хронічний тип пошкодження. 

Причиною даного пошкодження є передчасний листопад, зменшення хвойності і 

листяносі крон або навіть усихання дерев. 

Обидві ділянки потребують певного покращення і захисту в умовах 

техногенного забруднення. Наближений до джерела викидів деревостан 

пошкоджується, а по мірі віддаленості від нього покращується. Сильне 

погіршення стану дерев призведе до значної зміни площ і меж пошкоджень. В 
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зв‘язку з цим в районі забруднення атмосфери повинен здійснюватись постійний 

контроль за станом лісових насаджень. 
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ІНВАЗИВНИЙ БУР’ЯН БОРЩІВНИК СОСНОВСЬКОГО 

 (HERACLEUM SOSNOWSKYI): ПОШИРЕННЯ, ЕКОЛОГІЯ, ВПЛИВ НА 

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Гетьман К.Р., студентка 2-го курсу  

Журавель Н.М., к.б.н., доцент кафедри ботаніки  

Борщівник Сосновського (Heracleum sosnowskyi) — багаторічна рослина 

родини Apiaceae, до 3-5 метрів висоти, товщина стебла — до 10 сантиметрів. 

Основними місцями його зростання є потічки, береги річок, узбіччя доріг, 

деградовані пасовища.  

У середині XX століття культивувався як силосна рослина. Згодом 

з'ясувалося, що він легко дичавіє і проникає в природні екосистеми. Листки і 

плоди його багаті ефірними оліями, що містять фуранокумарини - 

фотосенсибілізуючі речовини, які при попаданні на шкіру можуть викликати 

фотохімічний опік. Ці обставини спонукали до відмови від спроб промислового 

культивування.  

Цикл  розвитку борщівника  – від 2 до 7-8 років. Це пов‘язано з тим, що він 

як монокарпічна  рослина, зацвітає раз  в житті, дає  насіння  і відмирає. В 

зріджених посівах він зацвітає на 2-4 рік, в  загущених – пізніше. Насінна 

продуктивність висока. Одна  рослина може давати  до 70 тис. насінин. Маса 1000 

н. – 15-17 грам. Розмножується  борщівник, в основному насінням, яке проростає 

тільки після стратифікації, тобто періоду, який необхідний для дозрівання насіння 

при знижених температурах. Період  проростання  насіння  дуже розтягнутий  і 

може  продовжуватися 2-5 місяців і більше. Як багаторічна рослина борщівник 
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Сосновського в  перший рік життя  утворює тільки прикореневу розетку, погано  

переносить затінення. Коренева система – стрижнева і знаходиться в перший рік 

життя, в основному, в орному  шарі грунту. На другий рік основний корінь  

заглиблюється  до 70-100 см, а стебло може  досягти  висоти  до 4 м. В наступні  

роки  зразу  після сходу  снігу  він   починає відростати, листки  витримують  

приморозки  до –6оС, а рослини не вимерзають  без снігового покриву до –20-

25оС. 

Стебло ребристе, шорстке, частково повстисте, пурпурове або з пурпуровими 

плямами, несе дуже великі трійчасто-або перисто-розсічені листя зазвичай 

жовтувато-зеленого кольору довжиною 1,4-1,9 м. Коренева система стрижнева, 

основна маса коренів міститься у шарі до 30 см, окремі корені досягають глибини 

2 метрів. 

Суцвіття - великий (до 50-80 см в діаметрі) складний зонтик, що складається 

з 30 - 75 променів. Квітки білі або рожеві; зовнішні пелюстки крайових квіток у 

кожному зонтичку сильно збільшені. Кожне суцвіття має від 30 до 150 квіток. На 

одній рослині, таким чином, може бути більше 80 000 квіток.Цвіте з липня по 

серпень, плоди дозрівають з липня по вересень. 

Плоди оберненояйцеподібні або широкоеліптичні, довжиною до 10-12 мм і 

шириною до 8 мм, по спинці засаджені довгими, а біля основи - шипуватими 

волосками. Маса 1000 насінин 12-16 г. Термін збереження схожості насіння - 2 

роки.  

Фуранокумаріни, особливо бергаптен,  різко підвищують чутливість шкіри 

тварин і людини (особливо альбіносів і блондинів) до ультрафіолетового 

випромінювання. При прийомі всередину відзначається також галюциногенну дію 

борщівників. Крім контактного впливу на шкірні покриви, фотосенсибілізуючий 

ефект проявляється і при попаданні фуранокумарінов в організм з їжею. Навіть 

одноразове торкання до борщівника призводить до опіків. Через 1-2 дні 

пошкоджена поверхня тіла досягає декількох сантиметрів, важко гоїться, 

загострює появу інших шкірних захворювань. 
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Оскільки борщівник є небезпечним видом, то необхідно систематично 

проводити заходи по перешкоджанню його поширення: випас — молоді листки 

рослини поїдають вівці та корови; систематичне косіння; зрізування товстих 

коренів на глибині 8-12 сантиметрів, що забезпечує знищення рослини. 

Природні місцезростання борщівника Сосновського - Центральний і Східний 

Кавказ, Закавказзя і Туреччина, де він росте в гірських лісах і на субальпійських 

луках. 

У зв'язку з культивуванням борщівника Сосновського як силосної культури, 

він широко поширений в Східній Європі (знаний у Німеччині, Білорусії , Естонії, 

Латвії, Литві, Польщі, Росії та України, проте, точних даних по його локалізації 

немає), поступово переселившись і в дику природу, засіваючи береги водойм, 

пустирі, смуги відводу доріг, необроблювані ділянки полів, лісові галявини і 

узлісся, схили гір, долини річок 

 

 

ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ПАРКУ «ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ» МІСТА 

КИЄВА 

Довгаль М.В., студентка 3 курсу 

Пархоменко О.В., к.б.н., доцент  

В сучасних умовах, постає проблема збереження навколишнього 

середовища. Важливу роль у вирішенні цієї проблеми відіграють зелені рослини. 

Вони виробляють кисень, очищають повітря, мають фітонцидні властивості, 

захищають ґрунти від ерозії, позитивно впливають на мікроклімат, понижують 

температуру повітря влітку, пом'якшують морози взимку, зменшують силу вітру, 

регулюють вологість повітря, послаблюють міські та виробничі шуми в 4-5 разів. 

Крім цього, виконують також рекреаційну та естетичну функцію. Але внаслідок 

антропогенного впливу, який з кожним роком зростає, відбуваються значні зміни в 

довкіллі. Парки та ліси потребують вивчення, відновлення та охорони. Тому 

дослідження, спрямовані на визначення фіторізноманітності набувають особливої 

актуальності. 



 38 

Парк «Партизанська слава» – регіонально-ландшафтний парк у 

Дарницькому районі міста Києва. Знаходиться між вулицями Тростянецькою та 

Славгородською. Частина Микільського лісового масиву була включена до меж 

Дарницького району міста у 1965 році для організації тут районного парку 

культури і відпочинку «Партизанська слава». До складу парку входить три озера, 

загальною площею – 3,4 га. Загальна площа парку – 94,99 га. Кількість дерев – 

93719 шт., кількість кущів – 19552 [3].  

Методика дослідження. Для визначення щільності деревно-чагарникової 

рослинності було закладено чотири ділянки площею 500 м². Перша ділянка 

розташована біля центрального входу в парк, друга поблизу мотузкового парку 

(комплексу атракціонів та переправ), третя – навколо озера Велике, четверта 

ділянка розташована ближче до кінця парку. Видові назви рослин наведено за 

Д.М. Гродзинським [2].  

Результати дослідження. Основною лісоутворюючою породою є сосна 

звичайна (Pinus silvestris L.). Щільність її на різних ділянках неоднакова (табл.1).  

Перші дві ділянки освоєні, змінені людиною, тут облаштовані розважальні 

та спортивні зони. Тому щільність сосни звичайної тут 0,1 - 0,2 шт. на м². Третя 

ділянка характеризується прибережно-водною рослинністю, тому щільність сосни 

звичайної тут найменша – 0,07 шт. на м². На четвертій ділянці поширена типово 

борова рослинність, тому щільність сосни досягає 1,2 шт. на м². 

Субдомінантом у парку є дуб звичайний (Quercus pedunculata Ehrh.) Він має 

товстий стовбур, міцні гілки, чергові, перистолопатеві листки. На ділянці № 4 

збереглася частина лісового масиву, тому його щільність тут найбільша  –            

0,2 шт. на м².  Ділянка № 3 має менший антропогенний вплив ніж ділянки № 1 та 

№ 2.  

Тому на третій ділянці його щільність становить 0,03 шт. на м². На інших 

ділянках зростає значна кількість декоративних рослин, тому щільність дуба тут 

найменша – 0,01 шт. на м².  
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Таблиця 1 

Щільність насадження рослин в парку «Партизанської слави» 

№ Назва рослини 

Ділянка 1 Ділянка 2 Ділянка 3 Ділянка 4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Дуб червоний 

(Quercus rubra) 
20 0,04 16 0,03 – – – – 0,02 

2. Абрикос 

(Armeniaca 

vulgaris) 

2 0,004 – – – – – – 0,001 

3. Клен цукровий 

(Acer saccherinum) 
56 0,1 1 0,002 – – – – 0,03 

4. Горобина 

звичайна (Sorbus 

aucuparia) 

43 0,09 3 0,006 – – – – 0,02 

5. Робінія звичайна 

(Robinia 

pseudoacacia) 

17 0,03 99 0,2 – – – – 0,06 

6. Сосна звичайна 

(Pinus silvestris) 
62 0,1 123 0,2 36 0,07 510 1,2 0,4 

7. Береза повисла 

(Betula verrucosa) 
24 0,05 1 0,002 – – – – 0,01 

8. Верба 

гостролиста (Salix 

acutifolia) 

1 0,002 – – 24 0,05 – – 0,01 

9. Ялинаєвропейська  

(Picea abies) 
3 0,006 – – – – – – 0,001 

10. Дуб звичайний 

(Quercus  

pedunculata) 

6 0,01 6 0,01 14 0,03 111 0,2 0,06 

11. Вишня звичайна 

(Cerasus vulgaris) 
1 0,002 – – – – – – 0,0005 

12. Груша звичайна 

(Pyrus communis) 
1 0,002 6 0,01 – – – – 0,003 

13. Тополя біла 

(Populus alba) 
– – – – 1 0,002 – – 0,0005 

14. Вільха чорна 

(Alnus glutinosa) 
– – – – 14 0,03 – – 0,008 

15. Осика (Populus 

tremula) 
– – – – 1 0,002 – – 0,0005 

16. Глід звичайний 

(Crataegus 

monogyna) 

 

9 0,01 2 0,004 2 0,004 – – 0,006 
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17. Бузок звичайний 

(Syringa vulgaris) 
3 0,006 – – – – – – 0,002 

18. Барбарис 

звичайний 

(Berberis vulgaris) 

6 0,01 – – – – – – 0,003 

19.  Крушина ламка 

(Frangula albus) 
2 0,004 – – – – – – 0,001 

20. Форзиція 

європейська 

(Forsythia 

europeae) 

20 0,04 – – – – – – 0,01 

 

Субдомінантною рослиною парку є також робінія звичайна (Robinia 

pseudoacacia L.) Вона має розлогу, негусту крону. Листочки цілокраї, із звуженою 

або округлою основою, зверху зелені. Квітки до 2 см завдовжки, двостатеві, 

зигоморфні, дуже запашні. Культивується як декоративна рослина. Зустрічається 

на першій та другій ділянках (116 дерев). При цьому щільність її найбільша на 

другій ділянці – 0,2 шт. на м², так як ця ділянка пристосована для зони відпочинку. 

Інші види, які формуюють угруповання: клен цукровий (Acer saccharinum 

L.). Він росте до 40 м. заввишки, має округлу або яйцеподібну крону, листки 

темно-зелені, прості, супротивні, п‘ятилопатеві. Плід цукрового клена - 

двокрилка, яка розпадається на дві однонасінні частини, 2-2,5 см. в довжину. 

Культивується для озеленення. Тому найбільша його чисельність на першій 

ділянці біля входу в парк (56 дерев). При цьому його щільність на даній ділянці 

складає 0,1 шт. на м². На другій ділянці росте лише одне дерево. На інших 

ділянках не зустрічається.  

Горобина звичайна (Sorbus aucuparia L.) Листки в неї з сітчастим 

жилкуванням, розташовані почергово, квітки поодинокі або зібрані в зонтик, 

щиток чи китицю. Кількість дерев на двох ділянках – 46 шт. Найбільша їх 

щільність на ділянці № 1 і складає 0,09 шт. на м². 

Дуб червоний (Quercus rubra L.). Листя в нього із загостреними лопатями, 

червонувато або буро-коричневого кольору,  квітки одностатеві. Інтродукований в 

Україну як декоративна рослина. Висаджений людиною на першій та другій 

ділянках в кількості 36 шт., тому на інших ділянках не зустрічається. Щільність 

його становить 0,02 шт. на м². 
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Береза повисла (Betula verrucosa Ehrh.). Має чергове листя, з більш-менш 

довгими черешками, частіше з пилчастим або зубчастим краєм. Листя, прилистки, 

черешки, бруньки та молоді пагони бувають голими, покритими восковим 

нальотом. Молоді гілки покриті корком. Береза повисла дуже світлолюбна 

рослина, тому поширена на першій, найбільш освітленій  ділянці (24 дерева), на 

другій ділянці росте лише одне дерево. Інші ділянки мають недостатню 

освітленість, тому береза там не зустрічається. 

Верба гостролиста (Salix acutifolia L.), тополя біла (Populus alba L.), вільха 

чорна (Alnus glutinosa L.), осика (Populus tremula L.) є гідрофільними рослинами, 

тому зустрічаються лише на третій ділянці, біля озера Велике (38 дерев). Верба 

гостролиста зустрічається і на першій ділянці, але щільність її невисока – 0,002 

шт. на м², через низьку зволоженість ґрунтів. 

Ялина європейська (Picea abies L.). Росте заввишки 25-40 м з 

гостроконусоподібною або пірамідальною густою кроною [1]. Штучно висаджена 

як декоративна рослина. Тому зустрічається лише на першій ділянці (3 дерева), 

біля входу в парк. Щільність її складає 0,001 шт. на м².  

Абрикос (Armeniaca vulgaris Lam.), груша звичайна (Pyrus communis L.), 

вишня звичайна (Cerasus vulgaris Mill) поширені самосівом, тому зустрічаються 

лише на першій та другій ділянці, які найбільш освоєні людиною (10 дерев).  

Чагарникова рослинність представлена такими рослинами: глід звичайний 

(Crataegus monogyna Jacq.), бузок звичайний (Syringa vulgaris L.), крушина ламка 

(Frangula alnus Mill), барбарис звичайний (Berberis vulgaris L.). Вони 

зустрічаються тільки на першій ділянці (24 кущі). Найбільш поширеною є 

форзиція європейська (Forsythia europeae Vahl.), її висаджують як декоративну 

рослину (20 кущів), щільність її становить 0,04 шт. на м². 

Висновок. В результаті опрацювання літературних даних і власних 

спостережень, в парку «Партизанської слави» найбільш поширеними є: сосна 

звичайна, дуб звичайний, дуб червоний, клен цукровий, робінія звичайна, береза 

повисла, горобина звичайна, форзиція європейська, глід звичайний. Перша та 

друга досліджувані ділянки характеризуються широким різноманіттям видів – це 
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декоративні, плодово-ягідні культури. Найменший антропогенний вплив мають 

третя та четверта ділянки, тому там збереглася найбільша кількість природних 

насаджень.  
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ВПЛИВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАКАРПАТТЯ 

Ільєнко Ю.М., Росада Т.І. 

Настека Т.М., к.б.н., доцент 

 

Біорізноманіття відіграє важливу роль у функціонуванні екосистем і в 

численних благах, які вони забезпечують. Ці блага включають: поживні речовини 

і кругообіг води в природі, ґрунтоутворення та снігозатримання, опір інвазивним 

видам, запилення рослин, регулювання клімату, а також контроль за шкідниками 

та забрудненням. Для підтримання сталості ресурсів екосистеми має значення, які 

види та в якій кількості поширені на певній території.  

У наш час спостерігається постійне збільшення господарських потреб 

населення, що викликає необхідність вирішення багатьох питань, пов‘язаних не 

тільки з визначенням екологічно збалансованого користування й наслідків впливу 

антропогенних навантажень на біорізноманіття. Природоохоронні території є 

хорошими рекреаційними ресурсами які використовуються у якості туризму та 

курортного відпочинку, що, саме по собі, веде до загрози збереження як 

екологічної цілісності ландшафтів так і біорізноманіття [1]. 

Продовж 2011-2015 рр. студенти-екологи Інституту природничо-

географічної освіти та екології, під час польової практики на базі «Синевир», 
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досліджували вплив господарської діяльності та туризму на флору і фауну 

Міжгірського району, з метою виявлення особливостей природокористування, 

характеру антропогенного впливу на прилеглі території, та встановлення 

можливості ведення екологічного туризму в природоохоронних регіонах. В 

дослідженнях застосовували детально-маршрутні та стаціонарні методи [2]. 

Фітоценотичні дослідження проводили за традиційною методикою.  Проведене 

обстеження флористичного складу біогеоценозів, що зазнають втручання 

стихійних туристичних груп (табл. 1) не виявили вагомого відхилення від 

природних норм.  Контрольну ділянку (№1) обрали на території пралісу.   

Таблиця 1 

Фітоценотичні дослідження  буково-ялицево-ялинових угруповань 
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1 Контрольна ділянка 2013 98 3 156 3 8 63 5 21 62 18 - 3 11 

2014 92 3 153 3 7 60 4 17 68 12 - 3 11 

2015 97 3 156 3 9 62 5 21 65 16 3 2 12 

2 Екологічна стежка 2013 97 3 150 3 8 65 4 20 70 16 1 5 8 

2014 93 3 148 3 8 59 3 27 68 13 4 3 11 

2015 95 3 150 3 8 63 5 21 59 18 5 4 12 

3 Місця 

несанкціонованого 

природокористуван

ня 

2013 54 2-1 129 2 12 74 4 6 72 10 16 7 8 

2014 48 2-1 131 2 15 76 3 4 77 8 10 8 9 

2015 51 2-1 125 3 15 72 4 6 75 9 11 8 7 

4 Маршрут 

стихійного туризму 

2013 95 3-2 149 3 9 72 5 11 74 13 2 3 10 

2014 87 3-2 137 3 6 71 5 15 72 17 2 2 11 

2015 91 3-2 151 3 9 74 4 10 75 11 1 4 11 
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Для неї характерне домінування трав'янистих полікарпіків (62-65%), значна 

кількість монокарпіків (12-18%), велика кількість гемікриптофіти (60-63%), 

значна кількість терофітів (17-21%), також наявні хамефіти (7-9%) та фанерофіти 

(3%). На дослідних ділянках №2 та №4, що зазнавали впливу екологічного та 

стихійного туризму, ми спостерігали лише засмічення та не значне механічне 

ушкодження рослин (життєвість 3 та 3-2 бали). В той час, як на ділянці №3, де 

проводилось несанкціоноване природокористування (випас худоби, вирубка лісу, 

прокладання доріг) ми фіксували значні зміни структуру природних угруповань. 

На ділянці №3, де проводилось несанкціоноване природокористування (випас 

худоби, вирубка лісу, прокладання доріг) ми фіксували значні зміни структуру 

природних угруповань. 

Таким чином, в результаті досліджень, ми прийшли до висновку, що 

екологічний туризм, на відміну від хижацького природокористування, не чинить 

згубного впливу на біорізномініття, є перспективним напрямком туристичної 

індустрії і матиме позитивний вплив на економічний розвиток регіону. Проте, для 

запобігання негативного впливу на природу, застосовувати його можна лише 

виконанні ряду умов: 

 Впровадження екологічного менеджменту, формування екологічної 

свідомості населення та розвитку інфраструктури регіону. 

 Турбота про біорізномініття має стати невід‘ємною складовою 

агрокомплексу, рибальства і лісівництва. Ці сектори безпосередньо залежні від 

біорізноманіття та безпосередньо на нього впливають. Впровадження методів 

раціонального природокористування в сільське господарство та лісівництво 

допоможе здобувати продукти харчування з мінімальною шкодою для екосистем. 

 Владні інстанції на всіх рівнях мають істотне значення для охорони 

біорізноманіття та сталого здобуття благ з екосистем. Більшість заходів 

спрямованих на збереження біорізноманіття повинні бути здійснені на місцевому 

та національному рівнях. 
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ЕКОЛОГОЦЕНОТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ SCILLA SIBIRICA І TULIPA QURCETORUM 

Ковальчук А.А. 

Мельниченко Н.В., к.б.н., доцент  

Популяція S.sibiricaі, T.quercetorum, що належать до родини Холодкові, 

порядка Лілієцвіті  широко поширені на північному сході Ураїни. Ці види 

формують популяції стрічкового типу, переважно в западинах лісів та  уздовж 

річок, яких серед деревних порід едифікатором є дуб звичайний (Quercus robur 

L.)[1]. T. Quercetorum досить широко зустрічаються на зволожених заплавних 

луках в долині річок, S.sibirica на луках зустрічається дуже рідко, у звязку з чим 

метою наших досліджень було вивчення даного виду лише в лісовому фітоценозі. 

Величезне значення для збереження і збільшення чисельності рослин 

T.quercetorum має той факт, що рослини ростуть або зростають  на відкритій 

місцевості, здатні формувати повноцінне насіння. Завдяки анемохорному способу 

розмноження вони розносятья на значні відстані, тим самим заселяючи нові 

території. Особливо чітко це можна спостерігати на сільськогосподарських 

угіддях. 

Рослинний покрив тієї чи іншої території завжди характеризується 

наявністю різних видів рослин, які утворюють фітоценози. Рослинний  покрив 

залежить  від  особливостей  середовища, яке надзвичайно різноманітне завдяки 
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екологічним чинникам, а саме: кліматичним; грунтовим; чинники рельєфу; 

біологічним; антропогенним;  історичним. 

Для життя рослин надзвичайно важливими є  кліматичні чинники: 

температура, опади, умови зволоження.  

Територія нашого дослідження північний схід України за термічними 

умовами і зволоженістю відноситься до агрокліматичного району з помірно-

континентальним кліматом з жарким сухим літом, вираженими суховійними 

явищами та в окремі роки порівняно теплою, малосніжною зимою з відлигою. 

Найхолоднішим місяцем за середніми багаторічними данними є січень, 

середньомісячна температура якого складає -7,2˚С, найжаркішим – липень з 

температурою +21,9˚С. Апсолютний температурний максимум повітря влітку 

досягає +38-40˚С, а мінімум в окремі зими -42˚С [2]. 

Значну роль відіграє і рельєф місцевості. На вершинах невеликих пагорбів 

сухіше і тепліше, ніж в низинах що спричиняє відмінності в рослинному покриві. 

Рослинність змінюється також від характеру і напряму схилу місцевості. На 

північному сході переважають теплолюбиві і світлолюбні рослини. Вплив рельєфу 

на склад рослинності добре виражений на рівнинах, де часто утворюється різні 

западини в яких накопичується більше води або підвищення, грунти яких містять 

менше вологи, у звязку з чим збільшується і склад рослинності [3]. 

Одним із чиників який може слугувати причиною різноманітності 

природнього рослинного покриву є антропогенний. Наприклад, при вирубуванні 

ділянок дуба часто на їх місцях зявляється ясень, що підсилює строкатість 

природньої рослинності. 

Кожен вид рослин придставляє певні вимоги до умов навколишнього 

середовища. 

Досліджуванні нами види T.quercetorumі S. sibiricaна відкритій місцевості в 

період цвітіння не відчуваює нестачі сонячного світла і повною мірою доступні 

комахам, що сприяє запилюванню в пепіод дозрівання плодів. Дані види є 

рідкісними і занесені до Червоної книги Ураїни. 
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ПРОБЛЕМА БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ 

Корнієнко Ю.О., студентка 3 курсу 

                                                                         Кустовська А.В., к.б.н., доцент  

 

Бджільництво-важлива галузь сільського господарства. Вона дає цінний 

продукт харчування — мед, який відзначається високою поживністю, 

незрівнянними смаковими якостями і цілющими властивостями. До складу його 

входять переважно виноградний та плодовий цукри, які дуже легко засвоюються 

людським організмом, а також необхідні  для організму ферменти, вітаміни та 

мінеральні речовини.  

Для лікування деяких тяжких хвороб використовують бджолину отруту, 

маточне молочко та бджолиний клей (прополіс). 

Найрізноманітніше застосування в народному господарстві знаходить такий 

продукт бджільництва, як віск. Його використовують в авіаційній, шкіряній, 

текстильній,деревообробній, парфумерній та в багатьох інших галузях 

промисловості. 

Все це не можливо було б без важливої групи покритонасінних рослин 

медоносів, або медоносних рослин. Медоносні рослини — єдине природне 

джерело корму для бджіл. Бджоли з них збирають солодкий сік для вироблення 

меду, а також квітковий пилок і смолисті речовини. 
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Крім безпосередньої користі, яку дає бджільництво народному 

господарству, воно відіграє важливу роль в підвищенні врожайності багатьох 

перехреснозапильних сільськогосподарських культур. Дослідженнями наукових 

установ та практикою передових господарств доведено, що від запилення 

бджолами збільшуються врожаї соняшника, гречки, гірчиці, насінників 

еспарцету,люцерни, конюшини, яблуні та інших плодово-ягідних культур на 25-

30%. 

Від запилення бджолами поліпшуються також якість насіння, збільшується 

розмір, соковитість і смакові якості плодів. Користь, яку дають бджоли при 

запиленні сільськогосподарських культур, в кілька разів перевищує прямі доходи 

від бджільництва. Тобто на території України, з її розвиненим інтенсивним 

землеробством і садівництвом, бджільництво є важливим фактором підвищення 

врожаю більшості зернових, технічних, овочевих, плодово-ягідних та інших 

культур [2]. 

Україна є однією з провідних країн світу, що мають розвинене 

бджільництво. Його розвиток був забезпечений належними природно-

кліматичними умовами, достатком медоносів у лісах, луках і степах, що сприяло 

одержанню високоякісного меду різних ботанічних сортів та інших цінних 

продуктів бджолиного гнізда. Україна займає вигідне географічне положення, що 

робить доцільним розвиток бджільництва в масштабах, які дають змогу виробляти 

продукцію не тільки для задоволення внутрішнього попиту, а й на експорт. 

Але в аграрному секторі в останні роки в бджільництві, як і в багатьох 

інших галузях сільсьгосподарського виробництва, спостерігається негативна 

тенденція до скорочення чисельності бджолиних сімей та зниження їхньої 

продуктивності [1].  

Вирішальне значення в забезпеченні високої продуктивності бджільництва 

відіграє багата і стала кормова база. Без неї розвиток бджільництва і піднесення 

його продуктивності неможливі.  

Кормова база бджільництва нині є вкрай недостатньою у зв‘язку із 

зменшенням числа великих господарств, коли значні маси нектароносів стають 
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рідкістю, а кочівля часто є проблематичною. Звичайно, основою для створення 

кормової бази бджільництва є відродження тваринництва і вирощування кормових 

трав, які водночас є нектаро- та пилконосами [3].  

Так як обов‘язковою умовою для піднесення продуктивності бджільництва є 

кочування бджолиних сімей до посівів сільськогосподарських культу, в сади та 

ягідники, в ліси, на луки  та інші в природні угіддя. Тому потрібно розробляти та 

впроваджувати оптимальні маршрути кочівлі бджолиних сімей у часі й просторі: у 

межах України з півдня на північ та з заходу на схід з метою ефективного 

використання нектарних ресурсів природних і сільськогосподарських 

нектароносів. 

Трагедією для бджолярів є безграмотна обробка отрутохімікатами, що 

спричинює масову загибель бджіл. Отруєння бджіл — часте явище останнім 

часом, коли в боротьбі зі шкідливими комахами почали застосовуватися різні 

пестициди. Профілактика хімічного токсикозу досягається неухильним 

додержанням інструкцій з приводу застосування отрутохімікатів і захисту бджіл 

від оруєнння. Вживати заходи профілактики повинні як спеціалісти бджільництва 

і ветеренарні працівники, так і агрономи та організації, що застосовують 

отрутохімікати. Вони забовязані вчасно повідомляти власників бджіл про місце та 

час застосування отрутохімікатів і про те, які саме хімікати мають 

використовуватися. Власниики, одержавши повідомлення, заздалегідь вивозять 

бджолині сім‘ї з небезпечної території чи ставлять у прохолодні, затемнені 

зимівники або на вулики одягають чохли, щоб не допустити вильоту бджіл. 

Повертати вивезених бджіл на старе місце або звільнити їх від ізоляції можна 

тільки після того, як минуть стоки знешкодження отруйних речовин на 

рослинності, чи після сильного дощу. 

Також першочерговим завданням в бджільництві є піднесення 

продуктивності праці та зниження собівартості продукції. З цією метою необхідно 

устаткувати пасіки сучасним інвентарем, устаткуванням і засобами механізації 

[2].  
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Утримання бджіл здоровими — важливий чинник успішного розвитку 

бджільництва. Досягають оздоровлення насамперед за рахунок профілактичних 

заходів (дезінфекція, своєчасне поновлення бджолиних маток, формування та 

утримання сильних бджолиних сімей, дотримання санітарно-гігієнічних вимог), 

застосування новітніх препаратів проти збудників хвороб. У збереженні бджіл та 

одержанні безпечної продукції важливим є подальше вдосконалення роботи 

служби ветеринарної медицини, зокрема з надання практичної допомоги 

пасічникам щодо профілактики хвороб. За рахунок цих заходів можна 

попереджувати захворювання бджіл, покращувати їх розвиток і утримання та 

одержувати продукцію високої якості [3]. 

Все це  створює умови для переведення бджільництва на промислову 

основу, дає можливість більш раціонально використовувати засоби виробництва й 

кормову базу. 
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РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ РОСЛИНИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Криволапчук Л.С. 

Журавель Н.М., к.б.н., доц. кафедри ботаніки  

 

Рослини — найбільш беззахисні перед діяльністю людини, й з урахуванням 

сучасного стану біосфери їх охорона стала нині важливим комплексним 

міжнародним завданням.  
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Тому серед найголовніших природоохоронних заходів є заповідання  

природних комплексів з багатим рослинним і тваринним світом, серед яких 

найдосконалішою формою їх охорони є заповідники. На Житомирщині порівняно 

багато заповідних територій – парків, дендропарків, урочищ, окремих лісових 

ділянок, які мають неабияке наукове й естетичне значення. Нині загальна площа 

об‘єктів природно-заповідного фонду у Житомирській області становить 119,6 

тис. га, що складає 4% від загальної площі області. 

Нині у Житомирській області з 76 видів судинних рослин, занесених до ІІІ 

видання Червоної книги України, в об‘єктах ПЗФ області не забезпечена охорона 

25 видів, в тому числі рідкісних: Anacamptis coriophora, A. morio, Betula humilis, 

Carlina cirsioides, Cephalanthera damasonium, Epipactis purpurata, Gymnadenia 

conopsea, Liparis loeselii, Scopolia carniolica, Batrachium fluitans тощо. Популяція 

останнього виду є єдиною відомою в Україні. Охорона 12 видів судинних рослин 

в об'єктах прородно - заповідного фонду Житомирської області забезпечена 

частково – з наявних популяцій цих видів нині охороняється лише незначна 

частка. До таких видів належать: Astragalus arenarius, Betula obscura, Carex 

buxbaumii, Carex pauciflora, Dactylorhiza maculata, Dracocephalum ruyschiana, 

Eleocharis mamillata, Gladiolus imbricatus, Lycopodiella inundata, Salvinia natans, 

Silene lithuanica, Trapa natans [2]. 

Забезпечена в області охорона 29 видів, в тому чисчлі видів розсіяного 

поширення, наприклад, таких, як Carex umbrosa, Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, 

Epipactis helleborine, Lycopodium annotinum, Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, 

Pulsatilla patens тощо. Популяції згаданих видів є досить численними в області, 

проте скорочують свою чисельність внаслідок антропогенного тиску. Позитивним 

є те, що в області забезпечена охорона низки дуже рідкісних видів, які мають тут 

всього по одному локалітету – Pedicularis sceptrum-carolinum, Carex obtusata, 

Erythronium dens-canis, Woodsia ilvensis. Для чотирьох останніх видів одночасно 

вони є єдиними сучасними локалітетами в Поліссі. 

Окремо слід розглянути у Житомирській області роль природоохоронних 

об‘єктів найвищих рівнів у збереженні видів, занесених до списку ІІІ видання 
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Червоної книги України. Так, у Поліському природному заповіднику з 76 видів ІІІ 

видання Червоної книги України охороняється 27 видів, у т.ч. такі рідкісних, як 

Chamaedaphne calyculata, Diphasiastrum complanatum, Goodyera repens, 

Dactylorhiza traunsteineri, Pedicularis sceptrum-carolinum тощо[1]. 

На сьогодні, нагальним завданням у Житомирській області є створення 

низки природоохоронних об‘єктів (у ранзі ботанічних заказників) спеціально для 

охорони рідкісних видів судинних рослин: Batrachium fluitans (Лугинський р-н), 

Cephalanthera damasonium та Scopolia carniolica (Новоград- Волинський р-н), 

Jovibarba sobolifera (Радомишльський р-н), Liparis loeselii (м. Житомир), Listera 

cordata (Овруцький р-н), Epipactis purpurata (Баранівський р-н). У Поліському 

природному заповіднику з 76 видів ІІІ видання Червоної книги України 

охороняється 27 видів, у тому числі такі рідкісних, як Chamaedaphne calyculata, 

Diphasiastrum complanatum, Goodyera repens, Dactylorhiza traunsteineri, Pedicularis 

sceptrum-carolinum тощо. 

Також дуже важливим є повноцінне забезпечення охорони в об‘єктах 

природно-заповідного фонду видів рослин: Dactylorhiza maculatа, Dracocephalum 

ruyschiana, Gladiolus imbricatus, Lycopodiella inundata, Salvinia natans, Silene 

lithuanica, Trapa natans тощо, які нині лише частково забезпечені охороною, 

проте резервів для цього достатньо. Не менш важливим завданням на 

перспективу в області є планомірне вивчення сучасного стану рослинного світу 

значної кількості об‘єктів ПЗФ (Овруцький, Коростенський та Малинський р-ни), 

для яких такі відомості як і розширені наукові обґрунтування, нині відсутні. 

Залишаються проблемними південні, лісостепові райони Житомирщини, для яких 

на фоні найменшої в області лісистості, найбільшої розораності та найменшого 

відсотку площі заповідних об‘єктів нині практично відсутні дані щодо флори 

судинних рослин, у т.ч. рідкісних видів [2]. 

Отже, можна  сказати, що рослинний світ Житомирщини дуже 

різноманітний і в свою чергу потребує охорони. Для охорони рідкісних видів 

судинних рослин Житомирської області  першочерговим завданням є створення 

спеціальних ботанічних заказників для Batrachium fluitans, Cephalanthera 



 53 

damasonium, Scopolia carniolica, Liparis loeselіi, Epipactis purpurata та ін.. Також 

важливим є повноцінне забезпечення охорони в об‘єктах ПЗФ ряду видів рослин, 

які нині лише частково забезпечені охороною. 
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ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДУ CYNOXYLON RAF. У ФЛОРІ УКРАЇНИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 

Кустовський Є. О. 

Кустовська А. В., к.б.н.,доцент 

Збагачення асортименту плодових і декоративних рослин, що 

культивуються в Україні – важливе питання сучасної проблеми раціонального 

використання рослинних ресурсів і збереження біологічного різноманіття, що 

передбачає інтродукцію рідкісних та зникаючих рослин, цінних для різних 

галузей господарства: озеленення, плодівництва, фітомеліорації. Особливо 

актуальним є всебічне вивчення недавно інтродукованих на територію України 

високодекоративних рослин роду Cynoxylon, їх екологічних та біологічних 

особливостей, способів розмноження і культивування з метою впровадження в 

культуру і збереження генофонду рідкісних видів. 

В колекції родини Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН 

України представлено 2 види, які належать до роду Cynoxylon: циноксилон 

японський (Cynoxylon japonicum) та циноксилон квітучий (C.floridum). У 

Нікітському ботанічному саду (м. Ялта) зростає ще один вид роду Циноксилон -  

циноксилон головчастий (C. capitatum). 
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Об’єктами наших досліджень були 2 види роду Циноксилон, що зростають 

у НБС ім. М.М. Гришка: циноксилон японський та циноксилон квітучий 

(C.floridum). 

Предметом дослідження є підсумки інтродукції, біологія, цитостатична 

активність, розмноження, перспективи використання видів роду Cynoxylon на 

території України. 

Метою дослідження був аналіз стану інтродукції видів роду Cynoxylon та 

окреслення перспектив його використання в Україні. В процесі дослідження були 

використані такі методи: методаналізу літературних джерел, метод польових 

спостережень, експериментальний метод. 

На сьогодні на території України інтродуковано 3 види роду Cynoxylon: 

циноксилон головчастий (C. capіtatum), циноксилон японський (C. japonіcum) та 

циноксилон квітучий (C. florіdum). Циноксилон японський було інтродуковано до 

НБС ім. М.М. Гришка у 1994 році із США (штат Орегон). Циноксилон квітучий 

було інтродуковано до НБС ім. М.М. Гришка у 2006 році. 

Ареали інтродукованих в Україні видів роду Cynoxylon знаходяться в межах 

3 флористичних областей (районування за А.Л. Тахтаджяном): Східноазійської, 

Ірано-Туранської, Атлантично-Північноамериканської, причому Cynoxylon 

capіtatum та C. japonіcum мають широкі ареали, що охоплюють значні території в 

межах двох флористичних областей. 

При аналізі ритмів росту та розвитку для збільшення достовірності окрім 

власних даних за 2010-1015 роки ми використовували дані, надані головним 

науковим  співробітником НБС НАНУ доктором біологічних наук С.В.Клименко 

та  А.В. Кустовською [1,2]. 

Фенологічні фази інтродукованих видів характеризуються стабільністю і в 

основному узгоджуються з кліматичними умовами району інтродукції.  

За строками цвітіння види роду Cynoxylon відрізняються між собою: C. 

floridum цвіте у кінці квітня – на початку травня до розпускання листків, C. 

japonіcum цвіте  після розпускання листків з ІІ декади травня до кінця червня. 
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Початок цвітіння в умовах НБС відмічено за період 2006−2015 рр. з другої 

декади травня до кінця червня. Брактеї з‘являються після розпускання листків, на 

початку цвітіння вони зелені, потім змінюють колір на білий і рожевий. Кількість 

суцвіть у різні роки становила на різних рослинах від 130 до 750, під час масового 

цвітіння рослина надзвичайно декоративна. За нашими даними, розміри суцвіть з 

брактеями становлять 88,0−115,0 мм, довжина брактеї − 42,0− 55,0 мм, довжина 

квітконоса − 55,0−57,0 мм.  

Плоди по мірі достигання в кінці серпня − на початку вересня стають 

червоними. Плоди їстівні, але малосоковиті, борошнисті. У Східній Азії (на 

батьківщині рослини) плоди широко використовуються в їжу. Насіння Cynoxylon 

floridum має короткий період органічного спокою (4 місяці), а органічний спокій 

насіння Сynoxylon japonicum  триває 8 місяців. Для  прискорення проростання 

насіння з тривалим періодом органічного спокою (Cynoxylon japonicum) 

ефективна двоетапна стратифікація зі зміною температурного режиму.  

Об‘єкти дослідження характеризуються достатньою зимостійкістю та 

посухостійкістю в умовах Лісостепу України, лише в суворі зими підмерзають 

верхівки деяких однорічних пагонів Cynoxylon japonicum. 

Таким чином, циноксилон японський  та циноксилон квітучий можна 

широко використовувати у парковому будівництві. Рослини можна висаджувати 

групами, солітерами на відкритих місцях чи напівзатінку. Вони добре формуються 

і піддаються фігурній стрижці і завдяки цьому використовуються у парках, 

алейних посадках і т. ін. 

Водночас, ми поставили за мету дослідити інші корисні властивості 

циноксилонів, зокрема можливість їх використання з лікувальною метою.  

Цитостатична активність видів роду Циноксилон не вивчена, літературні 

дані з цього питання відсутні. Наші дослідження були присвячені вивченню 

цитостатичної активності листків Cynoxylon japonicum.  

При проведенні експериментальних досліджень цитостатичної активності 

циноксилону японського використовували методику В.Б. Іванова – Є.Н. Бистрової 

[3].  Результати наших експериментальних досліджень, наведені на рис. 1, 
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показали, що сировина Cynoxylon japonicum при концентрації витяжки до 80 

мг/мл є стимулятором проліферації; при 80-250 мг/мл виступає інгібітором 

проліферації; при концентрації 250 мг/мл спостерігається цитостатичний ефект. 

Отже, найбільш активним цитостатиком є водна витяжка з листків C. japоnicum в 

концентрації 250 мг/мл.  
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Рис. 1. Цитостатична активність листків Cynoxylon  japonicum 

 

Встановлено, що Cynoxylon floridum та Сynoxylon japonicum є 

перспективними для культури в Лісостепу України. Їх можна широко 

використовувати у парковому будівництві на території Лісостепу України. 

Рослини декоративні в будь-яку пору року, але надзвичайно − під час тривалого 

цвітіння і плодоношення.  

Таким чином, інтродуковані в Україні види роду Cynoxylon є рослинами 

комплексного використання: це перспективні для України декоративні рослини 

для озеленення, а також плодові та лікарські рослини. 
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ВПЛИВ МЕЛІОРАТИВНИХ РОБІТ НА ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ 

ЗАПЛАВНО-РУСЛОВОЇ МЕРЕЖІ Р.СЕЙМ 

Левчук О. М., студентка 3 курсу  

                 Лазебна О.М., к.п.н., доцент 

Раціональне використання природних ресурсів річкових долин – одна із 

складних і актуальних проблем сучасності. Така діяльність завжди 

супроводжується антропогенізацією природної структури долино-річкових 

геокомплексів. 

Осушувальна меліорація, яка є одним із активних антропогенних факторів, 

викликає  зміни в річковому басейні. На разі,  важливе місце посідає дослідження 

основних напрямків і засобів регулювання басейну річки в умовах осушувальної 

меліорації, а також інших видів діяльності людини. 

Базою науково-дослідної роботи було обрано грунтовий покрив заплавно-

руслової мережі р. Сейм на території Бахмацького району Чернігівської області. 

На території району заплава річки Сейм місцями сильно заболочена, особливо в 

нижній течії. Болота займають більше 8% площі басейну річки. Ґрунтовий покрив 

в басейні річки  переважно поданий дерново-підзолистими, дерновими і 

болотними різновидами, які поділяються на грунтово-меліоративні групи. 

Експериментальні дослідження засвідчують, що грунти дерново-підзолистої 

групи не родючі. Розширення с/г угідь за рахунок освоєння цих земель 

недоцільно. Щоб підвищити врожайність необхідно вносити гній, мінеральні 
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добрива і вапно. На збитково-зволожених грунтах необхідно проводити 

агромеліоративні заходи. 

Всі групи дернових грунтів розміщені в заплавах річок і знаходяться в 

умовах надмірного зволоження. Для ефективного використання необхідно 

осушення з подальшим регулюванням рівня ґрунтових вод, внесення органічних і 

мінеральних добрив, поглиблення орного шару без вивертання на поверхню 

оглеєного горизонту. Після регулювання водного режиму, ці грунти, можна 

використовувати під всі районовані культури за винятком плодово-ягідних 

насаджень і хмільників. 

 Болотні грунти характеризуються оглеєністю всього профілю. Грунти даної 

групи добре гумусовані, під гумусними горизонтами залягає торф. 

Першочерговим завданням на даних грунтах є двобічне регулювання водного 

режиму. На даних грунтах можна вирощувати с/г культури тільки після 

осушення. 

З опрацьованих джерел видно, що меліоративні роботи слід проводити з 

урахуванням вимог стійкості екосистем, непорушуючи їх екологічну рівновагу. 

Для цього потрібно здійснювати меліорацію мозаїчно, не допускаючи створення 

великих суцільних осушених площ. В тому випадку, коли чергуються осушені та 

збережені болотні масиви, цілком можливо буде підтримувати рівень ґрунтових 

вод на характерному для даного пункту горизонті і стабілізувати біоценози в цих 

місцях. Заплави річок бажано не меліорувати, а використовувати під сінокоси та 

місця випасу худоби. 
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ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ВПЛИВУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

СТАН БУКОВИХ ЛІСІВ КАРПАТ 

Мазкова Л.В., Скрипка К.І. 

Настека Т.М., к.б.н. доц. кафедри зоології 

Серед основних природоохоронний проблем України охорона букових 

пралісів Карпат заслуговує на детальне вивчення і привертає увагу спеціалістів 

різних галузей.  

Для пралісів властиві найвищі і найкращі, порівняно з усіма іншими 

екосистемами, природність, цілісність, безперервність функціонування, 

самовідновлюваність, самоорганізованість, стійкість, збалансованість 

(припасованість) компонентів і що найбільш важливо - малозмінюване у просторі 

і часі середовище існуванн. Це дозвоняє виділити їх в окрему категорію 

заповідних обє‘ктів. 

2007 року Комітет у справах Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 31-й сесії 

у місті Крайстчерч (Нова Зеландія) ухвалив рішення про включення українсько- 

словатської номінації" Букові праліси Карпат" до переліку об‘єктів Всесвітньої 

природної спадщини. 

Згідно навчальної програми студенти географи проходять польову практику 

на базі Національного природного парку «Синевир» основними лісоутворюючими 

породами якого є бук та смерека. В прцесі підготовки до практики нами було 

дослідили екологічні потреби природних екосистем і букових лісів зокрема. 

Завданнями досліджень були: ареал букових лісів Карпат, біологічні та екологічні 

особливості, господарське використання та його наслідки. 

Було встановлено, що бук - одне з найпоширеніших дерев у карпатській 

флорі [1]. Серед деревних порід Українських Карпат має найширший діапазон 

висотного зростання. У західній і середній частинах гірської системах (Бескиди, 

Боржава, Красна, Свидовець) він утворює верхню межу лісу на теплому південно-

західному макросхилі Карпат в межах Закарпатської області, висотний діапазон 

зростання бука становить 900-1000 м, а на прохолодних північно-східних - 700- 

800 м. Букові праліси Карпат складаються з 10-ти окремих масивів, які 
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розташовані вздовж осі довжиною 185 км. від Рахівських гір та Чорногірського 

хребта в Україні на захід Полонинського хребта до гір Буковські Врхи та Вігорлат 

у Словаччині. Його загальна площа - 77971,6 га, з яких 29278,9 га складають 

заповідне ядро, а 48692,7 - буферну зону. 

Бук звичайний займає у даній формації перший ярус і утворює деревостій 

другого- третього бонітету [2]. Дерево повільно росте, має густу і розлогу крону, 

котра майже не пропускає світла. У сприятливих умовах досягає у віці 350 років 

50 м висоти і 120 см у діаметрі. 

Букові ліси Українських Карпат високопродуктивні [2]. Запас фітомаси їх 

стиглих деревостанів у вологих евтрофних умовах перевищує 600 т/га. За даним 

показником вони значно перевершують бучини Західної Європи та Кавказу. 

Природне поновлення лісів – процес динамічний і його успіх визначається 

великою кількістю факторів. Найважливішими з них є типи лісу, стан і вікова 

структура деревостану, розвиток і видовий стан трав‘янистого покриву, 

проникнення світла, освітлення нижніх ярусів.  

В Карпатах бук поновлюється поростю від пня, відводками і кореневими 

паростками. Максимальна порослева здатність бука лісового спостерігається  у 

молодому віці (30-50 років).  

Значне затінення підкронового простору несприятливо впливає на 

збереження підросту бука. Крім того велику загрозу для виживання сходів в 

бучині представляють мишоподібні гризуни, а також пізні весняні заморозки. 

Зниження температури до -5 градусів С приводить до масової загибелі самосіву.  

На жаль, внаслідок  вирубування та ведення господарства площа бучин 

різко скоротилася. Адже відомо, що деревина бука міцна, тверда, має гарну 

текстуру, мало поступається дубовій по міцності. Використовується для 

виготовлення меблів, фанери, паркету, музичних інструментів, виготовлення тари, 

паперу, целофану, штучної шкіри. Відзначається надзвичайною водостійкістю, 

тому здавна використовувалась для виготовлення млинових коліс. Крона дерева 

добре піддається формуванню, тому бук широко застосовують у парковому 

будівництві, для виготовлення живоплотів.  
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В ході дослідення ми прийшли до висновку: 

1. Букові праліси є унікальними екосистемами світового рівня і 

становлять природне багатство України; 

2. Бук є цінною лісотехнічною культурою і широко використовується в 

бізнесі та народному господарстві. 

3. Біотопи букових лісів вразливі, потребують захисту і продуманого 

природокористування; 

4. Для створення високопродуктивних біологічно стійких насаджень в 

букових лісах Карпат треба здійснити такі дії: 

• застосовувати  вибіркові і поступові рубки,  

• приурочавати засівний прийом поступової рубки до років з рясним 

плодоношенням бука, а освітлювальний прийом проводити в зимовий період за 

наявності снігового покриву,  

• для кращої збереженості природного поновлення бука лісового під 

пологом деревостану, його повноту необхідно підтримувати на рівні 0,5 - 0,6,  

• для полібшення умов для природного поновлення бука під пологом 

високоповнотних деревостанів необхідно проводити перемішування лісової 

пістилки, а у низькоповнотних - мінералазацію грунту 
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ЗМІНИ ВИДОВОГО СКЛАДУ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП ЛУЧНИХ ТРАВ 

ЗАПЛАВИ Р. СУЛА У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ  ЗБІЛЬШЕННЯМ АНТРОПОГЕННОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ. 

Михайленко М.В.  

Настека Т.М., к.б.н. доц. кафедри зоології 

Невпинний вплив населення на природні екосистеми призводить до їх змін, 

збідніння та деградації. Задача екологічного нормування антропогенного 

навантаження на природне середовище постала через необхідність наукового 

обґрунтування допустимих границь антропогенного впливу на природні 

комплекси, які мають гарантувати не лише благополуччя, але і економічну 

рентабельність природоохоронних заходів. Для впровадження науково 

обгрунтованих норм антропогенного навантаження необхідно пороводити 

моніторинг біорізноманіття екосистем. 

Заплавні луки є важливими елементами рослинного покриву України та 

об‘єктом різноманітного господарського користування. Їх стійкість та 

продуктивність обумовлені значним видовим багатством. Лучні екосистеми 

зберігають біорізноманіття, підтримують екологічний баланс та стабілізують 

гідрологічний режим. Стабільність, стійка продуктивність та динаміка лучних 

угруповань багато в чому визначаються травостоєм [1]. В 2014-2015 рр. студенти-

біологи провели дослідження видового різноманіття лучних травостоїв р. Сула у 

зонах стихійних пляжів. Результати роботи ляжуть в основу планування 

антропогенних навантажень та встановлення порогів стійкості лучних 

угруповань.  

У роботі використані сучасні методи геоботанічних та популяційних 

досліджень.Як основний використовувався маршрутно–діагностичний метод. 

Визначення рослин проводили за визначником рослин України [2]. 

Встановлено, що лучнарослинністьпоширена, головним чином, у долині 

річки Сула. Відповідно до рельєфу та умов водного режиму в 

заплавівиділяютьсясухі, вологі й заболочені луки. 
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Сухі луки розвинені на підвищених елементах прируслової заплави і 

покриваються водою на дуже короткий час. Завдяки цьому в їх травостої 

переважають степові елементи з домінуванням ксерофітних та мезо-ксерофітних 

груп. На сухих луках найбільшою кількістю відів представлені родини: айстрові 

(Asteraceae), злакові (Poaceae), капустяні (Brassicaceae) та бобові (Fabaceae). 

Було виявлено 49 видів, які належать до 23 родин, таких як: Сокирки польові 

(Consolida regalis S.F.Gray), Мак дикий (Papaver rhoeas L. ), Портулак городній 

(Portulaca oleraceae L.), Зірочник злаковидний (Stellaria graminea L.), Стелюшок 

червоний (Spergu lagiarubra (L.) J. et С. Presl.), Віниччя сланке (Kochia prostratа 

(L.) Schrad.), Кучерявець Софії (Descurainia Sophia (L.) Webb. ExPrantl.), Гикавка 

сіра (Berteroa incana (L.)Dc), Сухоребрик високий (Sisymbrium altissimum L.), 

Крупка дібровна (Draba nemorosa L.), Лаватера тюрінгська (Lavatera thuringiaca 

L.), Очиток їдкий (Sedum acre L.), Перстач сріблястий (Potentilla argentea L.), 

Перстач неблискучий (PotentillaimpolitaWahlenb.), Конюшина гірська (Trifolium 

montanum L.), Конюшина польова (Trifolium arvense L.), Горошок тонколистий 

(Vicia tenuifolia Roth.), Дрік красильний (Geni statinctoria L.), Грабельки звичайний 

(Erodium cicutarium (L.) L‘Her.), Миколайчики польові (Eryngium campestre L.), 

Різак звичайний (Falcaria vulgaris Bernh.), Свербіжниця польова (Knautia arvensis 

(L.) Coult.), Підмаренник справжній (Galium verum L.), Підмаренник м‘який 

(Galium mollugo L.), Вероніка колосиста (Veronica spicata L.), Синяк звичайний 

(Echium vulgare L.), Липучка відхилена (Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.), 

Щебручка польова (Acinosa rvensis (Lam.) Dandy.), Чебрець Маршалів (Thymus 

marschallianus Willd.), Чебрець повзучий (Thymus serpyllum L.), Залізняк 

бульбистий (Phlomis tuberosa L.), Цмин пісковий (Helichrysu marenarium 

(L.)Moench.), Нечуйвітер волохатенький (Hieracium pilosella L.), Козельці великі 

(Trago pogonmajor jacq.), Волошка синя (Centaur eacyanus L.), Будяк пониклий 

(Carduus nutans L.), Будяк акантовидний (Carduus acanthoides L.), Жовтозілля 

еруколисте (Senecioe rucifolius L.). 

Вологі та заболочені луки займають знижені ділянки. Домінують мезофіти. 

У їх травостої значний відсоток становлять лікарські рослини та цінні кормові 
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злаки і бобові. На вологих луках найбільшою кількістю відів представлені 

родини: айстрові (Asteraceae), бобові (Fabaceae), розові (Rosacaea), злакові 

(Poaceae), гвоздичні (Caryophyllaceae), глухо кропивові (Lamiaceae) та селерові 

(Apiaceae). На них виявили 67 видів, які належать до 25 родин: Хвощ польовий 

(Equisetum arvense L.), Роговик польовий (Cerastium arvenseL.), Віскарія звичайна 

(Viscaria vulgaris Bernh.), Смілка звичайна (Silene vulgaris (Moench) Garcke), 

Гвоздика дельтовидна (Dianthus deltoidеs L.), Щавель кучерявий (Rumex crispus 

L.), Щавель кінський (Rumex confertus Willd), Гірчак звичайний (Polygonyma 

viculare L.), Грицики звичайні (Capsella bursa–pastoris (L.) Medik.), Алтей 

лікарський (Althaea officinalis L.), Жовтяниця черговолиста (Chysospleniu 

malternifolium L.), Суниця зелена, полуниця (Fragaria viridis Duch.), Звіробій 

звичайний (Hypericum perforatum L.), Перстач гусячий, гусячі лапки (Potentilla 

anserina L.), Перстач повзучий (Potentilla reptans L.), Гравілат річковий (Geum 

rivale L.), Гадючник оголений (Filipendul adenudate (J. etC.Presl.)Fritsch.), Парило 

звичайне (Agrimonia eupatoria L.), Буркун білий (Melilotus albus Medik.), Буркун 

лікарський (Melilotus officinalis (L.)Pall.), Конюшина повзуча, біла (Trifolium 

repens L.), Конюшина лучна (Trifolium pretense L.), Люцерна лежача (Medica 

goprocumbens Bess.), Лядвенець український (Lotus ucrainica Klok.), Горошок 

мишачий (Vicia cracca L.), Еспарцет виколистий (Onobry chisvicifolia Scop.), Заяча 

конюшина багатолиста (Anthyllism acrocephala Wend.), Плакун верболистий 

(Lythrus salicaria L.), Зніт дрібноквітковий (Epilobium parviflorum Schreb.), Герань 

лучна (Geranium platense L), Розрив-трава звичайна (Impatiens nolitangere L.), 

Китятки чубаті (Polygala comosa Schkuhr.), Вех широколистий (SiumlatifoliumL.), 

Дудник лісовий (AngelicasylvestrisL.), Дягель лікарський 

(ArchanngelicaofficinalisHoffm.), Морква дика (DaucuscarotaL.), Плетуха звичайна 

(Calystegiasepium (L.) R. Br.), Льонок звичайний (LinariavulgarisMill.), Кравник 

звичайний (OdontitesvulgarisMoench.), Чистець болотний (StachyspalustrisL.), 

Вероніка дібровна (VeronicachamaedrysL.), Подорожник великий 

(PlantagomajorL.), Подорожник ланцетолистий (PlantagolanceolataL.), Розхідник 

звичайний (GlechomahederaceaL.), Суховершки звичайні (PrunellavulgarisL.), 
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Шавлія лучна (SalviapratensisL.), Шоломниця списолиста (ScutellariahastifoliaL.), 

Дзвоники розлогі (CampanulapatulaL.), Оман британський (InulabritannicaL.), 

Любочки осінні (Leontodonautumnalis), Волошка лучна (CentaureajaceaL.), Череда 

трироздільна (BidenstripartitaL.), Жовтозілля еруколисте (SenecioerucifoliusL.).  

В районі дослідження виявлено значні ділянки порушених біотопів, в які 

проникали рудеральні види: Кропива жалка (UrticaurensL.), Кропива дводомна 

(UrticadioicaL.), Лобода біла (ChenopodiumalbumL.), Щириця загнута 

(AmaranthusretroflexusL.), Лутига розлога (AtriplexpatulaL. ), Редька дика 

(RaphanusraphanistumL.), Березка польова (ConvolvulusarvensisL.), Синяк 

звичайний (EchiumvulgareL.), Липучка відхилена (Lappulasquarrosa (Retz.) 

Dumort.), Паслін чорний (SolanumnigrumL.), Собача кропива звичайна 

(LeonuruscardiacaL.), Собача кропива п‘ятилопатева (LeonurusvillosusDesf. 

еx.D‘Urv.), Латук дикий (LactucaserriolaTorner.), Галінсога дрібноквіткова 

(GalinsogaparvifloraCav.), Амброзія полинолиста (AmbrosiaartemisiifoliaL.), 

Татарник звичайний (OnopordumacanthiumL.), Осот звичайний (Cirsiumvulgare 

(Savi.)Ten.), Будяк акантовидний (CarduusacanthoidesL.), Нетреба звичайна 

(XanthiumstrumariumL.), Роман собачий (AnthemiscotulaL.), Плоскуха звичайна 

(Echinochloacrus-galli (L.) Beauv.). 

Таким чином, в результаті дослідження встановлено зростання 128 видів 

судинних трав‘янистих рослин, виявлено більше видове різноманіття вологих та 

заболочених луків порівняно із сухими. У місцях масового відпочинку відмічено 

випадання ряду видів, проникнення рудеральних видів та інвазії нетребки 

звичайної, амброзії полинолистої, будяка акантовидного. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ХВИЛЯСТИХ ПАПУЖОК В 

УМОВАХ ОДОМАШНЕННЯ ТА В ПРИРОДІ 

Маленівська А. М. 

Лагутенко О.Т., канд. с-г. наук, 

 доцент кафедри зоології 

В останні десятиріччя у зв‘язку з розвитком біобізнесу в Україні активно 

розвивається і культура утримання нетрадиційних об‘єктів, з яких найбільш 

поширеними є екзотичні птахи, зокрема хвилясті папужки (Melopsittacus 

undulatus). Тому, щоб забезпечити повноцінне утримування папужок, важливо 

знати та порівняти їх особливості життєдіяльності в природніх умовах та в умовах 

одомашнення. 

Батьківщина хвилястих папуг – Австралія. У 60-х роках ХХ століття 

розмноження хвилястих папуг в неволі спостерігалося в багатьох європейських 

країнах. Крім успішного розведення окремими любителями, почали з'являтися 

великі ферми цих птахів у Голландії, Бельгії, Франції. У відкритих вольєрах вони 

успішно розмножувалися (в рік вирощували 80000–100000 пташенят). Поступово 

хвилясті папужки стали найпопулярнішими кімнатними птахами, де 

утримувалися в клітках. 

В природі переважні місця проживання хвилястих папуг – трав'янисті 

рівнини, однак вони можуть прекрасно пристосовуватися й до лісової, а також 

гірської місцевості, неподалік водойми. Також, важливо, щоб була наявна їжа 

(насіння злаків та бур‘янів). Папужки здатні легко пристосуватися до умов 

проживання в клітці. При цьому клітка повинна відповідати таким вимогам: мати 

довжину не менше 70см, ширину 40см і висоту 50см, вміщувати в собі 

відповідний інвентар та розміщуватися у безпечному місці. При утримуванні 

папужок в домашніх умовах рослинні і тваринні корма різноманітніші, містять 

поживні речовини, вітаміни, які необхідно розподіляти в правильних пропорціях, 

що є важливим компонентом нормального розвитку [1].  
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Папуги із задоволенням літають, лазять по гілках і люблять побігати по 

землі. Тому їх необхідно випускати з клітки, щоб вони могли політати та розім‘яти 

м‘язи.  

В природі хвилясті папуги тримаються зграями, які можуть досягати 

декількох сотень птахів. В домашніх умовах утримують переважно одного або 

пару папужок (якщо не йдеться про масове розведення у вольєрах). За 

результатами спостережень, коли папужка знаходиться один в клітці, він менш 

активний, потребує більше уваги і спілкування, тому його легше можна навчити 

відтворювати звуки людини. Якщо ж папужки в парі, то це більш природньо для 

них, вони поводяться більш енергійно, турбуються один про одного, їм не 

самотньо, коли вдома нікого немає, і, що не менш важливо, можуть успішно 

розмножуватись [3].  

Хвилясті папужки – моногамні птахи, але в неволі можуть прижитися і з 

іншим партнером. В південній частині Австралії вони розмножуються з вересня 

по січень, а в північних районах – з червня по вересень, що залежить від 

природних умов. В природних умовах статева зрілість настає з 6-7-місячного віку, 

гніздяться в дуплах дерев. В умовах домашнього утримання здатні до 

розмноження з 10-місячного віку в будь-яку пору року, якщо створити для них 

спеціальні необхідні для гніздування умови. Найкраще місце для гніздування – це 

дерев‘яний ящик висотою – 14 см, довжиною – 20 см, шириною – 14 см із 

заглибленням для відкладання яєць, який є аналогом дупла в природі [2].  

У хвилястих папуг, які живуть на волі нижня частина тіла, спина і крижі, а 

також криючі пера хвоста зеленого кольору. Лоб, тім‘ячко, підборіддя, горло і 

передня частина голови яскраво-жовті. На шиї крапкоподібні сині плямки. 

Потилиця, задня частина шиї яскравого жовто-зеленого кольору з темною 

хвилястістю; на голові незначна хвилястість; у напрямку до спини більш крупна. 

Два найбільш довгих рульових пера темно-сині, решта – матово-зелені з широкою 

жовтою плямою всередині і широким обідком на основі внутрішнього опахала. 

Такий колір допомагає сховатися від хижаків. На сьогодні селекціонерами 

виведено більше 200 різновидів хвилястих папужок, які можуть відрізнятися 
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забарвленням, розмірами, формою пір'я, деякі можуть мати чубчик на голові, пір'я 

на лапках, мати більші розміри (гігантські форми) [1]. 

В умовах домашнього утримування папужки менше піддаються впливу 

хвороб, ніж у дикій природі. Але несприятливі умови утримування часто стають 

причиною захворювань. Найпоширеніші хвороби можуть бути травматичного 

характеру, викликані екзопаразитами (блохи) та ендопаразитами (бактеріями, 

гельмінтами), недостачею вітамінів та поживних речовин. Щоб їм запобігти 

господар повинен забезпечити належний догляд та повноцінний раціон для 

домашніх улюбленців. 

У природі хвилясті папужки живуть всього 4-6 років, адже часто їх 

підстерігає небезпека, несприятливі умови середовища, недоїдання, хвороби. 

Якщо забезпечити їм сприятливі умови утримування, то в неволі вони можуть 

прожити до 15 років [3]. 

На сьогодні, за підрахунками орнітологів, одомашнених хвилястих папужок 

у світі більше, ніж диких. А це означає, що вони легко пристосовуються до умов 

одомашнення і кожен господар повинен знати як забезпечити своєму улюбленцю 

довгу та повноцінну життєдіяльність. 
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КАРАНТИННІ БУР’ЯНИ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ 

Мельник І., студентка 2-го курсу  

Журавель Н.М., к.б.н., доцент кафедри ботаніки 

Дикоросла флора України налічує понад 3500 видів рослин, з яких близько 

700 можуть траплятися як бур‘яни в посівах сільськогосподарських культур, 

садах, плодорозсадниках, полезахисних смугах, на пасовищах, узбіччях доріг, 

вигонах тощо. 

Щоб полегшити розроблення системи боротьби з бур'янами, виникла 

необхідність об'єднати їх за основними ознаками в окремі групи, тобто 

класифікувати їх. В основу класифікації покладено спосіб живлення рослин, 

тривалість їх життя. 

За способом живлення: 

Непаразити — зелені рослини, здатні самостійно, завдяки фотосинтезу, 

створювати органічні речовини, засвоюючи мінеральні речовини з ґрунту та 

вуглекислоту із повітря. 

Паразити — повністю або частково позбавлені хлорофілу, втратили 

здатність до фотосинтезу, не мають кореневої системи і забезпечують свою 

життєдіяльність за рахунок готових органічних речовин рослин-живителів. Вони 

присмоктуються до коренів або надземних органів з допомогою присосків — 

гаусторій (вовчок, повитиця). 

Напівпаразити — поєднують у собі властивості непаразитів і паразитів: 

вони беруть поживні речовини із рослин-живителів, але разом з цим мають зелене 

листя і не втратили здатність до фотосинтезу (дзвінець, кравник червоний). 

За тривалістю життя і кратністю плодоношення впродовж нього бур'яни-

непаразити поділяють на два підтипи: малорічні і багаторічні. 

Малорічні (одно- і дво-) — розмножуються лише насінням, їх життєвий 

цикл триває від кількох тижнів до двох років. Після утворення і достигання 

насіння вони відмирають. 
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Багаторічні — протягом свого життя утворюють насіння кілька разів, 

живуть багато років, більшість з них розмножується як насінням, так і 

вегетативними органами і лише деякі — тільки насінням. 

До бур'янів, що поширені на території України, належать амброзія 

багаторічна, трироздільна і полинолиста, паслін колючий, каролінський і 

триквітковий, гірчак рожевий, а до зовнішнього — амброзія приморська, 

бузинник пазушний, стрига (всі види), деякі види дикого соняшнику. 

До бур'янів Київської області належать: амброзія полинолиста та повитиця, 

а до бур'янів Києва: амброзія полинолиста. 

Амброзія полинолиста засмічує всі польові культури, особливо просапні та 

зернові, а також городи, сади, виноградники, луки, пасовища, полезахисні 

лісосмуги. Часто зустрічається на узбіччях залізниць, шосейних і ґрунтових доріг, 

по берегах річок і ставків, на пустищах і інших необроблюваних землях, на 

вулицях, присадибних ділянках, населених пунктів, скрізь, де порушений 

природний рослинний покрив. 

Амброзію полинолисту з повним правом можна назвати екологічно 

небезпечним бур'яном. Добре відомо, що пилок амброзії викликає у людей 

захворювання – амброзійний поліноз. У період цвітіння амброзії від цього 

захворювання страждає величезна кількість населення. У людей втрачається 

працездатність, опухають слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та очі, 

з'являється нежить і сльозотеча, розвивається астма. 

Старанно очищають посівний матеріал від насіння амброзії, лущать стерню, 

проводять періодичну глибоку оранку, досходову культивацію. Для озеленення 

завозять грунт із місць, де ці бур‘яни відсутні. 

Повитиця польова — дуже злісний бур'ян-паразит засмічує посіви 

багаторічних і однорічних трав, узбіччя доріг, невгіддя, береги річок, населені 

пункти, залізничні колії. 

На повитиці розвивається багато шкідників: довгоносики, попелиці, 

голуб'янки. Крім того вона може переносити віруси: мозаїки цукрового буряку, 

томатів, жовтухи айстр. Цей бур'ян отруйний для худоби, у коней може викликати 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%BD_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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тяжкі хронічні захворювання і навіть з летальними випадками. Особливо 

проявляються отруйні властивості повитиці підчас цвітіння і утворення насіння. 

Під час планування заходів боротьби із повитицею 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 

роботи, часто впродовж декількох років систематичного його знищення у вогнищі 

зараження. Тому найкращим способом уникнути неприємностей, пов‘язаних із 

поширенням та бурхливою «життєдіяльністю» повитиці, є профілактика, зокрема 

ретельне дотримання правил карантину рослин. 

 

 

ЛІСОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ 

 Місецький А.С., студент 2 курсу 

Шевченко В. Г., доц., к.б.н.  

На сьогодні в жодній природній зоні України немає оптимальної лісистості. 

Для досягнення її в державі слід додатково створити 2,2 млн га нових територій 

лісових насаджень. Основною проблемою є те, що людське суспільство 

інтенсивно використовує лісові ресурси не поповнюючи їх належним чином. 

Лісами покрито 15,6% території країни, для порівняння в Фінляндії цей відсоток 

становить 58,9%. Отже, це вказує на те, що ми повинні змінювати наші 

пріоритети зі сфери споживання лісових ресурсів на сферу обмеженого 

використання. 

У Державній цільовій програмі «Ліси України» до 2015 року одним з 

основних завдань нашої країни є збільшення площі лісів. За даними УААН, площа 

земель, які мають вивільнитися із сільськогосподарського використання, 

становить близько 8-10 млн га, з них під залісення може піти понад 3 млн га. На 

сьогодні в підпорядкуванні Держлісагентства перебуває лише 68% від загальної 

площі земель лісового фонду України, 17% – то ліси Мінагрополітики, 2% – 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=22373
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Міноборони, 13% – інших відомств, а саме Мінінфраструктури, Мінекоресурсів, 

МНС, землі запасу, комунальні ліси [1]. 

В Україні формується комплекс інституційних, організаційних та 

управлінських засад сталого розвитку лісового господарства, які одночасно 

спрямовані на використання природних ресурсів, покращення якості життя та 

збереження довкілля. Лісові  ресурси служать основою економічної системи 

ведення лісового господарства, а обсяги їх використання встановлюються такі, що 

забезпечують безперервність виконання лісами еколого-економічних функцій 

(захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, ресурсних). 

За рахунок використання лісових ресурсів лісове господарство отримує 

власні кошти для відтворення лісів, проведення лісівничих, лісоохоронних та 

інших заходів. Деревина заготовляється під час рубок головного користування та з 

метою здійснення заходів з формування і оздоровлення лісів та інших рубок. 

Загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн. га, в т.ч. вкриті 

лісовою рослинністю – 9,6 млн. га. Загальний запас деревостанів перевищує 2,1 

млрд. куб м. Показники, що характеризують зміни загальної площі лісових 

ділянок і вкритих лісовою рослинністю земель, а також загального запасу 

насаджень за 1961-2011 роки, мають чітку позитивну динаміку. За цей період 

площа лісів зросла на 21%, а запас деревини майже у 2 рази. Це підтверджує 

зростання екологічного, економічного та соціального потенціалу лісів України. На 

(рис. 1) показано лісистість адміністративних областей. 

 

Рис.1 Лісистість адміністративних областей  
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Потенційні запаси і можливості українських лісів великі і на думку 

спеціалістів та міжнародних експертів, повністю не використовуються. Обсяг 

заготівлі ліквідованої деревини від усіх видів рубок в 2011 р. становив в Україні – 

17,5 млн. м³, в т.ч. від рубок головного користування – 8,0 млн. м³. Обсяги 

лісокористування в порядку рубок головного користування не перевищують 

розрахункову лісосіку (8,8 млн. м³), яка встановлює екологічно збалансоване 

лісокористування. Використання щорічного приросту знаходиться в межах 50-

60%, а в країнах Європи використання щорічного приросту складає 60-80%. Чим 

більші площі зайняті лісом, тим більше використовуються продуктивні сили 

природи. У багатьох країнах світу лісистість території значно вища, ніж в Україні. 

За даними ФАО, у Фінляндії вона складає 58.9%, у Швеції – 67.7%, в Німеччині – 

29%, у Франції – 28.7%, в Італії – 21.2%, в Канаді – 26.6%, у США – 32.7%, в Росії 

–50.5% (Рис. 2).  

 

Рис. 2 Використання щорічного приросту деревини, % 

Отже, зростання масштабів матеріального виробництва, економічного і 

соціально-культурного розвитку, високі вимоги до охорони природного 

середовища і раціонального використання природних ресурсів зумовлюють 

необхідність подальшого розвитку лісового господарства, розширення площі лісів 

і поліпшення їх природного стану. Проблема збільшення площі лісів набирає 

особливо важливого значення. Світовий досвід ведення лісового господарства 
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показує, що там, де висока лісистість, ландшафти менше деградують, створюється 

надійніша система збереження сільськогосподарських угідь і водних екосистем.  

Література: 

1. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України Національна 

макроекономіка: Посібник. – К.: Академвидав, 2002- 368 с. 

2.  Лісові ресурси України та антропогенізація лісів [Електронний ресурс] // 

Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/ecology/18683  

 

 

 

СИСТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ РОСЛИН 

ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ 

Онищук І.В. 

Білявський С.М., викладач кафедри ботаніки 

В умовах науково-технічного прогресу, коли залишилися лише порівняно 

невеликі площі екосистем, непорушених господарським впливом,  людина почала 

замислюватись як зберегти природні багатства, не виснажуючи земних ресурсів.  

Тільки шляхом заповідання можливе збереження еталонів природи, які у 

подальшому будуть служити для оцінки і прогнозування антропогенного впливу 

на біосферу, а також для збереження і відновлення природних ресурсів і, в першу 

чергу, видів, які знаходяться на межі зникнення. 

Серед найголовніших природоохоронних заходів є не тільки заповідання 

природних комплексів з багатим рослинним і тваринним світом, а й інтродукція 

раритетних видів рослин на території ПЗФ. Серед таких територій 

найдосконалішою формою охорони раритетних рослин є не тільки заповідники та 

заказники, де діє суворий обмежений доступ і вплив людини, а й національні 

природні парки, ботанічні сади чи дендропарки, де крім заповідних чи 

колекційних ділянок є і рекреаційні території з необмеженим доступом. 
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Однією з найбільших таких територій ПЗФ не лише на Київщині, а й в 

Україні і є дендрологічний парк «Олександрія» НАНУ, де крім колекційних 

ділянок та територій з раритетними фітоценозами, є і рекреаційні зони з вільним 

доступом громадян. 

Представлені дослідження проводились на території дендропарку 

«Олександрія» НАНУ, який має площу 400,67 га та заснований у 1788 році на 

території м. Біла Церква Київської області. Він розташований на південно-

західній околиці м. Біла Церква, на лівому березі р. Рось. Ця місцевість 

знаходиться в північно-східній частині  Правобережного Лісостепу України. 

Сучасна територія дендропарку представлена різноплановими садово-

парковими ландшафтами: лісовим, лучним, парковим, регулярним, альпійським, 

а також водоймами гребельного типу та водним плесом р. Рось. 

Також в останнє десятиліття в дендропарку крім науково-дослідних 

ділянок створено і колекційно-експозиційні («Сад Півоній», «Сад Лілійники»в, 

Сад «Хост») і в тому числі ділянку –  «Рідкісні рослини України», де 

зосереджено більшість інтродукованих раритетних рослин флори України та 

Київщини зокрема [2,3].   

Флора Дендропарку «Олександрія» НАНУ нараховує понад 2 тис. видів та 

внутрішньовидових таксонів, з яких дендрофлора представлена 1218 видами та 

внутрішньовидовими таксонами, а решта (понад 800) - трав'янисті рослини [2,3].  

За літературними даними на території дендропарку поширені, а також 

представлені на колекційних ділянках, 47 видів рослин, занесених до Червоної 

книги України (2009). З'ясовано, що у літературі наводиться не тільки кількість 

трав'янистих раритетних видів (47 видів) [1,2,3], а й види з колекцій дендрофлори 

(25 видів) [1,2,3], але точний список видів  не наводиться. 

Нами уточнено перелік раритетних судинних видів рослин флори 

дендропарку «Олександрія» НАНУ та здійснено його систематичний аналіз. 

В результаті аналізу флори дендропарку «Олександрія» НАНУ виявлено 75 

видів раритетних рослин, які належать до 3 відділів, 32 родин та 57 родів. З них 1 
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вид (1,4%) – це представник відділу Polypodiophyta (Matteucia struthiopteris (L.) 

Tod.
 
),  а також ще 4 види (5,3%) з відділу Pinophyta.  

Решта 70 видів або 93,3% належать до відділу Magnoliophyta (24 види або 

34,3% з класу Liliopsida та 46 видів (65,7%) з класу Magnoliópsida). Раритетних 

видів рослин з відділів Equisetophyta та Lycopodiophyta на території дендропарку 

«Олександрія» НАНУ не виявлено.  

Детальний систематичний аналіз судинних раритетних рослин дендропарку 

«Олександрія» НАНУ подано нижче. 

За кількістю видів раритетних рослин у флорі дендропарку «Олександрія» 

НАНУ найбільш численними є 11 родин, а саме: Fabaceae (7 видів), Iridaceae, 

Ranunculaceae (по 6 видів), Rosaceae, Poaceaе (по 5 видів), Asteraceae, Alliaceae 

(по 4 види), Brassicaceae, Pinaceae, Amaryllidaceae, Liliaceae (по 3 види), а інші 

родини представлені 1-2 видами.  

Найбільш численними родами є роди: Stipa (5 видів), Allium (4 види), Crocus 

(3 види), Chamaecytisus (3 види), Larix, Dianthus, Astragalus, Aquilegia, Pulsatilla, 

Daphne, Iris, Tulipa (всі по 2 види). 

11 найчисленніших родин раритетних рослин нараховують 49 видів або 

65,4% від всіх раритетних видів, а перші 5 родин об‘єднують 29 видів і 38,7% 

відповідно. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ БДЖОЛИНОГО МЕДУ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В  

УМОВАХ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

Роговий Я. М., студент 4 курсу 

Красільнікова Т.М., к.т.н, доцент  

Виробником меду являється медоносна бджола (Apis mellifera). В 

літературі зустрічаються досить різноманітні формулювання, які дають 

визначення меду. Більшість дослідників медом називають продукт, одержаний 

після переробки бджолами цукристих речовин, які бджоли збирають з рослин [4]. 

Квітковий мед - продукт, процес утворення якого пов'язаний з діяльністю 

спеціалізованих залозистих тканин рослин-медоносів і організму бджоли. Участь 

рослин і комах у цьому процесі поєднує фізіологію і біохімію нектаровиділення та 

фізіологію і біохімію живлення бджіл. 

 Сировиною для одержання квіткового меду є нектар, який виробляється 

активними залозами рослин (квітки) - нектарниками. Нектар являє собою водний 

розчин цукрів, загaльний вміст яких коливається від 3 до 80 % і залежить від виду 

рослин, кліматичних умов, сезонності, вологості повітря і грунту.  

  М. М. Глухов [1] зазначає, що концентрація нектару змінюється навіть 

протягом доби. Концентрація цукру в одній і тій же рослині може коливатися. 

Наприклад, у нектарі червоної конюшини знайдено від 14,7 до 71,2% цукру [33]. 

Вихідним матеріалом для одержання бджолами падевого меду є падь. 

Деякі автори [2] розрізняють два різновиди паді - тваринну та рослинну, а в 

роботах Э. Я. Зарина [4] падь та медвяна роса фігурують як синоніми. Накопичені 

знання з фізіології рослин поставили під сумнів цю точку зору, і зараз вважається, 

що падь рослинного походження, яка з'являеться на листках та ніжних частинах 

рослин правильно називати не  паддю, а позаквітковим нектаром або медвяною 

росою [3]. На думку авторів, паддю слід визнавати тільки той продукт, який 

утворюється при участі тваринних організмів. Однак деякі автори продовжують 

розрізняти падь тваринного і рослинного походження. 

Бджолиний, або натуральний мед здавна відомий як цінний харчовий і 

лікувально-профілактичний продукт. В ньому сконцентровані легко засвоювані 
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цукри, містяться всі зольні елементи відповідно до наявності їх в ґрунтах, 

ферменти, вітаміни, ароматичні й азотисті сполуки, біологічно активні та інші 

компоненти. Ефективність дієтичної і лікувальної дії меду залежить від його  

якості. Пов‘язано це з ботанічним походженням (сортом) меду, впливом 

екологічних факторів, технологією виробництва, умовами зберігання. Хімічний 

склад, властивості, методи контролю і зміни якості меду висвітлені в працях 

Зарина  Е.Я.   [4],  Чепурного І. П.,  Черкасової А. І.,  Аганиа А. В. та багатьох 

інших авторів. 

Мета і завдання роботи. Метою роботи було вивчення натуральності меду 

за комплексом органолептичних ознак і показників аналізів для порівняння якості 

ботанічних сортів і зразків товарної продукції Чернігівської області. В програму 

досліджень були поставлені такі завдання: 

- вивчити якість меду за органолептичними ознаками як найпершими 

показниками якості товарної продукції; 

- виявити динаміку та причини зміни діастазної активності меду при  

зберіганні; 

- проаналізувати зразки меду за вмістом води, загальною та активною 

кислотністю, буферною ємкістю. 

Об’єкт дослідження: бджолиний мед Чернігівської області. 

Предмет дослідження: органолептичні  показники медів та діастазна 

активність меду при його зберіганні. 

Для дослідження було відібрано 10 зразків з населених пунктів 

Чернігівської області,а саме: м. Бахмач, м. Прилуки, м. Ніжин,м. Мена, м. 

Сосниця,  м. Талалаївка, м. Короп, м. Козелець, м. Корюківка, м. Ічня. 

При дослідженні органолептичних показників, було виявлено, що в 

залежності від барвних речовин, що знаходяться в нектарі (каротин, та ін.) мед 

може бути безколірним,світло янтарним та темно янтарним. При дослідженні 

меду встановлено, що реалізований був в основному світлий мед (7 зразків). 
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Виходячи з наших даних можна вважати, що вказані кольори є характерними для 

медів Чернігівської області. 

Смаку та запаху меду надається велике значення, оскільки ці показники є 

ведучими при його органолептичній оцінці. Меду притаманний специфічний, 

властивий тільки йому, медовий аромат. При дослідженні відібраних зразків, не 

було виявлено значних відхилень цих показників. 

При дослідженні меду нами було встановлено коливання діастазної 

активності від 0 до 38 одиниць Готе. З огляду літератури відомо, що меди з 

діастазою активністю нижче 10 одиниць Готе можуть бути фальсифіковані або 

зіпсовані нагріванням. В наших дослідженнях зразків меду, діастазну активність 

нижче 10 одиниць Готе показали  6 зразків, решта 4 зразки показали діастазну 

активність вище 10 одиниць. 

Досліджуючи діастазну активність, ми виявили її показники від 0 до 29,4 

одиниць Готе. Так, діастазна активність 0 одиниць Готе виявлена в медах через 1-2 

роки зберігання. Слід зазначити, що у всіх медів з діастазою 0 одиниць Готе 

основним медоносом була біла акація, яка в медах дає низьку від природи 

діастазну активність 6,5 одиниць Готе. 

Аммон (1949), Рінаудо (1973) та ін. вказують, що діастаза в мед надходить в 

основному від бджіл, про що свідчить висока діастазна активність цукрового 

меду. Якщо це так, то можливо, що в силу ботанічних, а точніше біохімічних 

особливостей нектару бджоли додають до нього більше або менше діастазного 

ферменту. Виходячи з цього, можна припустити, що низька діастазна активність 

(нижче 10 одиниць Готе) та її швидке зниження в одних видах меду і висока 

тривала стійкість в інших компенсується чимось іншим (якоюсь речовиною або 

співвідношенням речовин) на сьогоднішній день нам не відома. 

Меду, як відомо, властива здатність вбирати з повітря вологу і запахи та 

утримувати їх. При аналізі даних досліджень зразків меду,одержаних з 

Чернігівської області показали, що їх вологість коливалась від 15,0 до 22,6 %. 

Сама висока вологість меду в наших дослідженнях  - 22,6% виявлена в 

зразку,відібраному в м. Ніжин. 
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Слід зазначити, що незначне збільшення вологості може виникнути при 

зберіганні меду у відкритому посуді і температурі вище 10 градусів, а це свою 

чергу може призвести до створення можливостей псування меду. 

Сумарний вміст в меді глюкози і фруктози прийнято називати натуральним 

інтроверт ним цукром. Досліджуючи його вміст в 10 зразках меду ми встановили 

його коливання від 71,3% до 81,2%. Найвищий показник вмісту натурального 

інвертованого цукру 81,25% в наших дослідженнях ―ринкового‖ меду був 

відібраний в м. Мена. 

Важливим показником якості меду є його кислотність, яка обумовлена 

рядом факторів. Насамперед, мед містить органічні та неорганічні кислоти. В меді 

, як відомо, з органічних кислот містяться: мурашина, молочна, винна, щавелева, 

лимонна, янтарна та деякі інші. Ці кислоти в меді знаходяться у вільному стані. 

В наших дослідженнях була виявлена кислотність від 1° до 4,4°. З 

літератури відомо,що кислотність медів не повинна бути менше 1° і більше 4 . 

При дослідженні медів нами не виявлено кислотність нижче 1°. 

Кислоти і мінеральні речовини меду утворюють буферну систему, яка надає 

йому здатність підтримувати певне значення рН при додаванні нього кислоти або 

лугу. Ці властивості характеризуються буферною ємкістю. В наших дослідженнях 

буферна ємкість медів коливалася від 1,7 до 6,6 г/екв (грам еквівалентів). 

Найнижчий показник буферної ємкості виявлено в зразку з м. Ічня, а найвищий – 

в м. Короп. 
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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРЕДСТАВНИКІВ 

КЛАСУ ЗЕМНОВОДНІ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО 

ПАРКУ «СИНЕВИР» 

Росада Т.І., студентки 4 курсу 

Волошина Н.О., д.б.н., професор 

Однією з найважливіших проблем людства є збереження біологічного 

різноманіття, від якого залежить існування всіх видів на Землі. Особливо 

актуальною є проблема збереження біорізноманіття представників класу 

Земноводні, оскільки вони займають важливе місце у лісових біогеоценозах НПП 

«Синевир». 

Цей клас об'єднує близько 4000 видів, з них в Україні – 17. Фауна Карпат є 

найбільш різноманітною, тут зустрічаються 12 видів земноводних, з них 9 у 

Національному природному парку «Синевир». Внаслідок зволоженості і великої 

кількості водойм, тут живуть майже всі види амфібій України, що свідчить про 

високе біорізноманіття  земноводних природного парку. 

На території парку можна побачити такі види як: тритон звичайний – 

Triturus vulgaris, тритон гребенястий – Triturus cristatus, тритон альпійський – 

Triturus alpestris, тритон карпатський – Triturus montadoni, саламандра звичайна – 

Salamandra salamandra, кумка червоночерева – Bombina bombina, кумка 

жовточерева – Bombina variegata, часничниця звичайна – Pelobates fuscus, ропуха 

зелена – Bufo viridis, ропуха звичайна – Bufo bufo, ропуха очеретяна – Bufo 

calamita, квакша звичайна – Hyla arborea, жаба озерна – Rana ridibunda, жаба 

ставкова – Rana lessonae, жаба трав'яна – Rana temporaria, жаба гостро морда – 

Rana arvalis, жаба прудка – Rana dalmatina та інші. 

Упродовж останніх десятиліть спостерігається помітне зменшення 

чисельності багатьох видів амфібій.  Кількісне і якісне збіднення батрахофауни 

може відбуватися через епізодичний, регулярний чи постійний вплив цілого ряду 

причин. Їх виокремлюють у дві групи: природні чинники, що виникають 

внаслідок динамічності неорганічної та живої природи і причини обумовлені 

безпосередньою діяльністю людини [1]. 
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Відомо, що на зменшення  чисельність земноводних впливають  природні 

фактори, такі як пересихання тимчасових водойм, різкі коливання температур, 

повені, прес хижаків, вплив паразитів і хвороб. Також, виділяють такі негативні 

чинники, що позначаються на житті амфібій: розорювання земель та забудова 

територій, нераціональна експлуатація лісових ресурсів, випасання худоби, 

сінозаготівельні роботи, рекреація, антропогенні пастки (канави, каналізаційні 

люки, ями), забруднення навколишнього природного середовища, відловлювання 

з метою утримання в неволі, наукових і дослідницьких цілей, крім того, багато 

тварин гине на дорогах. 

Мінімізувати вплив на популяції земноводних можна такими шляхами: 

підвищити рівень екологічної освіти серед населення, контролювати  ступінь  

рекреаційного  навантаження, регулярно ліквідовувати антропогенні  пастки, 

впровадити суворий контроль за відловом земноводних, зводити до мінімуму 

фрагментацію лісових масивів і створювати екологічні коридори, очищати 

водойми нерестилища від сміття.  

Амфібії приносять неабияку користь людині, винищуючи шкідливих 

безхребетних: молюсків, членистоногих. Водні види амфібій поїдають личинок 

шкідливих комах і тварин, що поширюють хвороби, їх використовують у 

медицині,  науково-дослідницьких цілях та інших галузях [2]. 

Отже земноводні – це тварини які відіграють важливу роль у формуванні 

біорізноманіття, як функціонального компонента екосистем і біосфери. Амфібії 

посідають одне з основних  місць в біоценозах НПП «Синевир», тому  збереження 

біологічного різноманіття, раціональне й ощадливе природокористування, 

зменшення наслідків негативного антропогенного впливу на біоту є важливою 

проблемою сучасності. 
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РІД VIBURNUM L. В УКРАЇНІ 

Самохвал В.О 

Мельниченко Н.В., к.б.н., доцент  

Рід Калана об‖єднує близько 200 видів, представлених кущами і деревами 

(до 4м висоти), що належать до родини Жимолостевих (Caprifoliaceae). 

Найпоширенішими серед них є такі види: калина звичайна (Viburnum 

opulus), калина запашна (Viburnum fragrans), калина зморшкувата (Viburnum 

rhytidophyllum), калина їстівна ( Viburnum edule), калина трилопатева (Viburnum 

trilobum Marsh ) та інші.[1] 

Цвіте калина білими дрібними п‘ятипелюстковими квіточками зібраними 

ущитковидні суцвіття. Листя калини черешкові, супротивні, п'яти або трилопатеві, 

досягають десяти сантиметрової довжини. Кора на стовбурах калини має сірувато-

бурий відтінок і вкрита поздовжніми тріщинами. Краї листочків калини 

крупнозубчасті. Крайніквітки, як правило, безплідні, і більшвеликі, 

ніжсерединніквітки. Серединніквітки - плодоносні, двостатеві, ростуть на 

коротеньких квітконіжках. Як правило, всісуцвіттякалинирозташованіна 

верхівкахмолодихгілокабо пагонах.Плід у червоноїкалини - кулястаабо овальна 

кістянка, яскравочервоногокольору, блискуча, всерединіякоїкриєтьсясплюснута 

блискучакісточка. Смак плодівгіркувато – терпкий, оскільки містять глікозид та 

вібурін.На морозігіркотазникає.[1] 

Час цвітіннякалиниприпадає на кінецьвесни і початок літа. А плоди 

дозрівають наприкінці серпня - вересня. Процесс плодоношення калини 

починається лише на третій, а то й четвертий рік життя куща або дерева. 

Типовими місцезростаннями калини є сирі та вологі чагарники, заплавні 

ліси, долини, яри. В природних умовах заростей не утворює, зростає поодиноко, 

рідше невеликими скупченнями. Надає перевагу добре освітленим ділянкам: 
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узліссям, галявинам. Яскравого кольору плодам надають антоціанові пігменти.До 

складу плодів  входять дубильні речовини, що надають їм терпкості , а також 

пектин, органічні речовини, еферні масла. [2] 

Калину вважають універсальним засобом для лікування різних хвороб. Усі 

плоди є засобом профілактики серцево-судинних захворювань і застосовується 

при лікуванні гіпертонії і атеросклерозу.Калина також надає заспокійливу і 

в'яжучу дію, є потогінним і послаблюючим,  сечогінним, загальнозміцнюючим і 

снодійним засобом.З неїготуютьвідвари, екстракти, настої і багатоіншого, 

щодужешикоровживають в народніймедицині.Незважаючи на те, що плоди цього 

багаторічного куща  володіють специфічним кисло-гірким смаком і різким 

запахом, який довподоби далеко не всім, за своїми цілющими властивостями вони 

багато в чому перевершують такі перевірені століттями ягоди , як малина і 

чорниця.[2] 

З допомогоюкалиниможна легко позбутися від простудних захворювань і 

очистити організм від шлаків. Сікягідцієїрослинизастосовують для 

профілактикионкологічнихзахворюваннях.У сирому вигляді калину вживаютьдля 

зняття головного болю і як проноснийзасіб.Свіжийкалиновийсікзастосовується 

для зовнішньоголікування, в якостіпримочокабокомпресів при вугровійвисипці, 

пігментнихплямах, відкритих ранах, екземі.При золотусівідміннодопомагає чай з 

пелюстокквітоккалини.Кора калини незамінна при лікуванні пародонтозу і 

зупинки внутрішніх кровотеч. [3] 

Широке використанняягодикалини знаходять  і у косметології для  

приготуваннярізнихлосьйонів, протирок, тоніків, масок. Застосовують 

калину при різних типах шкіри, в суміші з іншими компонентами. При 

жирнійшкірірекомендуєтьсяпротиратиобличчя соком калини, при сухій - робити 

маски з соку калини, змішаного з медом, для нормальної - 

застосовуєтьсясіккалини, змішаний з жовткомяйця. [3] 

Крім медицини калина знайшла широке використання і в кулінарії у вигляді 

приправ, настоянок, джемів, підлив, напоїв(чаю, соків). 
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Протипоказані препарати на основі червоної калини при підвищеному рівні 

згортання крові, схильності до тромбоутворення, подагрі, ниркових 

захворюваннях, в період вагітності.  

Калина є натуральним цілителем та помічником при багатьох хворобах і 

заслуговує на те, щоб зайняти одне з перших місць в домашній аптечці народних 

засобів. 

Література 
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2. Кархут В.В. Ліки навколо нас.[В.ВКархут- К.: Здоров'я, 1978. - С. 86-87]. 

3. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник.- К.: УРЕ, 1992. - С. 450-461. 

 

 

 

ЕКОЛОГО-ФІТОЦЕНОТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРИ БЕРЕГОВОЇ СМУГИ 

ЗГУРІВСЬКОГО СТАВКА (ЗГУРІВСЬКИЙ Р-Н, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

Сухенко О.В., студентка 3 курсу 

Пархоменко О.В., к.б.н., доцент   

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. На території дендропарку  знаходиться унікальний природний 

комплекс – Згурівське озеро. Озеро розташоване  поблизу біологічної станції 

Згуріського лісового комплексу та впродовж багатьох років є модельним об‘єктом 

для навчальних екскурсій та наукових досліджень науковців різних напрямів. 

Згурівське озеро – штучна водойма, природний комплекс вищої водної, 

прибережно-водної рослинності, цікавий об‘єкт  досліджень.  
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Як і більшість штучних ставків, Згурівське озеро має видовжену форму з 

найменшою шириною у верхів‘ї та найширшим місцем біля дамби. З північного 

заходу озеро межує з природною дібровою та вузькою смугою осичнику вздовж 

берегової лінії, з південного сходу – із суходільним лугом. За останні роки площа 

водного дзеркала різко зменшилась, рівень води впав приблизно на 1 м. Так, у 

2005 році площа ставка складала близько 18 тис. м
2
, а станом на 2013 рік площа 

зменшилась майже вдвічі та склала близько 8 тис. м
2 
[1]. 

 Однією з причин різких змін екологічних умов і біоценозів берегової лінії є 

ерозивні процеси, в результаті яких до водойми змиваються ґрунти з оточуючих 

територій. Це призводить до обміління берегів озера та збагачення ґрунтів 

берегової смуги за рахунок надходження органічних речовин, змитих з оточуючих 

біоценозів. Після обміління озера вода на цій ділянці зійшла, й наразі тут 

проходять процеси утворення справжнього лугу.  

Для проведення еколого-флористичних досліджень територія берегової 

смуги була умовно поділена на три ділянки за особливостями природних умов та 

типом рослинності. Перша ділянка розташована у верхів‘ї озера та ще кілька 

років тому була вкрита водою. Ця ділянка близько 20 метрів завширшки й понад 

150 метрів довжиною, має видовжену форму та затиснена з обох боків високими 

берегами з дібровою та осичником. Друга ділянка – вузька берегова смуга, що 

межує з суходільним лугом. Рослинність на цій ділянці представлена неширокою 

смугою, яка має найбільшу ширину до 3 метрів та звужується в напрямку до 

дамби. Третя ділянка – вузька берегова смуга, до 2 м шириною, яка межує з 

дібровою та осичником. На кожній ділянці було досліджено суцільний 

флористичний склад. Для флори кожної ділянки були проведені систематичний, 

фітоценотичний, гігроморфічний та ценоморфічний аналіз.  

 В результаті проведених досліджень встановлено, що травостій берегової 

смуги Згурівського озера розвинений добре, проективне покриття коливається від 

45% до 95% в залежності від природних умов та видового складу фітоценозів. 

Видова різноманітність коливається від 30 до 50 видів на 100 м
2
.  
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Систематичний аналіз показав, що загалом флора берегової смуги включає 

різні види рослин. Зокрема, провідними родинами є Айстрові (Аsteraceae) – 25% 

від загального числа видів флори, Тонконогі (Poaceae)  – 10%, Бобові (Fabaceae) – 

12%, Осокові (Cyperaceae) – 9%, Розові (Rosaceae)– 5%, Подорожникові 

(Polygonaceae) – 5%.  

Флора першої ділянки нараховує 67 видів. Провідними родинами тут 

виступають Айстрові ( Asteraceae) – 32%, Тонконогі (Poaceae )– 35%,Бобові  

(Fabaceae) – 7%, Осокові (Cyperaceae) – 26%. Зазвичай ці види не зростають 

сумісно на одній території.  

Флора другої ділянки, нараховує 30 видів. Провідними родинами тут 

виступають Тонконогі (Poaceae) – 20%, Айстрові (Asteraceae) – 17%, Осокові 

(Cyperaceae) – 14%, Губоцвіті (Lamiaceae) – 15%, Розові (Rosaceae) – 15%, 

Подорожникові (Plantaginaceae) – 19%.  

Рослинність третьої ділянки складалась з майже трьох прибережно-водних 

родин  Бобові (Fabaceae)-45%, Осо́кові (Cyperáceae)-15% , Губоцвітні- 15% 

(Lamiaceae)-30%, Розові (Rosaceae)- 10%, які утворюють вздовж берега майже 

суцільні зарості 1,5–2 м завширшки [3]. 

 Таким чином, провідними родинами берегової смуги Згурівського ставка  є 

Айстрові (Аsteraceae) – 25% від загального числа видів флори, Тонконогі 

(Poaceae)  – 10%, Бобові (Fabaceae)  – 12%, Осокові (Cyperaceae) – 13%, Розові 

(Rosaceae)– 15%, Подорожникові (Polygonaceae) – 25% ( табл.1).  

Ценоморфічний аналіз флори рослинних угруповань берегової смуги 

показав перевагу групи болотних та лугових видів, які в процентному відношенні 

складають по 40% кожна. На першій ділянці майже однакова частка лучних та 

болотних видів, також присутні рослини лісів. Бур‘яни у складі травостою 

займають 18% та представлені здебільшого видами з родини Айстрові                    

(Asteraceae), за рахунок заростання зі сторони суходільного лугу. На другій 

ділянці бур‘яни майже відсутні, натомість у складі травостою збільшується частка 

болотних видів. Види третьої ділянки відносяться до групи болотних рослин [2]. 
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Таблиця 1 

Видова різноманітність флори берегової смуги Згурівського озера 

Родина Відсоток від загальної кількості 

Систематичний аналіз ділянки 1 

1.А́йстрові (Asteraceae)  

2.Тонконогові (Poaceae)  

3.Бобові (Fabaceae)  

4.Осо́кові (Cyperáceae)  

32% 

35% 

7% 

26% 

           Систематичний аналіз ділянки 2 

1.Тонконогові (Poaceae) 

2.А́йстрові (Asteraceae) 

3.Осо́кові (Cyperáceae)  

4.Губоцвітні (Lamiaceae) 

5.Розові (Rosaceae)  

6.Подорожникові (Plantaginaceae)  

20% 

17% 

14% 

15% 

15% 

19% 

Систематичний аналіз ділянки 3 

1.Бобові (Fabaceae)  

2.Осо́кові (Cyperáceae)  

3.Губоцвітні (Lamiaceae) 

4.Розові (Rosaceae)  

45% 

15% 

30% 

10% 

 

Гігроморфічний аналіз флори берегової смуги показав наступне: на першій 

ділянці в гігроморфічному спектрі переважає мезофільна група, до якої належить 

близько 58% видів. Відсоток гігрофільної групи значно менший і складає 

приблизно 24%. На другій ділянці  також переважає мезофільна група, яка 

включає майже 56% флори, проте тут значно зростає вклад групи гігрофітів, які 

складають 40%. Такий розподіл видів флори дозволяє зробити висновок про те, 

що для другої і третьої  ділянки характерна більш висока вологість, дана 

територія представлена виключно видами, які належать до гігрофільної групи.  

Отримані результати, а саме особливості розподілу видів флори за 

екологічними групами, дозволяють зробити висновок, що рівень води в ставку не 

є постійним, а берегова смуга, ймовірно, періодично затоплюється водою не лише 

у весняний період, а й, наприклад, після дощів [1].  

В результаті проведених досліджень встановлено, що флора берегової смуги 

Згурівського озера представлена 74 видами з 21 родини вищих судинних рослин. 
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Провідними родинами є родини Айстрових (Аsteraceae), Тонконогових (Poaceae), 

Бобових (Fabaceae), Осокових (Cyperaceae), Розових (лат. Rosaceae), 

Подорожникових (Polygonaceae). Встановлено, що найбагатшою за флористичним 

складом та ценотичним різноманіттям є ділянка, яка сформувалась у верхів‘ї 

озера. На перших двох ділянках у складі травостою значне місце займають 

бур‘яни та рослини, які характерні для фітоценозів, що межують зі озером. Це 

свідчить про заростання обмілілих берегів  і про процеси формування тимчасових 

угруповань рослин вздовж берегової смуги.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА 

ПРОРОЩУВАННЯ НАСІННЯ 

Трегуб Б.Ю., студент 4 курсу 

                                                                  Шевченко В.Г, к.б.н, доцент  

Найважливішим джерелом для виробництва харчових продуктів у наш час є 

сільське господарство. Людство, використовуючи сучасні наукові досягнення, вже 

шукає шляхи до високопродуктивного сільськогосподарського виробництва із 

значним зменшенням енергетичних витрат. Тобто, на зміну традиційним 

енерговитратним технологіям повинні прийти принципово нові прийоми 

землеробства. Одним із таких прийомів, на наш погляд, є застосування 

регуляторів росту рослин. В Україні в ХХ ст. було дозволено до використання 69 

препаратів регуляторів росту [4].  
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За останні 10—15 років на основі найновітніших наукових досягнень у хімії 

та біології були створені принципово нові високоефективні регулятори росту 

рослин, спроможні істотно підвищувати врожаї сільськогосподарських культур. 

Дані наукової літератури вказують, що застосування регуляторів росту дає змогу 

додатково одержати 10-25% валового збору сільськогосподарської продукції. 

Підрахунки засвідчують, що при впровадженні регуляторів росту на переважній 

більшості посівів у нашій країні можна було б щорічно отримувати додаткової 

продукції на шість мільярдів гривень [1]. 

Згідно з сучасними уявленнями, під регуляторами росту рослин розуміють 

природні та синтетичні органічні речовини, яким властива значна біологічна 

активність і які у малих дозах змінюють фізіологічні і біохімічні процеси, ріст, 

розвиток й формуванні урожаю сільськогосподарських рослин, не спричиняючи 

токсичної дії. Зокрема, при внесені ззовні в рослину, вони включаються в обмін 

речовин і активізують фізіолого-біохімічні процеси, підвищуючи рівень 

життєдіяльності рослин [3]. 

В Україні існують екологічно безпечні регулятори росту рослин нового 

покоління, такі як Біосил, Біолан, Радостим, Емістим С та інші, які за 

результатами багаторічної перевірки в різних країнах визнані високоефективними. 

Ці регулятори росту зареєстровані Державною комісією України і дозволені до 

використання в аграрному комплексі нашої країни для допосівної обробки насіння 

та обприскування посівів головних сільськогосподарських культур. Регулятори 

нового покоління за санітарно-гігієнічною класифікацією належать до 

малотоксичних речовин третього і четвертого класів небезпеки. Вони не 

виявляють негативного впливу на мікрофлору грунту, гідробіонти, не 

накопичуються в ґрунті, їх швидко нейтралізують ґрунтові сапрофітні 

мікроорганізми [2]. 

Отже, регулятори росту знаходять все більше застосування в сучасних 

технологіях виробництва продукції рослинництва. До них належать природні і 

синтетичні органічні сполуки, які у малих дозах активно впливають на обмін 

речовин рослин, викликаючи стимуляцію або пригнічення їх росту і морфогенезу. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD
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РОДИНА ТОНКОНОГОВІ (ЗЛАКОВІ) POACEAE L. ФЛОРИ 

ЖИТОМИРЩИНИ: ЕКОЛОГІЯ ТА РОЛЬ У ФІТОЦЕНОЗАХ 

Трохоненко А.Р., магістрант 

Журавель Н.М., к.б.н., доцент  

  
Серед покритонасінних рослин представники родини Poaceae L. займають 

важливе положення, яке визначається не лише їх господарським значенням але й 

фітоценотичною роллю у трав′янистих угрупованнях. 

Переважна більшість Poaceae L. – трав´янисті рослини. Серед злаків багато 

однорічних, а також значно переважають багаторічні види, які можуть бути 

дерновими чи мати довгі повзучі кореневища. 

Метою нашого дослідження є вивчення систематичної приналежності 

представників родини Poaceae L. флори Житомирської області, їх фітоценотичної 

ролі та раціонального використання; презентація видової різноманітності родини 

Poaceae L. флори Житомирської області за допомогою впорядкованого гербарію 

та використання матеріалів дипломної роботи у навчальному процесі ЗОНЗ. 

Під час досліджень нами вивчено видову різноманітність Тонконогових у 

флорі Житомирської області, складено анотований список видів та дано коротку 
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ботанічну характеристику кожного з них. Отримані результати дають можливість 

поглибити та розширити знання про дану родину в межах Житомирської області. 

На Поліссі багато суходільних, низинних і заплавних лук. Заплавні луки 

представлені такими представниками, як тонконіг лучний (Poa pratensis L.), 

мітлиця Келерія (Agrostis Koeleria). Низинні луки представлені такими злаковими 

рослинами тонконіг болотний (Poa palustris  L. ), китник лучний (Alopecurus 

pratensis L.). На степових рівнинах ростуть такі видиві: вівсянниця (Festusa L.), 

мітлиця Сирейщикова (Agrostis Syreistschikovii P. Smirn), ковила Іоанна (Stipa 

Joanis Ceb.), тонконіг вузьколистий тощо. 

Серед інших родин покритонасінних рослин родина Тонконогові (Злакові) 

(Poaceae) займає особливе положення, яке визначається не лише їх високою 

господарською цінністю, а й роллю, яку вони відіграють у складі трав′янистих 

рослинних угруповань – луків, степів, прерій, пампасів та саван. Це одна з 

найбільш чисельних родин світової флори – відомо 900 родів і до 11000 видів 

злакових [1, 90-101; 2, 136-137]. 

Злакові рослини відносно рівномірно поширені земною кулею. В країнах з 

помірним  кліматом ця родина приблизно так же багата видами, як і в тропічних 

країнах, а в Арктиці злакам належить перше місце серед інших родин за кількістю 

видів. Їх неважко впізнати вже за зовнішнім виглядом. Вони звичайно мають 

членисті стебла з добре розвинутими вузлами і дворядно розміщеними черговими 

листками, які розділяються на піхву, що охоплює стебло, лінійну або ланцетну 

пластинку з лінійним жилкуванням і розміщений при основі пластинки 

перетинчастий виріст, що називається язичком або лігулою [3; 148-150]. 

Новітню, найбільш повну класифікацію злаків розробив М.М.Цвельов 

(1987). Він ділить родину злаків на дві підродини Бамбуковидні та Тонкого видні, 

в межах яких виділяє серії, триби та дрібніші таксони. Цієї є класифікації 

дотримується і А.Л.Тахтаджян (1987, 1989) [4;264]. За сучасною номенклатурою 

слід застосовувати назву родини Злакові як Тонконогові (за назвою типового роду 

– Тонконіг (Poa L.). 



 93 

В складі флори України Злакові представлені 98 родами і 334 видами, із них 

дикорослих 316, культурних і культивованих – 18 видів. 

Це одна із найбільш чисельних родин нашої флори, види якої широко 

поширені на всій території країни. В рівнинних районах України нараховується 

227 видів злаків, в гірських (Карпати і Гірський Крим) – 204. На основі аналізу і 

порівняння літературних джерел нами уточнено перелік видів родини 

Житомирщини. Всього на Житомирщині зареєстровано 27 родів і 38 видів, які 

мають сільськогосподарське значення або є бур‘янами. 

Участь представників родини Poaceae у фітоценозах України 

 Злакові флори України відрізняються значним екологічним різноманіттям, 

яке обумовлене неоднорідністю території в фізико-географічному відношенні 

(геологічні особливості, рельєф, гідрологія, клімат, ґрунти і рослинність). Вони 

зустрічаються в самих різноманітних типах  місце розташування і пов'язані з 

різноманітними фітоценозами. Злаки поширені в рівнинно-зональних лісових і 

степових формаціях, в складі рослинності різноманітних типів, беруть участь в 

утворенні трав'янистого покриву, інтразонально-азональної рослинності (лучної, 

болотної, солончакової), добре представлені в травостої гірських рослинних 

поясів. Нерідко злакам належить значна роль в утворенні рослинного покриву. 

Багато з них являються домінантами, а деякі виступають в ролі едифікаторів в 

фітоценозах. 

Кількісний розподіл українських дикорослих злаків за екологічними 

групами (відносно до води), типам місцезростання і рослинності. Більшість злаків 

на території України зростає в умовах більш-менш помірного зволоження і 

відноситься до мезофітів в широкому розумінні. 

До цієї екологічної групи належать майже всі злаки рівнинних лісів і 

лісового поясу Карпат, більша частина лучних болотних і бур‘янових злаків, 

злаків борів, а також широколистяних лісів, полян і галявин Гірського Криму, 

субальпійського і альпійського поясів Карпат [5;121]. 

Отже, родина Роасеае є однією з найбільш чисельних (відносно числа видів 

родин світової флори). Представники її поширені майже по всій земній кулі – від 
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тропіків до холодних пустель Арктики та Антарктики і від рівня моря до снігової 

лінії високогір‘я. 

Природно-географічні умови Житомирської області є досить сприятливими 

для вирощування сільськогосподарських видів родини, а також для росту 

дикорослих видів злакових. Для цього є всі необхідні умови для їх 

місцезростання: ґрунти, помірний клімат, достатня кількість опадів а також 

розташування території (фізико-географічний чинник: рельєф, геологічні 

особливості, гідрологія). 

Види родини Роасеае зустрічаються в різних місцезростаннях і пов′язані з 

різноманітними фітоценозами. Більшість з них являються едифікаторами 

степових, лучних, гірсько-лучних, гірсько-степових та інших трав‘янистих 

фітоценозів. Більшість злакових рослин характеризується широкою екологічною 

амплітудою і зустрічається в декількох чи в більшості рослинних формаціях. 
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 
БЕЗПЕЧНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

СУЧАСНОСТІ 

Волошин О.Г., студент 13 еко 

Лазебна О.М., к.п.н., доцент  

Декларація конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо +20» під назвою 

«Майбутнє, якого ми прагнемо» називає боротьбу з бідністю однією з 

найважливіших цілей майбутнього. За останні 10 років число голодуючих у світі 

досягло 820 мільйонів осіб, які живуть переважно в країнах з перехідною 

економікою та на території вразливих екосистем, де відчутні наслідки 

кліматичних змін і деградації навколишнього середовища. Так, в Африці голодує 

близько 80 % жителів. 

Негативний вплив антропогенної діяльності на навколишнє середовище 

зумовив потребу в пошуку, розробці та впроваджені економічно ефективних, 

технічно удосконалених та екологічно чистих технологій виробництва 

продовольства. Такі новації у перспективі дозволять вирішити складну проблему 

раціонального харчування, яка оплює весь харчовий ланцюг, потребу різних 

прошарків суспільства у збалансованому харчуванні, враховуючи національні 

традиції, вік, професію, стан здоров‘я, економічне положення та екологічну 

ситуацію. Такий міждисциплінарний науковий напрямок зародився в Німеччині в 

середині 60-х років минулого століття і отримав назву екотрофологія. 

Екотрофологія охоплює всю систему харчування: починаючи від засобів 

аграрного виробництва (добрива, механізація, ГМО), компоненти харчового 

ланцюга (виробництво,транспортування, зберігання, переробку, реалізацію) та 

утилізацію відходів. 

Структура харчування населення України останнім часом зазнає суттєвих 

змін. Її наслідками є надмірна вага тіла населення, зростання частки хронічних 

захворювань, зменшення тривалості життя і порушення репродукційного процесу. 

Параметри національного здоров‘я вимагають системного підходу до вирішення 

ВВооллоошшииннаа  НН..ОО..  

  

ЗЗААГГААЛЛЬЬННАА    ЕЕККООЛЛООГГІІЯЯ    ТТАА    

ННЕЕООЕЕККООЛЛООГГІІЯЯ  
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проблеми харчування українців. Якість та безпека харчових продуктів 

регламентується великою кількістю нормативних документів, серед яких окремим 

маркетинговим інструментом є система екологічної сертифікації і маркування, що 

закріплена серією міжнародних стандартів ISO 14020. 

Сьогодні реалізують декілька шляхів вирішення проблеми харчування у 

світі на основі принципів екотрофології, серед яких органічне виробництво, 

збагачення їжі мікронутрієнтами, створення генномодифікованих організмів 

(ГМО) для сільськогосподарського виробництва та ін.  

Створення перших органічних господарство в Україні пов‘язано зі стрімким 

зростанням попиту на органічну продукцію та переходом Європейського Союзу 

на органічне землеробство. Для нашої країни стратегічними культурами для 

такого виробництва є зернові (пшениця, ячмінь, жито, кукурудза), олійні 

(соняшник, рапс, гірчиця) і бобові (соя, горох, нут). 

Ідея ГМО була спрямована на користь стратегії виживання людства в 

умовах стрімкого росту населення і виснаження біоресурсів. Забезпечення 

«зеленої революції – 2» робить акцент на створені рослинних організмів 

адаптованих до несприятливих умов середовища, стійких до враження хворобами 

і шкідниками, а також збагачених білком. 

Важливою проблемою сьогодення є харчова цінність продуктів, що дозволяє 

не лише втамувати почуття голоду, а й забезпечити ефективний перебіг 

метаболічних процесів. Такі продукти називають функціональними, які багаті на 

вітаміни, мінеральні речовини, корисні бактерії і сприяють підтриманню та 

поліпшенню стану здоров‘я і зниження ризику виникнення певних патологій у 

населення.  

Сучасні технології дозволяють збагачувати продукти харчування хімічними 

елементами у нанорозмірному стані як важливий захід для розв‘язання однієї з 

актуальних проблем соціального значення. Так, за дорученням Кабінету Міністрів 

України велася розробка комплексної програми «Розробка системи збагачення 

продуктів харчування мікроелементами нового покоління та використання їх для 
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профілактики професійних захворювань працюючих у шкідливих умовах на 

2013–2015 рр.».  

Таким чином, проблема безпечного харчування є важливим державним 

питанням, вирішення якого вимагає спільних зусиль фахівців сфери харчових 

технологій медичної, аграрної та екологічної галузей. 

Література: 

1. Глобальні проблеми світу: атлас: Міжнародний банк реконструкції і розвитку. 

– К.: ДНВП «Картографія», 2009. – 144 с. 

2. Екотрофологія. Прогрес, проблеми, перспективи екологічно безпечного 

виробництва. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – 

Б.Ц., 2013. – 128 с. 

3. Сучасні проблеми та тенденції з розвитку оздоровчого харчування, безпеки та 

якості продуктів : [колективна монографія] / за ред. доктора с.-г. наук, 

професора М. Я. Бомби. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 264 с. 

 

 

СИНТЕТИЧНІ МИЮЧІ ЗАСОБИ ТА ЇХ ВЛИВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ 

Ільєнко Ю.М., студентка 4 курсу 

Компанець Е.В., доцент, к. с/г. наук  

З тих пір, як людина почала робити одяг з тканин, її хвилювало питання 

очищення цього одягу. В різний час і в різних країнах до цього питання підходили 

по-різному, але в більшості випадків для чищення одягу використовувалася вода. 

Процес позбавлення одягу від бруду отримав назву прання. Проте далеко не 

всяке забруднення вдавалося прибрати з одягу простою водою, і найперші миючі 

засоби з'явилися для того, щоб відпирати одяг від жиру. Ці миючі засоби були або 

рослинного походження, наприклад корінь мильнянки, який широко 

використовували слов'яни, або мінерального, як калієва зола, яка була похідною 

від згорання деревини. Згодом, коли було винайдено мило, воно стало основним 

миючим засобом на довгий час. Крім прання білизни, тобто очищення її від бруду, 

з початком виготовлення кольорових тканин виникла проблема збереження 
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кольору, а білі тканини, що з'явилися після кольорових, породили проблему 

відбілювання. Спочатку для цієї мети використовувалися натуральні засоби, які, 

на жаль, не сприяли збереженню тканин. Через багатократні прання волокна одягу 

досить швидко руйнувалися і одяг ставав непридатним для використання. 

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 певних змін, що дозволяють поліпшити якість прання, збереження 

зовнішнього вигляду тканин і їх міцності [1]. 

Робота передбачала аналіз токсичної дії СМЗ шляхом виявлення їх впливу 

на живі організми. 

Для визначення токсичності СМЗ було використано культури дафній 

(Daphnia magnа). Вихідними даними була виживаність рачків. Розрахунок 

виживаності рачків визначали  протягом першої години впливу розчину, через 

кожні 15 хвилин протягом другої години, потім щогодини до кінця першого дня 

спостережень, а в наступні добу 2-3 рази на день. Час загибелі рачків відзначають 

по настанні нерухомості (іммобілізації). Спостерігали за ходом експерименту 

через 24 або 48 годин. Проба води оцінювалась як токсична, якщо за 24 години 

досліду в ній гине більше 50% дафній у порівнянні з контролем(чиста вода без 

засобу). Концентрація живого розчину з СМЗ для всіх дослідів складала 0,5 г/л 

[2]. 

Таблиця 1 

Виробники пральних порошків, що використовували для досліду 

Номер Назва Виробник 

1 Gala ТОВ ‖Проктер енд Гембл Україна‖,  

м. Орджонікідзе, Дніпропетровська обл. 

2 Ariel ТОВ ‖Проктер енд Гембл Україна‖,  

м. Орджонікідзе, Дніпропетровська обл. 

3 Rex  ТОВ ‖Хенкель Україна‖, м. Київ 

4 Persil ТОВ ‖Хенкель Росія‖, м. Москва 

5 Alles gut (без 

фосфатів) 

ТОВ ‖Кловін Україна‖, м. Шостка 

 

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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Таблиця 2 

Склад порошків 

№ 

п/п 
Назва засобу Склад засобу 

1 Gala 5-15% аніонні ПАР< 5%, неіоногенні ПАР, кисневмісні 

підбілювачі, палікарбоксилати, цеоліти, ензими, оптичні 

підбілювачі, ароматизатори, бутил феніл метилпропіонал, гексил 

коричний альдегід, ліналоол 

2 Ariel 5-15% аніонні ПАР< 5%, неіоногенні ПАР, 

фосфати,полікарбоксилати, мило, цеоліти, ензими, оптичні 

підбілювачі, ароматизатори, альфа-ізометил іонон, ліналоол 

3 
Rex  

>30% сульфати, 15-30% сода, 5-15% аніонні ПАР, силікати, < 5%, 

Неіонні ПАР, відбілювач на основі кисню, активатор відбілювання, 

полікарбоксилати, фосфати. Також : парфуми(бутілфеніл 

метілпропіанол, гераніол, гексилціннамаль, ліналул), ензими, 

оптичний вібілювач, стабілізатор піни, барвники 

4 Persil 5-15% аніонні ПАР, відбілювач з вмістом кисню,< 5% неіоногенні 

ПАР, полікарбоксилати, фосфати, мило. Також оптичний 

відбілювач, ензими, від душка( в т.ч. ліналоол, бензилсацилат, 

гексилциннамаль 

5 Alles gut (без 

фосфатів) 

< 5% - аніонні та неіоногенні поверхнево активні речовини (ПАР), 

відбілюючи кисневі з‘єднанням, оптичні підбілювачі < 5% 

регулятори піни, ензими, ароматизатор 

Таблиця 3 

Результати виживаності рачків у дослідах 

T, час Контроль Gala Ariel Rex Persil Alles gut 

5 хв 20 20 20 20 20 20 

15 хв 20 20 20 20 20 20 

25 хв 20 20 20 20 20 20 

35 хв 20 19 20 20 20 20 

45 хв 20 18 19 19 18 20 

1 год 20 15 16 15 16 20 

2 год 20 13 14 13 14 20 

4 год 20 10 11 12 12 18 

6 год 20 7 9 11 10 15 

12 год 20 4 6 7 8 13 

24 год 20 2 4 4 5 11 

48 год 20 0 1 3 3 7 

 

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
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Рис. 1. Аналіз впливу СМЗ на культуру дафній (Daphnia magna) 

За результатами досліду найбільш токсичними засобами виявилася 

продукція фірми Gala і Ariel, де загинуло 95-100% дослідних організмів. СМЗ 

фірм Rex і  Persil проявили трохи меншу токсичність  - загинуло 85% дафній. 

Найменш токсичним серед досліджених засобів був безфосфатний Alles gut. Тут 

загинуло 65% дослідних дафній. 

Висновки. Розглянувши дію синтетичних миючих засобів  на прикладі 

Daphnia magna, можна зробити наступні висновки:  

1. За даними які було отримано, майже всі пральні порошки є 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. До складу прального порошку для автоматичного прання 

входять речовини, які придушують піноутворення (піногасники).  

2. Дослідження не виявили повністю безпечного для навколишнього 

середовища синтетичного миючого засобу, але з вище наведених продуктів 

рекомендуємо використовувати для прання засіб Alles gut, як менш небезпечний. 

Література: 
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СПОСОБИ УСУНЕННЯ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ  

РОСЛИН З АЛЕРГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

Ільчук А. Р., студентка 2-го курсу  

Журавель Н.М., к.б.н., доцент кафедри ботаніки 

Сезонну алергію, або по-науковому поліноз, відчувають на собі близько 2% 

мешканців Київщини. І загострюється це захворювання в період масового 

цвітіння. З кінця квітня по липень у повітрі багато пилку рослин, який проникає в 

наш організм через слизову оболонку очей і носа. 

Нерідко носії цього захворювання отримують на додачу кропивницю, 

екзему, дерматит і навіть набряк Квінке. Крім того, в цей період хворі відчувають 

головний біль, слабкість і безсоння. За відчуттями це дуже схоже на сильно 

запущену застуду, яка протікає без підвищення температури. 

Основні ознаки полінозу: постійна нежить і водянисті виділення з носа. 

Хворий страждає від нападів чхання. Очі сверблять, сльозяться і стають 

червоними. Хворий відчуває слабкість, головний біль і безсоння. 

Пилок понад 60 рослин може стати алергеном. Крім того, алергію можуть 

викликати й множинні реакції на кілька алергенів. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Цікавий і ще один факт: велика частина алергіків живе у великих містах, 

оскільки їхній імунітет сильно ослаблений. 

Віковий рівень захворювання на поліноз – від 18 до 40 років, а перші 

симптоми хвороби виникають у період гормональних змін в організмі. Саме в 

підлітковому віці й починається ця хвороба. 

Аналіз літературних даних про вміст пилку в повітрі та етіології полінозів в 

різних природно-кліматичних умовах флори Київщини дозволяє виділити основні 

групи алергенних рослин: 

1. Листяні дерева, пилок яких викликає алергію: 

 род. Betulaceae (Вільха чорна і сіра, Ліщина звичайна, береза 

бородавчаста); 

 род. Salicaceae (Іва козяча, Верба, Тополя чорна, Тополя сріблястий, 

Осика); 

 род. Fagaceae (Дуб звичайний, Дуб понтійський); 

 род. Tiliaceae (Липа дрібнолистна) 

2. Хвойні дерева, пилок яких викликає алергію: 

 род. Pinaceae (Сосна звичайна, Ялина звичайна) 

3. Злакові трави, пилок яких викликає алергію: 

(Тимофіївка, Пирій, Вівсяниця, Пшениця) 

4. Рудеральні бур'яни, що викликають алергію і фітодерматози: 

(Амброзія, Циклахена дуршніколистна, Лобода біла, Кульбаба лікарська, 

Кропива пекуча, Вовче лико, Полин гіркий). 

Сучасна наука може допомогти упоратися з полінозом. Для початку 

потрібно визначити алерген, який його викликає. У цьому допоможуть 

алергопроби та аналіз крові. Зазвичай лікування проводиться в той період, коли 

алергени в природі відсутні, тобто взимку. 

Потім проводиться лікування системною імунотерапією, коли пацієнтові 

під шкіру вводять невеликі дози алергену і спостерігають за його реакцією. Після 

виявлення алергену його водять хворому за особливою системою, формуючи 

звикання організму. 
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Для лікування сезонного загострення полінозу треба приймати 

антигістамінні препарати. 

Дотримуючись деяких простих правил, є можливість усунути неприємні 

симптоми цієї хвороби: щодня приймати душ, мити голову та міняти одяг. Пилок 

осідає на шкірі, волоссі й одязі, викликаючи алергічну реакцію. Якомога частіше 

провітрювати приміщення й робити вологе прибирання. Період цвітіння краще 

провести в іншому кліматі, наприклад, у горах або на морі. Якщо дуже сверблять 

очі, не варто їх терти – краще промити теплою водою, а надворі носити 

сонцезахисні окуляри. Не варто займатися фітотерапією: деякі лікарські рослини 

можуть викликати алергію. 

 

 

 

ВПЛИВ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СЕРЦЕВО-

СУДИННУ СИСТЕМУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

Каліщук Я.В. 

                                                  Плиска О.І.,  професор, доктор медичних наук  

В останні роки все частіше звертається увага на сонячне випромінювання, 

магнітні бурі і їхній вплив на людей. Це обумовлено зростанням її активності. В 

результаті вплив цього явища на здоров'я дітей стає все більш виразним. Тому у 

даній роботі ми розглядаємо вплив сонячного випромінювання на роботу серцево-

судинної системи у дітей молодшого шкільного віку (6-10 років). Адже у дітей 

цього віку серцево-судинна система, ще не повністю сформована і навіть 

незначний вплив будь яких фізичних факторів, вносить свої корективи у її роботу.  

Корисний вплив сонячного світла на здоров'я  полягає в тому, що під дією 

сонячної радіації кровоносні судини розширюються, прискорюється кровообіг, що 

позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, особливо у дітей. Це 

пов‘язано з тим, що організм школяра росте, розвивається, а прискорений до 

певного рівня кровообіг покращує самопочуття дитини, позитивно впливає й на 

інші процеси в організмі. Зокрема, саме в цьому віці діти вперше ідуть до школи, 
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звикають до нових умов життя, а розширення кровоносних судин має неабиякий 

вплив на розумові процеси, що в свою чергу покращує процес навчання [2]. 

І все ж, в умовах сучасного життя, велика небезпека для здоров‘я дитини 

криється не в недостатньому, а в надлишковому сонячному опроміненні. 

У всьому потрібно знати міру, і на сьогоднішній день шанс отримати 

надлишок сонячних променів  у нас набагато більше, ніж недоотримати, а це 

призводить до абсолютно протилежного ефекту, негативно впливаючи на здоров'я 

людини. Вплив підвищеної сонячної активності на виникнення захворювань 

встановив ще в 20-х роках А.Л.Чижевський. Його вважають основоположником 

науки геліобіології. З тих пір проводяться дослідження, накопичуються наукові 

дані, що підтверджують вплив сонячних і магнітних бур на здоров'я. Відмічено, 

що погіршення стану хворих максимально виявляється частіше одразу відразу 

після сонячного спалаху або - з початком магнітної бурі. Це пояснюється тим, що 

приблизно через 8 хвилин від початку сонячного спалаху сонячне світло (а також 

рентгенівське випромінювання) досягають атмосфери Землі і викликають там 

процеси, що впливають на функціонування організму, а приблизно через добу 

починається сама магнітосферна буря Землі  [1]. 

З усіх захворювань, що обумовлені впливу магнітосферних бурь, виділенені 

серцево-судинні. Це насамперед, обумовлено їхнім зв'язком із сонячною і 

магнітною активністю. Так проводилися зіставлення залежності кількості і 

складності серцево-судинних захворювань від багатьох факторів зовнішнього 

середовища (атмосферний тиск, температура повітря, опади, хмарність, іонізація, 

радіаційний режим і так далі), але вірогідніший і стійкий зв'язок серцево-

судинних захворювань виявлений саме з хромосферними спалахами і 

геомагнітними бурами [1]. 

Під час магнітних бурь виявлялися суб'єктивні симптоми погіршення стану 

хворих, частішали випадки підвищення артеріального тиску, погіршувався 

коронарний кровообіг, що супроводжувалося негативною динамікою ЕКГ. 

Дослідження показали, що в день, коли на Сонці відбувається спалах, число 

випадків інфаркту міокарда збільшується. Воно досягає максимуму наступного 
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дня після спалаху (приблизно в 2 рази більш частіше в порівнянні з 

магнітоспокійними днями). У цей же день починається магнітосферна буря, 

викликана спалахом. Ситуація ускладнюється тим, що  в наш час, багато дітей 

мають вроджені вади серцево-судинної системи, або набувають їх в перші роки 

свого життя. Крім того, необхідно пам'ятати також про таку групу серйозних 

захворювань, що вражають серце, які дебютують і активізуються на сонці. Це 

захворювання сполучної тканини (наприклад, системний червоний вовчак, 

дерматоміозит), які можуть супроводжуватися міокардитом - запаленням 

серцевого м'яза. Маленьким пацієнтам з серцевою недостатністю вкрай 

небезпечний перегрів, оскільки вони не можуть забезпечити собі достатній 

питний режим (як здорові люди). Адже в лікування входить обмеження рідини і 

іноді діуретики (сечогінні засоби), а вживання надмірної кількості води, призведе 

до набряку організму, з усіма негативними наслідками. Те ж саме стосується і 

пацієнтів з гіпертонічною хворобою. Але ось у чому парадокс: при підвищеній 

температурі навколишнього середовища дитина зобов'язана збільшити обсяг 

вживаної рідини, щоб уникнути небезпечного для життя зневоднення (ще більш 

небезпечного для пацієнта з патологією серцево-судинної системи). До речі, при 

зневодненні збільшується в'язкість крові і підвищується ризик утворення тромбів, 

що може закінчитися трагічно. Так що подібні стреси зовсім не потрібні для 

кардіологічних пацієнтів-дітей, і якщо вже їм довелося опинитися на морі, то від 

сонечка і спеки потрібно ховатися, а до води виходити вранці і ввечері. Пацієнтам 

з будь-якими серцево-судинними захворюваннями - обов'язково уникати 

перегріву, переохолодження і перебування під прямими сонячними променями. [3] 

Таким чином, сонячне випромінювання на серцево-судинну систему дітей 

молодшого шкільного вік ума як  позитивне так і негативне значення у залежності 

від його дози та часу перебування під сонцем. 

Література: 

1. Адаменко О. Кому потрібне "космічне" марево // Наука і суспільство. - 2006. - 

№ 1-2. - С. 39-42 



 106 

2. Базилевич Л. Вплив сонячної активності на здоров‘я та працездатність людини 

// Безпека життєдіяльності. - 2003. - № 10. - С. 44-45 

3. Куриленко В. Луч Солнца золотого: Влияние светила на здоровье, настроение, 

судьбу // Женский журнал "Здоровье". - 2009. - № 6. - С. 26-32. 

 

 

АСОРТИМЕНТ І ТЕХНОЛОГІЯ СТРАВ І НАПОЇВ В ДІЄТИЧНОМУ І 

ДИТЯЧОМУ ХАРЧУВАННІ 

Ковальчук А., студентка 2-го курсу, 

Журавель Н.М., к.б.н., доцент 

Дієтичне харчування – це лікувальне харчування хворої людини. Воно є 

обов‘язковою частиною комплексного лікування. В одних випадках дієтичне 

харчування – це основний лікувальний засіб, в інших – необхідний, на фоні якого 

застосовують усі інші лікувальні заходи. 

В основу дієтичного харчування покладена теорія збалансованого 

харчування. Дієтичне харчування ґрунтується на принципі максимальної 

збалансованості основних харчових речовин у добовому раціоні з урахуванням 

механізмів перебігу хвороби та стану ферментативних систем хворого. 

Лікувальна дія дієтичного харчування забезпечується: 

1) спеціальним підбором харчових продуктів; 

2) визначеними співвідношеннями між основними харчовими речовинами; 

3) відповідною технологією приготування дієтичних страв. Наприклад, 

виключенням з дієти окремих харчових продуктів можна значно знизити в ній 

вміст холестеролу, жирів, натрію, цукру, а відварюванням м‘яса та риби – вміст 

пуринів та екстрактивних речовин. 

Про лікувальні властивості багатьох харчових продуктів відомо давно, але 

до кінця XIX ст. лікувальне харчування застосовували емпірично. Тільки з 

відкриттям акад. І.П. Павловим законів травлення дієтичне харчування одержало 

наукове обґрунтування. У 20-50-х роках XX ст. проф. М.І. Певзнером була 

розроблена так звана групова дієтна система харчування, згідно з якою кожна 
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група споріднених захворювань одержала свою дієту. Нині існує 16 основних дієт: 

№ 0 – рідка дієта, № 1- 14 – дієти при різних захворюваннях,   №15 – загальний 

стіл раціонального харчування в умовах лікувально-профілактичних закладів. У 

рамках однієї дієти існують піддієти (наприклад, дієта № 1а, № 16), тому загальна 

кількість дієт досягає 60. 

Основними діючими компонентами лікарських рослин є комплекси 

фармакологічно активних і супутніх речовин, які утворюються у процесі 

первинного і вторинного синтезу. Ці речовини, надходячи в організм людини, і 

визначають фізіологічну, власне лікувальну, дію рослин на окремі органи та 

системи і на організм у цілому. 

В дієтичному харчуванні використовують, зазвичай, напої, коктейлі, чаї на 

основі лікарських рослин. 

Листя і ягоди малини заварюють при простуді і грипі, вони добре знижують 

температуру. Смородинове листя допомагає при авітамінозі і недокрів‘ї. Відвар 

листя ожини корисний при грипі і ангінах, знімає нервову напругу. 

При високій температурі, захворюваннях нирок, недокрів‘ї корисно пити 

відвар з листя суниці. Липовий цвіт заварюють при простудах, головному болі, 

конюшина лугова — при слабкості, загальних нездужаннях; материнку при 

безсонні; відвар ромашки, випитий на ніч, дає міцний сон; шипшина корисна при 

серцево-судинних захворюваннях і гіпертонії. 

Наука про лікарські рослини існує близько 6 тисяч років. У другій половині 

XIX ст. інтенсивний розвиток хімії привели до того, що лікарські рослини стали 

одним з основних об‘єктів інтересу хіміків того часу. Вони виділяли чисті 

речовини і на їх основі синтезували речовини, що замінювали рослинну сировину. 

Так з‘явилися перші синтетичні ліки. 

Народна медицина є невичерпним джерелом для отримання нових 

лікарських препаратів. По фізіологічних властивостях лікарські рослини ділять на 

наступні групи: заспокійливі; знеболюючі; снодійні; збуджуючі; послаблюючі; 

відхаркувальні; терпкі і сечогінні; кровоспинні; протиглистові; шлункові; що 

знижують кров‘яний тиск, діють на серцево-судинну систему і тому подібне. З 
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лікарських зборів зазвичай готують настої, відвари, настоянки, соки, мазі. 

Найбільш популярні чайні збори, які приймаються у вигляді відвару або настою. 

Лікарський чай має різноманітний склад залежно від призначення. Їх основна 

гідність — вплив всього комплексу речовин, що діють. Для приготування чайного 

збору листя зав‘ялюють, скручують, складають в купки, накривають мокрою 

тканиною і витримують від 5 до 9 год. Протягом цього часу відбуваються процеси 

ферментації, листя темніє, аромат поліпшується. Потім листя розкладають тонким 

шаром і сушать на сонці, в печі або духовці. Можна поєднувати чайну заварку з 

лимонною і апельсиновою цедрою, м‘ятою, пелюстками троянди, квітками липи, 

листям малини, лісової суниці, чабрецю, прянощами. Лікарський чай зазвичай 

п‘ють без цукру, іноді у поєднанні з медом. Існують особливі правила збору 

лікарської сировини. Вони достатньо точні і повинні строго дотримуватися. 

Можна приготувати напої з вичавків дикорослих рослин (фруктів, ягід, 

овочів і їх листя, а також з трап з деяких пряно-ароматичних рослин), що 

наполягли на холодній або гарячій кип‘яченій воді. Для приготування напою 

необхідно рослинні компоненти залити окропом, остудити, закупорити, дати воді 

відстоятися, після чого розлити напій по пляшках. По старих рецептах ці напої 

готують також і з додаванням цукру, дріжджів і горілки. Збереженню отриманих 

напоїв сприяє наявність у ряді рослин природних консервантів: наприклад, в 

брусниці, журавлині і звіробої міститься бензойна кислота, що володіє 

бактерицидною дією; у горобині — аскорбінова кислота, що пригнічує розвиток 

цвілі. 

З трав можна готувати не тільки настої і відвари. Трави незамінні для 

приготування дуже смачних свіжих салатів, для додавання в супи. Будь-яка з 

дикоростучих рослин чудово підходить для оздоровчого вітамінного салату.  

З кульбаб виходить смачне і корисне варення, що володіє жовчогінними 

властивостями.  

Сироп з подорожника використовують при хворобах верхніх дихальних 

шляхів, а також при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Але треба мати 

на увазі, що не можна використовувати подорожник при гастриті і виразці 
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гіперацидного характеру, а також при схильності до тромбоутворення і 

підвищеного згортання крові.  

Як заправка для м‘ясних, рибних блюд і супів використовують пюре з 

кульбаб. Зі свіжих весняних соків готують коктейль, наповнений 

мікроелементами і вітамінами.  

 

 

РОСЛИНИ НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ У ЛІКУВАННІ ХВОРОБ 

СЕРЦЯ 

Комонюк Дарина, студентка 2-го курсу  

Журавель Н.М., к.б.н., доцент 

Переважна більшість народних способів лікування передбачає тривалий 

курс, той чи інший засіб необхідно застосовувати протягом декількох років, щоб 

добитися стійкого позитивного ефекту. Народні засоби як самостійне лікування 

можуть використовуватися в разі одноразового підвищення артеріального тиску, 

пов‘язаного зі стресом і т. п., однак при стійких симптомах гіпертонії вони 

повинні застосовуватися в комплексі з іншими методами лікування захворювання. 

Одним з найбільш популярних напрямків народної медицини є фітотерапія 

– лікування за допомогою зборів, чаїв, настоянок на основі лікарських рослин. 

Також з лікувальними цілями використовуються соки, мед та інші компоненти – 

як у якості самостійних засобів, так і в якості складових складних лікувальних 

сумішей. 

Заспокійливу дію, крім валеріани, пустирнику, глоду, володіють квітки 

ромашки аптечної, меліса лікарська і м‘ята перцева, шишки хмелю та ін. При 

самостійному складанні зборів з лікарських рослин необхідно знати, що в ряді 

рослин містяться речовини, які надають гіпертензивну дію, тобто сприяють 

підвищенню тиску. 

У деяких лікарських рослинах – містяться токсичні (отруйні) речовини, які, 

як правило, не втрачаються в процесі сушіння або термічної обробки. 
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Крім фітозасобів, при гіпертонії можна використовувати мед, який є не 

тільки продуктом харчування, але і ефективним лікувально-профілактичним 

засобом.Важливо відзначити, що мед містить значну кількість калію і корисних 

мінеральних речовин, необхідних для організму. Як харчовий продукт мед є 

джерелом легко засвоюваних вуглеводів. Мед активно засвоюється в тому 

випадку, якщо потрапляє в шлунок, попередньо добре перемішаний зі слиною.  

Рослини нетрадиційної медицини у лікуванні хвороб серця  

Глід криваво-червоний У плодах, квітках і листі глоду міститься ряд 

мікроелементів, необхідних для нормальної роботи серцево-судинної системи 

(мідь, цинк, магній), а також інші корисні для організму речовини. Препарати 

глоду при лікуванні гіпертонії і захворювань серцево-судинної системи 

застосовуються в якості підтримуючої терапії, тобто додаткового засобу до 

основного лікування. Як лікарську сировину зазвичай використовуються плоди і 

квітки, а іноді й листя глоду. Препарати глоду регулюють роботу серцевого м‘яза, 

заспокоюють серцебиття, спровоковане нервовим напруженням, усувають 

тахікардію, знижують підвищений артеріальний тиск. Застосування препаратів 

глоду дає значний позитивний ефект на I і II стадіях гіпертонічної хвороби. 

Календула. Зі свіжих і сухих квіток календули можна самостійно 

приготувати відвари, настої і настоянки, які використовуються при лікуванні 

гіпертонічної хвороби. Календула використовується при лікуванні серцевих 

захворювань, задишки, набряків, головного болю, порушення сну. 

Пустирник ( Кропива собача) Речовини, що містяться в пустирнику, в 

першу чергу сполуки кальцію, і калію, сприяють регуляції серцевої діяльності. 

Препарати пустирнику дають помітний позитивний ефект на I стадії 

гіпертонічної хвороби, а в комплексі з медикаментозним лікуванням і на II стадії, 

особливо при підвищенні артеріального тиску, пов‘язаному зі стрессами. 

Фармакологічна промисловість випускає спиртову настоянку пустирнику, однак 

при бажанні її можна приготувати самостійно. 

Аронія (Чорноплідна горобина). Одним з ефективних засобів лікування 

гіпертонії є аронія (чорноплідна горобина), в плодах якій містяться вітаміни С, 
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ВГ, Вб, Е, РР, а також мікроелементи – йод, залізо і марганець. Свіжі плоди і сік з 

них знижують підвищений артеріальний тиск, тому можуть використовуватися в 

якості профілактики захворювань серцево-судинної системи, гіпертонії і склерозу 

судин головного мозку. Крім того, речовини, що містяться в плодах аронії, 

сприяють підтримці нормальної проникності кровоносних судин. Сік 

чорноплідної горобини має судинорозширювальну дію. 

Часник. У часнику містяться ефірні масла, йод, полісахариди, сірковмісні 

речовини та ін. Часник сприяє зниженню артеріального тиску при гіпертонії, 

регулює ритм скорочень серця. 

Кресс-салат посівний. У листі крес-салату міститься аскорбінова кислота, 

каротин, рутин, вітаміни групи В, залізо, солі кальцію, фосфору, йоду. Кресс-

салат посівний можна використовувати як засіб, що знижує тиск при гіпертонії, а 

також і загальнозміцнюючий засіб. 

 

 

ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЮДИНИ СПРИЧИНЕНІ 

АВТОТРАНСПОРТНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ 

Маленівська А.М. 

Лебединець Н.В., к.б.н., доц. 

 кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни 

В сучасному світі складно уявити життя людини без автомобілів. 

Автомобільний транспорт – це індустрія, яка пов'язана з виробництвом, 

обслуговуванням, з розвитком і експлуатацією дорожньо-транспортної мережі 

тощо. Кількість автомобілів щороку тільки збільшується, а як наслідок зростає 

негативний вплив на навколишнє середовище та його мешканців, особливо в 

великих містах. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від 

автотранспортних засобів збільшується в рік в середньому на 3,1% [2]. Вивчення 

даного питання є одним з основних завдань сучасних досліджень.  

За даними науковців 225 тисяч людей в Європі помирають від захворювань, 

викликаних вихлопними газами. В Україні не ведеться точна статистика, але існує 
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думка,  що ситуація як мінімум в 2 рази гірша, ніж в Європі, що обумовлено 

застарілим парком автомобілів, низькою якістю пального, поганими 

транспортними розв‘язками в крупних населених пунктах [2]. 

З інформаційних джерел гідрометеорологічного моніторингу відомо, що 

існує багаторазове перевищення діоксиду азоту, оксиду вуглецю, формальдегіду 

та пилу. В Україні за рік потрапляє в навколишнє середовище 7,5 тис. т бензолу, 

5,3 тис. т формальдегіду, 0,3 тис. т бензапірену, 1,2 тис. т свинцю, що підвищують 

ймовірність виникнення злоякісних новоутворень [2]. Загальну структуру викидів 

автомобільного транспорту зображено на рис.1.   

 

Оксид вуглецю

Неметанові вуглеводні

Метан

Оксид азоту

Діоксид сірки

Сажа

 
 

Рис. 1 Структура викидів від автомобільного транспорту 

 

Так, діоксид сірки, поєднуючись з вологою, утворює сірчану кислоту, яка 

руйнує тканину легень людини й призводить до захворювань дихальної системи. 

Особлива загроза для дитячого населення, оскільки концентрація шкідливих 

речовин відбувається в приземних шарах атмосфери, на рівні органів дихання 

дитини. Виявлений зв'язок між дитячою легеневою патологією та ступенем 

концентрації діоксиду сірки в атмосфері великих міст. Згідно з дослідженнями 

науковців при рівні забруднення повітря SO2 до 0,049 мг/м
3
показник 

захворюваності населення зростає до 8,1 %, при 0,150 - 0,349 мг/м
3
 – 12 % і в 

районах із забрудненням повітря вище 0,350 мг/м
3
 — 43,8 % [3].  

Наразі виявлена залежність між концентрацією бензопірену в повітрі і 

смертністю від раку легень. Щороку в Україні діагностується близько 22 тис. 

нових випадків раку легень (захворюваність 43,7/100 000), а смертність складає до 

19 тис. хворих (смертність 35,9/100 000) [4]. Взагалі смертність від раку легенів 
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серед мешканців міст вдвічі більша, ніж серед сільського населення. Крім 

бензопірену спричинюють рак легенів  сполуки молібдену, арсену, цинку, ванадію 

і кадмію. У загазованих районах від раку легень вмирає у 10 разів більше людей, 

ніж у віддалених передмістях. У відпрацьованих газах автомобілів присутні 

сполуки свинцю, які викликають зниження активності ферментів, що беруть 

участь у насиченні крові киснем, як наслідок –  до порушення обмінних процесів 

в організмі [1]. 

У містах швидко зростає кількість захворювань на кон'юнктивіт, екзему, 

контактний дерматит, фарингіт, ларингіт, які є наслідком забруднення атмосфери 

оксидом вуглецю, оксидами азоту, аміаком, вуглеводнями, сірчистим газом, 

формальдегідом, фторидами, аерозолями сульфатної кислоти, що викликають 

отруєння, знижують імунобіологічні властивості організму. 

Пил, що містить сполуки свинцю та ртуті, має мутагенні властивості й 

викликає генетичні зміни в клітинах організму. Пил також містить діоксид 

кремнію, який спричинює силікоз [3]. 

Науковці виявили, що підвищений вплив дорожньо-транспортного 

забруднення повітря на жінок під час вагітності є причиною високої ймовірності 

виникнення у дітей захворюваності на гострий лімфобластний лейкоз, рак яєчок, 

яєчників, ретинобластому [1].  

Автотранспортне забруднення суттєво впливає на сільськогосподарські 

культури, викликаючи їх пряме та опосередковане забруднення. Із загальної 

кількості викидів 25% залишається на самому дорожньому полотні, а решта 75% 

осідають на прилеглій території. В Україні катастрофічно не вистачає захисних 

смуг, які б захищали посіви на полях,  більшість яких знаходяться прямо біля 

великих трас, пасовища для худоби, придорожні сади. Як наслідок, споживання 

таких продуктів сприяє розвитку вище зазначених хвороб. 

Загальні показники поширеності хвороб, розвиток яких спричинений 

викидами автомобільного транспорту, представлені в таблиці 1 [4]. 
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Таблиця 1. 

Поширеність хвороб, спричинених викидами автотранспорту 

Хвороба Кі-сть випадків на 100 тис. населення 

Гіпертонія 248,8 

Ішемічна хвороба 160,5 

Рак легень  43,7 

Стенокардія 36,2 

Цукровий діабет 34,7 

Бронхіальна астма 7,4 

 

Варто зазначити, що на здоров‘я людини негативно впливають транспортні 

шуми, які у великих містах є однією з найбільш гострих екологічних проблем. 

Для людини межа шуму дорівнює 90 дБ, якщо звук перевищує цей показник, то 

він впливає не лише на слух, а також сприяє розвитку гіпертонії, виразки шлунку, 

діабету, аритмії, тахікардії, гіпертензії. Близько 40% населення Києва проживає в 

умовах шумового дискомфорту [3]. 

Отже, проблема зменшення негативного впливу викидів автомобільного 

транспорту  в сучасному світі, зокрема в Україні, є надзвичайно актуальною. 

Адже показники забруднення довкілля  в нашій країні перевищують всі допустимі 

світові норми і стандарти, наслідком чого є щорічно зростаючий рівень 

захворюваності дорослого та дитячого населення.  Вирішення даної проблеми 

забезпечить перехід на альтернативні види палива (метанол і етанол;  водень; 

штучне рідке паливо, отримане з кам'яного вугілля, пилоподібне паливо, 

генераторний газ, біогаз). Перспективним є широке використання електромобілів, 

які є безшумними і не мають відпрацьованих газів. 
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ФЛЮОРОЗ –ЯК НАСЛІДОК ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ НА 

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 
Михайленко М. В. 

Лебединець Н.В. 

Науково-технічний прогрес постійно вносить корективи у відносини між 

людиною і зовнішнім середовищем, з'являються нові, досі не вивчені чинники, які 

посилюють можливість формування і розповсюдження захворювань. В зв'язку з 

діяльністю людини практично вся прісна вода поверхневих і підземних басейнів 

Землі стала забрудненою шкідливими для організму речовинами.  

В Україні найбільш високий рівень фтору в питній воді спостерігається у 

Харківській, Київській, Донецькій, Сумській, Львівській, Полтавській областях. 

Надлишок надходження фтору до організму викликає хворобу – флюороз [3]. 

Значне зростання захворювань флюорозом пов'язане з надмірним 

надходженням фтору в організм людини не тільки з питною водою, а й з  

продуктами харчування. Нерідко виявляється в зоні металургійних та 

хімічнихпідприємств, що викидають в атмосферу фтор.Численними дослідження 

ми зазначено, що концентрація фтору у питній воді до 0,5 мг/л не викликає змін у 

тканинах зубів. При концентрації фтору 0,8-10 мг/л легкіформи флюорозу 

виникають у 10-12% населення, при концентрації 10-15 мг/л - у 20-30%. Чим 

вища концентрація фтору у питнійводі, тим більше поширеність та інтенсивність 

флюорозу [1]. 

Фтор – це мікроелемент, який поряд з кальцієм, калієм, магнієм та  іншими 

хімічними елементами бере участь у фізіологічних процесах, що відбуваються в 

організмі людини, оскільки приймає участь в мінеральному обміні. Також фтор 

http://medstat.gov.ua/ukr/statreports.html
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сприяє нормальному розвитку скелета, робить кісткову тканину більш твердою і 

міцною. Найбільша кількість фтору міститься в кістковій тканині і в зубах. Його 

надходження в організм відбувається з їжею і водою. Однак фтор, що міститься в 

продуктах, засвоюється лише в невеликій кількості, основна частка, яка надходить 

в організм, припадає на розчинені у воді фториди. Оптимальною вважається вода 

з вмістом фтору 1 мг/л. Більш низька концентрація фтору у воді призводить до 

надходження в організм недостатньої кількості цього мікроелемента і може стати 

причиною розвитку карієсу зубів [1, 4]. 

Надлишок надходження фтору проявляється хронічною інтоксикацією 

організму, як результат змінюється склад кісток, сечі та плазми крові. Підвищені 

концентрації фтору порушують синтез колагену та вливають на ступінь 

мінералізації кісток. Серед всіх мінералізованих тканин організму найбільш 

чутливими до дії фтору є емаль та дентин, зміни в яких є одним з перших 

клінічних симптомів прояву хронічної інтоксикації цим елементом. 

Флюороз — це різновид гіпоплазії емалі, що виникає внаслідок впливу 

надлишку іонів фтору, які пригнічують амелобласти в період внутрішньо 

щелепного формування і мінералізації зубів. 

Надлишок або нестача певних хімічних елементів в ґрунті та воді певного 

регіону може бути причиною виникнення ендемічних захворювань. Симптомами 

ендемічного флюорозу, зазвичай, є тільки пошкодження зубної емалі. Якщо ж 

концентрація фтору в навколишньому середовищі вкрай висока, то можливі 

деформації кісткової тканини в організмі. Ознаки флюорозу на зубах 

починаються з утворення невеликих крейдяних плям. Плями завжди 

розташовуються на симетричних зубах. Найбільше до флюорозу схильні різці. 

Після цього починає утворюватися темно-жовта пігментація зубної емалі, зуби 

починають швидше стиратися. Якщо процес не зупиняти, то емаль зубів 

піддається ерозії, котра може привести до сильного спотворення зубів [1,3]. 

Для визначення ступеня тяжкості ураження флюорозом користуються 

класифікацією І.Мюллєра, рекомендованою ВООЗ (1975). 
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I ступінь — сумнівний флюороз; на емалі з'являються ледь помітні білі 

крапки або плями. 

II ступінь — дуже слабкий флюороз: білі не прозорі плями займають менше 

ніж 25% поверхні емалі. 

III ступінь — слабкий флюороз: білі непрозорі плями на емалі зуба більші, 

але уражено не більшніж 50% поверхні емалі. 

IV ступінь - помірний флюороз: уражена вся поверхня зуба, забарвлення 

емалі у вигляді коричневих плям, наявність стирання, щозмінюєповерхнюемалі. 

V ступінь — тяжке ураження: уся поверхня зуба повністю по шкоджена, 

відзначаються значні ділянки коричневого забарвлення, деструкції емалі.[3] 

Нами було досліджено статистику захворювання флюорозу в Україні. 

Для регіонів з підвищенимвмістом фтору ураження населення складає: I 

ступінь –15,5% населення, II ступінь – 23,3%, III ступінь – 27,7%, IV–33,5% 

(рис.1) [2]. 

 

 

 

Рис. 1. Розподіл захворюваності на флюороз за ступенями ураження 

 

 Відповідно до державних стандартів припустима концентрація фтору в 

питній воді становить 1,5 мг/л. Підвищення концентрації фтору в питній воді 

вище 2 мг/л сприяє поширенню флюорозу і посиленню тяжкості його перебігу. 

Якщо концентрація фтору в питній воді більшазаприпустиму (1,5-2мг/л), 

тоураженість населення флюорозом зубів I і II ступеня складає до 30-40%. 

Використання води з такоюконцентрацією фтору може бути тимчасоводозволено 
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в умовах місцевоговодопостачання. Уразі централізованогово допостачання 

потрібно проводити дефторування або розведення води. 

За високоїконцентрації фтору в питнійводі (2-6 мг/л) ураженість населення 

флюорозом становить 30-90%, причому в 10-50% із них виявляється з флюорозом 

Ш–ІVступеня. 

Серед дітей часто спостерігаються випадки відставання розвитку і 

мінералізації кісток. Ціпорушення при вживанні води, яка містить 2-3 мг/л фтору, 

є тимчасовими. B окремих людей, котрі вживають воду з вмістом фтору 4-6 мг/л, 

виявляється збільшення щільності кісток і порушення умовно-рефлекторної 

діяльності [3,4]. 

Профілактика флюорозу має проводитись у районах із підвищеним вмістом 

фтору в питній воді. Особливу увагу треба приділяти районам, де у воді міститься 

більше ніж 2 мг/л фтору. 

Заходи щодо запобігання флюорозу мають бути особливо інтенсивними в 

період формування і мінералізації постійних зубів. Вони поділяються на 

колективні, спрямовані на зменшеннявмісту фтору у питній воді, і заходи з 

індивідуальної профілактики. 

Зменшення кількості фтору в питній воді досягається шляхом заміни 

джерела водопостачання або за рахунок змішування води, в якій міститься багато 

фтору, з водою артезіанських свердловин, гірських річок. Проводиться також 

дефторування питної води [2,4]. 

Індивідуальні профілактичні заходи мають проводитись від народження 

дитини. Для приготування їжі дитині слід застосовувати привозну воду зі 

зниженим вмістом фтору. Heслід вживати продукти з підвищеним вмістом фтору 

(морську рибу, м'ясо кроля, морську капусту тощо). 

Особливо важливе значення має вивезення дітей на літній період з 

ендемічного щодо флюорозу району. Клінічні дослідження свідчать, що заміна 

джерел водопостачання протягом 3-4 місяців щорічно в перші 8  років життя 

дитини сприяє нормалізації утворення емалі та значною мірою знижує відсоток 

ураження зубів флюорозом [2,1]. 
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Отже, проблема надлишкової та недостатньої концентрації фтору в 

середовищі існування людини є актуальною, оскільки викликає серйозні 

порушення в організмі, особливо дітячому. Цепов'язано з тим, 

щоадаптаційнімеханізмиорганізмудітей більш чутливо реагують на 

погіршенняякостідовкілля. Саме тому зростання антропогенного навантаження на 

організм, забрудненняхарчовихпродуктівтанеповноціннехарчуванняпризводить до 

екологічнозумовленоїпатології. В останні роки спостерігаєтьсятенденція до 

зростаннячастоти і важкостізахворювань, зміниїхструктури. 
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ЕКОЛОГО-ЗАЛЕЖНА ПАТОЛОГІЯ У ШКОЛЯРІВ МІСТА 

ЧЕРВОНОГРАД 

Остапчук О.Ю., студентка 3 курсу  

Волошина Н.О., д.б.н., зав. каф. екології 

Здоров‘я є невід‘ємною умовою гармонійного розвитку людини і 

показником рівня соціально-економічного та культурного розвитку суспільства. 

Воно залежить від багатьох факторів, серед яких можна виділити дві групи: 

природні і суспільні. 
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Сьогодні багатьма дослідженнями доведено, що негативний стан 

навколишнього середовища може обумовлювати зростання рівня захворюваності 

населення. Діти є найуразливішою категорією, сприйнятливою до негативного 

впливу різних екологічних чинників, через специфіку формування імунітету та 

розвитку організму в цілому. 

У західній частині України одним з найбільш забруднених є місто 

Червоноград, на території якого розташовано кілька десятків шахт з видобутку 

кам‘яного вугілля. Проблема гіпоплазії серед дитячого населення міста з‘явилася 

ще у період формування Львівсько-Волинського басейну, а з часом почала 

загострюватися. Як наслідок, сьогодні місто належить до найбільш екологічно-

напружених регіонів країни. Несприятлива екологічна ситуація призвела до 

забруднення продуктів харчування, води, атмосферного повітря [2]. 

Об’єкт дослідження: захворюваність дітей на гіпоплазію у 

Червоноградській ЗОШ №6. Предмет дослідження: абсолютний ризик щодо 

захворюваності дітей та  динаміка хвороби. Мета дослідження: з‘ясувати 

особливості формування еколого-залежної патології серед учнів молодших і 

середніх класів загальноосвітньої школи міста Червонограда. 

Матеріалом даної роботи стали статистичні дані медичних звітів щодо 

захворюваності дітей на гіпоплазію у ЧЗШ № 6 упродовж 2012-2015 років. Нами 

було опрацьовано медичні документи, а саме: медичні картки школярів 1-6 класів. 

У школах м. Червоноград систематично проводилося спеціальне щорічне 

обстеження усіх дітей з метою виявлення рівня захворюваності та визначення 

стадії гіпоплазії.  

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. 
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Було встановлено, що учні 1-6 класів хворіють на гіпоплазію частіше 

старшокласників. Хвороба має три форми складності. (табл.).  

Таблиця 1 

Кількість учнів ЧЗШ №6 хворих на гіпоплазію станом на 2012 – 2015 рік 

Роки Кількість 

учнів, які 

мають першу 

стадію 

захворюваності 

Кількість 

учнів, які 

мають другу 

стадію 

захворюваності 

Кількість учнів, 

які мають третю 

(важку) стадію 

захворюваності 

Показник 

захворюва

-ності 

Показник 

поширенн

я 

2012 р. 26 5 4 34,9 5,8 

2013 р. 29 3 2 34,0 5,6 

2014 р. 12 2 0 14,0 2,3 

2015 р. 23 5 4 31,9 5,3 

 

Порівнявши дані захворюваності дітей на гіпоплазію, можна сказати, що у 

2012 році було зареєстровано 26 учнів, які хворіють на першу стадію хвороби. На 

другу – 5 учнів, а на третю – 4 школярів. Саме показник захворюваності 

становить 39,9%, а показник поширення 5,8 %. Щодо даних 2013 року першою 

стадією захворюваності було уражено 29 учнів, на другу – 3, а третю – 2. 

Показник захворюваності становить 34,0 %, а показник поширення 5,8 %, що 

майже не змінювався з 2012 року. У 2014 році всього 12 учнів хворіють на першу 

стадію, цей показник був найменший за всі чотири роки спостережень. На другу 

стадію хворіють 2 учнів, а з третьою стадією хвороби не зареєстровано взагалі. 

Таким чином, показник захворюваності становить 14,0 %, а показник поширення 

2,3 %. Рівень хвороби значно зменшився і наблизився до стабільності. Стосовно 

2015 року на першу стадію хворіють 23 особи, на другу – 5, а на третю – 4. Щодо 

показника захворюваності, то він становить 31,9 %, а показник поширення 5,3 %. 

На жаль, у 2015 році гіпоплазія реєстрували зростання показників захворюваності 

на їх наближення до показників 2012 року. 

Опрацьовані дані свідчать про нестабільну динаміку хвороби в різних 

вікових групах школярів: одна частина хворих дітей виліковується, стан їхніх 

зубів покращується, а інша – навпаки, переходить у складнішу форму. Дана 

проблема набирає катастрофічних наслідків і не вирішується.  
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За показником захворюваності реєстрували ураження школярів на 

гіпоплазію на рівні 3 % у 2012 році, 7 % – у 2013 році він збільшився майже в 

половину, у 2014 дещо зменшився до 5 %, а вже у 2015 році нормалізувався до 

рівня 3 %. Це свідчить про те, що показник захворюваності майже не міняється і 

залишається на одному і тому ж рівні. Після того, як було вирахувано показник 

поширення, у 2012 році він становив – 0,5 %, у 2013 –збільшився до 1,16%, у 2014 

– 0, 83 %. У 2015 році реєстрували зростання показників до рівня 2012 року 

(0,5%) (рис. 1).  

Згідно статистичних даних було відмічено зменшення показників 

захворюваності серед школярів. Це пов‘язано з втратою контролю за станом 

здоров‘я школярів, які закінчують школу, а не з покращення екологічного стану у 

місті. Шахти, забруднене навколишнє середовище, пил, терикони - все це веде до 

катастрофічних змін в організмі дитини. Тому, коли зуби починають прорізатися у 

немовлят, потрібно ретельно слідкувати за їхнім розвитком і здоров‘ям і при 

найменшій проблемі чи сумнівах звертатися до спеціаліста. 
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Рис. 1. Річна динаміка захворюваності школярів міста Червоноград 

упродовж 2012 – 2015 років 

Динаміку захворюваності учнів можна прослідкувати упродовж чотирьох 

років навчання (рис. 2). 
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Рис. 2 Динаміка захворюваності дітей упродовж 2012 – 2015 років 

Починаючи з 2012 р. в класі було зареєстровано троє учнів, хворих на 

гіпоплазію, які, до того ж, хворіли лише на першу стадію захворюваності. Вже у 

2013 році було зареєстровано семеро  учнів другого класу, які страждають на дане 

захворювання. Це свідчить про те, що за рік погіршився стан дітей. У 2014 році у 

школярів третього класу нараховано п‘ятеро учнів, які страждають на хворобу 

ротової порожнини. Але всі вони хворіли на першу стадію. Тобто, ризик 

незначною мірою зменшився, що свідчило про позитивні зрушення. У  2015 році 

після чергової перевірки лікарями міської лікарні було визначено, що рівень 

захворюваності зменшився.  

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]. 

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]. 
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                       Хандучка І.О., студентка 5 курсу 

                                            Волошина Н. О., д.б.н,завідувач кафедри екології 

Сьогодні екологічні чинники відіграють все більшу роль у формуванні 

громадського здоров‘я. Глобальні трансформації природних систем, кризові 

ситуації та стихійні лиха, міграційні процеси і демографічні зміни тісно 

взаємопов‘язані зі структурою та динамікою хвороб людини й призводять до 

реальних втрат серед населення [1]. 

На протязі останніх десятиліть в більшості країн світу, в тому числі в 

Україні, відзначається стала тенденція зростання онкологічної патології серед 

населення. Більшість дослідників пов'язують цей процес із кризовими явищами в 

екологічному середовищі та прогресуючим погіршенням соціально-економічних 

умов та способу життя людей [2]. 

Сучасні гігієнічні дослідження свідчать, що рівень здоров'я людини на            

35-50 % залежить від способу життя, на 17-40 % - від стану навколишнього 

середовища та 5-10 % - від ефективності роботи системи охорони здоров‘я. 

Найголовніші негативні чинники,  які впливають на розвиток раку – це брак 

систематизованих знань щодо індивідуальної корекції способу життя, запобігання 

і мінімалізації наслідків шкідливого впливу чинників довкілля. Вроджені та 

набуті генетичні порушення, пов‛язані з нераціональним супроводом вагітності, 
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нерідко призводить до внутрішньоутробного розвитку несумісних із життям 

паталогій та смерті (у 1-2 % новонароджених). Негативні екологічні впливи 

позначаються на стані хромосомного апарату, зумовлюючи захворювання, а 

хромосомні порушення, що виникають у дітородному віці (20-40 років), 

передаватимуть наступним поколінням. У разі поєднання екологічних чиників і 

генетичних тривалість життя людини скорочується до 50-70 років [3]. 

Метою нашого дослідження є вивчення причин формування екологічно 

залежної онкологічної патології серед населення Рівненської області міста 

Кузнецовська під впливом факторів екологічного середовища. 

Об'єкт дослідження –  онкологічна захворюваність і смертність населення.  

Предмет дослідження – екологічні чинники у формуванні екологічно 

залежної патології у населення міста Кузнецовська. 

Формування онкологічної патології серед населення міста Кузнецовська 

Рівненської області, під впливом факторів зовнішнього середовища, визначали 

шляхом аналізу статистичних показників смертності від онкологічних 

захворювань. Проаналізувавши дані, які ми отримали в міській лікарні  щодо 

злоякісних новоутворень з 2010 по 2014 році було встановлено, що найбільша 

кількість людей в 2010 році померло від раку легень – це можна пояснити тим, як 

впливають екологічні чинники, а саме: забруднення атмосферного повітря – 

оскільки місто розташоване в трьох кілометрах від Рівненської атомної станції, 

яка викидає в атмосферу велику кількість шкідливих токсичних речовин (такі як 

родон), а також палінням тютюнових виробів, діоксинами та при вдиханні 

забрудненого повітря (пил, леткі сполуки, чадний газ і т.д.), які спричиняють 

виникнення злоякісних новоутворень. 

Найбільша кількість людей померла в 2010 році від раку легень, а також у 

2012 році ця тенденція знову повторилася. У 2011р. Найбільшу смертність 

реєстрували від раку трахей, а у 2013 і 2014 рр. – від лейкозу.  

Проведені дослідження дають змогу припускати, що онкологічні 

захворювання в місті Кузнецовську Рівненської області є екологічно залежними 
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патологіями. Тобто ці захворювання насамперед пов‘язанні з екологічними 

факторами, які в свою чергу впливають на захворювання серед населення. 

Література: 
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С. 43-44.  

3. Про територіальний підхід до вивчення розповсюдження злоякісних 

новоутворень / О.В. Завадюк, Ш.Р. Бабанін, В.Г. Завадюк [та ін.] // Тези доп. на 
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА З ПЕРЕРОБКИ СОЇ НА ПРИКЛАДІ 

АГРОХОЛДИНГУ «ASTARTA» 

Довгій Ю.Ю., студентка 4 курсу 

Волошина Н.О., д.б.н., професор  

Культура соя – важливе відкриття людини – вже багато століть належить до 

стратегічних культур світового землеробства. Феномен сої пояснюється її 

унікальним хімічним складом: високою концентрацією в бобах білка – 38–42 %, 

жиру – 18–22 %, вуглеводів – 25–30 %, а також вітамінів, мінеральних речовин, 

ферментів [1]. 

Сьогодні гостро постає проблема із забезпеченням продовольчими 

ресурсами, кількість яких з кожним роком зменшується. Соя є досить популярною 

культурою в провідних економічно розвинених країнах світу та має досить 

великий попит у Західної Європі, Близькому і Дальньому Сході. 

лише країни Європи щорічно імпортують до 30 млн. тонн сої, соєвої олії, 

соєвого шроту на суму більше 7 мільярдів доларів. Ще 10 років тому вважалося, 

що планета Земля не здатна витримати навантаження, яке за собою несе її 

вирощування. Було розроблено програми вирощування сої на українських землях, 

останні в свою чергу забезпечують збереження чорноземів від руйнування. 

Однією з вагомих переваг є те, що соя українських сортів природної селекції, а 

вирощувана в країнах Північної та Південної Америки – сорти-ГМ. 

Україна збільшила обсяги вирощуваної сої приблизно у п‘ять разів за 

останні десять років: у 2013 році було близько 3 млн тонн, при тому що на 

початку 2000-х років обсяг вирощуваної сої складав близько 300 тис. тонн. 

Одним з економічно вигідних кінцевих продуктів переробки соєвих бобів 

– шрот –  продукт, отриманий в результаті пресування соєвих бобів, 

використовується як корм у скотарстві, свинарстві і  птахівництві.  
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У 2011 році ціна на соєвий шрот виросла через збільшення попиту на цей 

продукт. До 2015-го тенденції зберігаються: спостерігається зростання як 

експортної світової ціни на соєвий шрот, так і обсягів його продажів (рис.1). 

 

Рис.1 Експорт та ціни соєвого шроту 

При покупці  нашої продукції країна-імпортер в першу чергу звертає увагу 

на якість. А якість прямо пропорційно дорівнює екологічній безпеці. 

Забезпечення екологічної безпеки у виробничому процесі моде бути реалізовано 

за допомою  системи HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point – 

інструмент управління безпекою харчових продуктів, який на відміну від 

традиційної перевірки і контролю якості кінцевого продукту забезпечує 

системний підхід щодо контролю виявлених ризиків. Національна консультативна 

комісія з мікробіологічних критеріїв для харчових продуктів прийняла наступні 

сім принципів HАССP з метою систематичного дотримання їх при визначенні 

безпеки продукції: 1. Аналіз ризиків. 2. Критичні точки контролю. 3. Критичні 

границі. 4. Моніторинг. 5. Коригувальні дії. 6. Перевірка й затвердження. 7. 

Документація [2]. 

В Україні всі принципи цієї системи були розподілені між такими видами 

стандартів: ISO 22000: 2005 , ISO / TS 22002-1: 2009, ISO / TS 22003: 2007 , ISO / 

TS 22004: 2005 , ISO / IEC 17021: 2011 , PAS 223: 2011, PAS 222: 2011. 

На початку 2014 року в м. Глобино Полтавської області було  введено в 

промислову експлуатацію завод із переробки сої — ТОВ «Глобинський 

переробний завод». Розуміючи, що основою успіху підприємства є задоволення 
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потреб споживачів, керівництвом було прийняте стратегічне рішення щодо 

розроблення, впровадження та підтримки інтегрованої системи менеджменту 

якості, безпечності продукції, охорони праці і навколишнього середовища згідно 

вимог міжнародних стандартів  ISO 9001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 14001. 

Особливої уваги потребує визначення контрольних критичних точках та 

методів їх визначення. 

Виробництво соєвого шроту на Глобинському переробному заводі, філіалу 

агрохолдингу «Astarta» здійснюється у  10 етапів виробництва (Рис.2.). 

 

Рис. 2 Схема переробки сої у шрот 

Якщо використовувати принципи системи HACCP можемо попередити всі 

типи ризиків, які зароджуються на кожному з цих етапів. Для проведення аналізу 

небезпечних чинників для розробки плану HАССP, виробнику харчової продукції 

необхідно мати знання щодо виявлення потенційних джерел небезпеки. Метою 

впровадження системи НАССР є контроль всіх небезпечних факторів, які з 

достатньою імовірністю можуть загрожувати безпеці харчових продуктів [3]. Такі 

небезпечні чинники можна розділити на три групи: біологічні, хімічні та фізичні. 

Щоб оцінити наочно всю суть та можливості системи, ми проаналізували кожен 

етап. Результати наведені у таб.1 
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Таблиця 1. Аналіз ризиків на кожному етапі виробництва 

№ Етап/ 

процес 

виробництв

а 

Виявлення потенційних 

ризиків: 

Біологічні(Б), Хімічні(Х) 

Фізичні(Ф) 

Ймовір

ність 

виникн

ення 

ризику 

Процедури, які 

знизять 

ймовірність 

ураження 

Чи 

усуває 

ризик  

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Очищення 

 

 

 

 

 

Б-якщо не якісні сита,  соєві 

боби змішаються з іншими 

культурами, які можуть бути 

заражені небезпечними 

патогенами, та пошкодити 

структуру. 

Х-  відсутні 

Ф-магнітний сепаратор може не 

якісно очистити. залишивши в 

середині металеві предмети 

Так 

 

 

 

 

 

Ні 

 

Так 

Перед роботою 

перевіряти  усі 

засоби, та 

використовувати 

максимально нові 

технології 

 

 

 

 

 

Так 

 

2 Кондиціонув

ання 

Б- перевищення допустимих 

норм вологості може призвести 

до поширення грибів чи 

бактерій 

Х- неякісна вода чи погано 

профільтрована. 

Ф-потрапляння сторонніх 

предметів (деталі обладнання з 

пилом) 

Так 

 

 

 

Так 

 

 

 

Ні 

Регулювати 

надходження 

якісної води у 

відсік для 

кондиціонування, 

відповідний 

нормам потік 

повітря для 

якісної сушки 

 

 

 

 

 

Так 

 

3 Видалення 

оболонок 

 

Б- відсутні 

Х- відсутні 

Ф - потрапляння сторонніх 

пердметів (деталі обладнання, 

пил, іржа, щось з особистих 

речей) 

Ні 

Ні 

 

Так 

Попереджати  

потрапляння 

особистих речей в 

продукцію, 

дотримання 

правил 

внутрішнього 

розпорядку, 

санітарних норм 

 

 

 

Так 

4 Подрібнення  Б -  відсутнє 

 Х - можливе попадання мастила 

від валець 

 Ф - попадання предметів, 

пластинка товщиною повинна 

бути около 0,25 мм 

Ні 

Так 

 

Так 

Ретельна перевірка 

технічної справності  

обладнання 

 

 

Так 

 

5 Екстракція Б – температура  кипіння  

60-70 °С.  

Х - не в правильних пропорціях 

доданий гексан, призвиде до 

зараження. 

Ф - потрапляння у розчин 

сторонніх предметів. 

Так 

 

 

Так 

 

 

Ні 

Перевірка 

кількості, 

концентрації, 

температури 

кипіння для 

убезпечення від 

патогенів. 

 

 

 

 

Так 
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Аналізуючи дані  таблиці, ми маємо змогу одразу зробити прогноз, щодо 

ймовірного виникнення контрольних критичних точок на кожному з виробничих 

етапів та  планувати профілактичні заходи для їх усунення.  

Оскільки агрохолдинг  «Astarta» є одним з провідних підприємств з 

переробки сої, кінцеві продукти якої є не тільки технічною сировиною, а й 

продуктами харчування для людей, необхідно потсійно контролювати 

1 2 3 4 5 6 

6 Тестування Б - просочені гексаном платівки 

протягом 30-40 хв  обробляють 

водяною парою 

Х - відсутні 

Ф - потрапляння сторонніх 

предметів. 

Так 

 

 

Ні 

Ні 

 

Для того щоб 

уникнути загрози, 

температура 

водяної пари, 

повиннастановити 

100-105 ° С. 

 

 

 

 

Так 

 

7 Сушка Б - неправильне регулювання 

водного потоку 

Х - вміст хімічнихречовин у 

воді, неякісна або погано 

профільтрована. 

Ф - попадання сторонніх 

предметів. 

Так 

 

Так 

 

 

Ні 

 

Вміст води 

повинен 

підвищитися до 

майже 20%, знову 

знижується до 

13% 

 

 

Так 

 

8 

 

Охолоджен-

ня 

Б-неправильно встановлена 

температура - сприятливе 

середовище для бактерій. 

Х- відсутні 

Ф-відсутні 

Так 

 

 

Ні 

Ні 

Температуру 

шроту повинна 

перевищувати 

температуру 

атмосферного 

повітря на 5-7 °С. 

 

 

 

Так 

 

9 Контроль 

якості 

Б- відсутні 

Х-відсутні 

Ф-відсутні 

- 

- 

Дослідження на 

сліди розчинника, 

на вміст вологи і 

жиру, на 

активність уреази. 

 

10 

 

Зберігання 

 

 

 

Б – при зберіганні у вологому 

місці можливе поширення : 

мікроорганізмів, бактерії; 

віруси, паразити, гриби; 

Х - неякіні упаковки для шроту, 

можуть виділяти токсичні 

речовини. 

Ф- відсутні. 

Так 

 

 

 

 

 

 

Так 

 

 

Ні 

Зберігати треба 

виключно 

висушений, 

охолоджений 

шрот. Вміст води 

не повинно 

перевищувати 

12%, макс. - 14%. 

Шрот соєвий 

харчовий пакують 

у цілі, чисті, сухі, 

без стороннього 

запаху мішки з 

мішкової тканини  

 

 

 

 

 

 

Так 
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виробничий процес, а найефективнішою системою задля цього є впровадження   

принципів HACCP.  
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РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ КИЇВЩИНИ І М. КИЄВА 

Остапенко О.Г., студентка 4 курсу 

Компанець Е.В., к.с/г.н., доцент 

У 1986 році внаслідок Чорнобильської катастрофи понад 12,37 тис.км
2
 

(44,02%) території Київської області віднесені до різних зон радіоактивного 

забруднення. На радіоактивно забруднених територіях розташовано 560 

населених пунктів. 

На сьогоднішній день у Києві гамма-фон на відстані 1 м від  поверхні 

ґрунту в порівнянні з 1986 року знизився в десятки-сотні разів. На територіях, в 

межах яких виконувалися дезактиваційні заходи III–IV зон радіоактивного 

забруднення, гамма-фон зменшився на два-три порядки. Після розпаду в 1986-

1988 роках коротко та середньоживучих радіонуклідів, їх фіксації та заглиблення, 

самоочищення рослинності тощо, радіологічна ситуація стабілізувалася і зараз 

змінюється більш повільно. За період 2009 - 2015 роки на території Київщини, за 

винятком території зони відчуження і зони безумовного (обов‘язкового) 
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відселення, гамма-фон на поверхні ґрунту складає від 10 до 25 мкР год
-1

, що 

істотно не перевищує доаварійні показники. 

Основні екологічно небезпечні об'єкти у зоні відчуження пов‘язані із 

переробкою радіоактивних матеріалів та збереженням радіоактивних відходів, що 

утворилися у результаті аварії на Чорнобильській АЕС. Розділяють три групи 

таких об‘єктів. 

Першу групу становлять пункти захоронення радіоактивних відходів 

(ПЗРВ): "Буряківка", "Підлісний", "ІІІ-черга ЧАЕС", комплекс виробництв 

"Вектор". 

До складу другої групи відносяться пункти тимчасової локалізації 

радіоактивних відходів: "Стара Будбаза", "Нова Будбаза", "Рудий ліс", "Станція 

Янів", "Прип'ять", "Нафтобаза", "Піщане Плато", "Копачі", "Чистогалівка". 

До третьої групи відносяться місця неконтрольованого накопичення 

радіоактивних відходів на території зони відчуження [1].  

Загальна техногенно-екологічної ситуації в Києві вказує, що до чинників 

радіаційної небезпеки міста відносяться об‘єкти атомної енергетики, джерела 

іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів, що використовуються й 

утворюються у виробництві, науково-дослідній роботі і медицині. За результатами 

інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів на 

території міста існує 71 суб‘єкт господарювання в веденні яких знаходяться 2762 

джерела іонізуючого випромінювання із сумарною активністю понад 2,5.1016 Бк 

(67 тис. Кюрі) [1,2].  

Державним управлінням радіаційної безпеки регулярно проводяться 

перевірки вимог правил, норм та стандартів з радіаційної безпеки на 

підприємствах, що використовують джерела іонізуючого випромінювання. 

Виявлено ряд порушень вимог чинного законодавства України. Найбільш 

проблематичний щодо поводження з радіоактивними відходами є питання 

утилізації і зберігання відходів з вмістом тритію. На Київському пункті зберігання 

радіоактивних відходів ДМСК (державний міжобласний спеціалізований 

комбінат), ці відходи зберігаються в рідкій та твердій фазах. Найбільша кількість 
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тритію зосереджена в заглиблених у землю сховищах твердих радіоактивних 

відходів № 5, 6, 7 [2]. 

Київ – це велике місто, екологічні проблеми якого є вирішальним для стану 

середовища де проживає 3,5 млн. людей. Тому, не дивлячись на тенденції до 

зниження техногенного навантаження на населення та навколишнє середовище, 

питання радіоекології залишаються значущими в медико-соціальному і в 

політичному значені [4]. 

Радіаційна ситуація на території Києва відстежується гідрометслужбою 

шляхом щоденних спостережень за потужністю експозиційної дози, відбором та 

аналізом на вміст радіонуклідів проб повітряних аерозолів, атмосферних опадів та 

дніпровської води. Пункти спостережень розташовані у Гідропарку, Жулянах, 

Святошині і на проспекті Науки (Багринова гора). Потужність експозиційної дози 

в пунктах спостережень з початку 2009 р. до 2015 р. за даними центральної 

геофізичної обсерваторії становить у середньому складають 11-14 мкР/год. 

Доаварійний рівень до 1986 року складав 8-12 мкР/год. Потужність експозиційної 

дози в місцях найбільшого скупчення людей в Києві (центральна частина міста), 

показує дещо вищі результати в порівнянні з даними геофізичної обсерваторії. Це 

пояснюється наявністю граніту з якого побудовані площі і будівлі в місцях виміру 

потужності дози [2].  

Щільність бета-активних випадань на земну поверхню  складає в 

середньому 1,5 Бк/м
2
 за добу [4]. 

 

Висновки 

1. Для приведення Києва і Київщини у радіаційно-екологічно безпечний 

стан і виключення ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на 

населення та навколишнє середовище, доцільним  було б  створення та 

впровадження спеціалізованої автоматизованої системи контролю наявності 

радіоактивних речовин в навколишньому середовищі, принаймні в зонах ризику.  

2. Впровадження таких систем забезпечить повною та достовірною, в 

реальному часі, інформацією про радіаційну (радіоекологічну) обстановку в  
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Києві і населених пунктах Київщини. Це надасть змогу органам державної влади, 

екологічним організаціям і громадськості напрацювати обґрунтовані рекомендації 

і рішення щодо забезпечення радіаційно-екологічної безпеки населення міста та 

навколишнього середовища в цілому.  
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ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ РІВНЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

ҐРУНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Скрипка А. студентка 5 курсу 

Волошина Н. О., профессор, завідувач кафедри 

Запобігання переходу радіонуклідів із ґрунту в рослини - одне з головних 

завдань сільськогосподарської радіоекології. Залежно від властивостей ґрунту, 

ступеня його забруднення радіоактивними речовинами, а також залежно від видів 

вирощуваних сільськогосподарських культур, шляхів їх використання та інших 

умов вживають різні заходи щодо зменшення надходження радіонуклідів у 

продукцію рослинництва. 

Одним з найпоширеніших та найуживаніших способів є використання 

мінеральних (калійні, фосфорні, азотні добрива тощо)та органічних добрив. Їх 

використання дає змогу зменшити ризик надходження радіонуклідів з ґрунту у 

рослини сільськогосподарського призначення. 
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Науковці, які займалися вивченням питання впливу мінеральних та 

органічних добрив на радіоактивний стан ґрунтів, встановили, що кожен з видів 

добрив має свою особливість та ефективність в даному завданні. Наприклад, 

внесення калійних добрив є одним з головних заходів зменшення вмісту 137Cs 

(цезій) в продукції рослинництва у 3-6 разів. Це пояснюють антагонізмом іонів 

калію та цезію під час їх надходження в рослини. Рівень калійного живлення 

рослин істотно впливає на нагромадження 137Cs у надземних органах і при 

надходженні його через листя. 

Солі фосфорних кислот можуть утворювати із стронцієм нерозчинні 

сполуки. Тому при внесенні у ґрунт фосфорних добрив може значно знизитись 

перехід 90Sr (стронцій) з ґрунту у рослини. 

На відміну від інших добрив, до використання азотних добрив потрібно 

ставитися дуже обережно. При їх внесенні збільшується нагромадження в 

рослинах 137Cs, а іноді й 90Sr. В свою чергу, внесення в ґрунт органічних добрив 

може істотно зменшити надходження в рослини радіоактивних речовин. Особливо 

ефективне внесення гною, перегною, низинного торфу на ґрунтах легкого 

механічного складу. Органічні добрива запобігають надходженню в рослини не 

тільки 90Sr та 137Cs, а й інших радіонуклідів [1]. 

Для того, щоб визначитиефективністьвикористання мінеральних та 

органічних добрив у боротьбі з радіонуклідами ґрунту, було вирішено провести 

дослідження, на основі якого можна буде зробити адекватні та обґрунтовані 

висновки по даному питанню. Оскільки, сільськогосподарською рослиною, яка 

має найвищу здатність до накопичення радіонуклідів з ґрунту вважається 

картопля, для дослідубуло вирішено використати саме її. У грунт, забруднений 

радіонуклідами буде посаджено кілька зразків картоплі, яку буде удобрено 

відповідним добривом.  

Для теоретичного аналізу результатів дослідження було вирішено 

опрацювати Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» та  Державні гігієнічні нормативи «Допустимі рівні 

вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді». У 
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країнах, які постраждали від катастрофи на Чорнобильській АЕС, зокрема в 

Україні, нормуються тільки два радіонукліда: цезій-137 і стронцій-90. Це 

пов'язано з тим, що саме ці радіонукліди внаслідок своїх фізичних і хімічних 

властивостей легко включаються в перебіг біологічних процесів в організмі 

людини, підміняючи собою стабільні ізотопи. Причому, норми для90Sr більш 

жорсткі, ніж для137Cs, що пов'язано з його більшою небезпекою для життя та 

здоров‘я людини [2]. 

Було опрацьовано таблицю значень допустимих рівнів питомих активностей 

радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді, внаслідок 

чого було визначено допустимі рівні вмісту радіонуклідів в свіжій картоплі та 

продуктах її переробки, у т.ч. картоплі консервованій,картоплі замороженій, 

кулінарних картопляних виробах, напівфабрикатах з картоплі та інше. 

На сьогоднішній день складну проблему контролю продуктів харчування 

щодо вмісту радіонуклідів та їх кількості всередині продукту і в його клітинній 

структурі, вирішує пристрій, що має назву спектрометр. Отримана під час 

вимірювання первинна інформація, яка називається спектром, оброблюється 

спеціальним програмним забезпеченням. Кінцева інформація містить перелік 

наявних у продукті радіонуклідів та їх концентрації (кількість бекерелів (Бк) на 

одиницю ваги або об'єму (кг або л)). Саме за концентрацією радіонуклідів у 

продукті харчування і визначається його придатність або непридатність до 

вживання людиною. Альтернативний метод - це радіохімія і очікування відповіді 

на протязі 2-х тижнів. Але за цей тривалий термін більшість продуктів уже не 

будуть придатними для споживання. [3] 

Використання добрив на забруднених радіоактивними речовинами ґрунтах є 

одним з головних заходів зменшення надходження радіонуклідів у 

сільськогосподарські рослини. Зниження вмісту радіонуклідів в продукції 

рослинництва досягають не тільки за рахунок зменшення їх нагромадження 

рослинами, а й за рахунок зменшення вмісту радіоактивних продуктів поділу на 

одиницю маси рослинницької продукції при збільшенні врожаю (ефект 

«розведення») [4]. 
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ЕКСПЛУАТАЦІЯ АТОМНИХ РЕАКТОРІВ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ІВАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

Загорулько С. І. студентка 4 курсу, 

Лапига І. В., к. п. н.  

Одним із сучасних напрямів промислового розвитку України є 

інтенсифікація виробництва в усіх галузях народного господарства. Серед 

факторів, які впливають на успішність реалізації цього завдання, є забезпечення 

підприємств сировиною та енергетичними ресурсами, зокрема електроенергією. 

Серед актуальних екологічних проблем, пов‘язаних з виробництвом 

електроенергії, суперечливим залишається безпека експлуатації енергетичних 

реакторів на атомних електростанціях (АЕС). 

Сьогодні у світі нараховується 443, а в Україні 15 атомних енергетичних 

реакторів. Загальна потужність 15 українських енергоблоків становить 113107 

МВт, на яких у 2015 році вироблено 82300 ГВт. годин електроенергії, що 

становить 56,48 % від загального держаного виробництва електроенергії [1]. АЕС 
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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. 

Ці катастрофи знано вплинули на ставлення людства до безпеки ядерної 

енергетики в різних країнах. Зокрема, у Великій Британії та Франції, атомна 

енергетика прирівнюється до відновлювальних джерел енергії і розглядається як 

екологічне чисте. В Німеччині, атомна енергетика вважається небезпечним 

джерелом, що підтверджується фактом прийняття програми про зупинку атомних 

реакторів в країні до 2021 року [2]. 

Застосування застарілих енергоємних технологій в промисловості не 

дозволяє сьогодні відмовитись від експлуатації атомних енергоблоків, оскільки 

існуючі альтернативні джерела енергії ще не можуть компенсувати загальний 

обсяг електроенергії, виробленої АЕС. Розв‘язання проблеми енергетичного 

забезпечення нарощуванням потужностей теплових електростанцій теж не 

перспективне, оскільки зумовить загострення проблем екології довкілля. 

У грудні 2015 року, в Парижі, рішенням ХХІ конференції країн-учасниць 

Рамкової конвенції ООН ―Про зміну клімату‖ атомну енергетику визнано як 

низько-вуглецеву 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 [3]. 

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 
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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 % [4]. 

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 [4]. 

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 
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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 [5]. 

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 [6,7]. 

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 [5]. 

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 [5]. 

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% [8]. 

Результати наукових спостережень [9-12] є підтвердженням правомірності 

твердження, що аварії на АЕС та їх наслідки зумовлюють прямий та 

опосередкований  тривалий вплив дії іонізуючих випромінювань на організм 

людини, її органи і системи. 

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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За умови відсутності аварійних ситуацій АЕС в екологічному відношенні 

безпечніші від теплових електростанцій, тому їх можна поширювати лише за 

умов наявності гарантовано безпечних технологій функціонування енергетичних 

реакторів. 

Система радіаційного захисту, як сукупність нормативно-правових, 

проектно-конструкторських, медичних, технічних та організаційних заходів, що 

забезпечують радіаційну безпеку, потребує подальшого дослідження та 

удосконалення. 
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ 

 

ЕКОЛОГІЧНА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ В НАУКОВОМУ ВИМІРІ СУЧАСНОСТІ 

Бібікова Ю.В., студентка 48 еко 

Лазебна О.М., к.п.н., доцент 

Згідно сучасного визначення екологічна епідеміологія – це наука, що вивчає 

формування екологічних умов і ризиків для здоров‘я людини, поширення 

екологічних хвороб природної та техногенної етіології в популяції населення. 

Термін «екологічна епідеміологія» (environmental epidemiologi, 

ecoepidemiology) виник на Заході наприкінці 20 ст., як особливий науковий 

напрям, присвячений вивченню, аналізу і встановленню залежності здоров‘я 

населення від стану навколишнього середовища. 

Крім того, в англомовній літературі існує термін «eco-epidemiology», що 

відрізняється від терміну «environmental epidemiology». Це пов‘язано з тим, що 

спочатку екологічну епідеміологію мали на увазі як «епідеміологію факторів 

ризику», а вже потім як «епідеміологію середовище-здоров‘я» [1]. 

Сучасна екологічна епідеміологія сформувалась на основі такої медичної 

науки як епідеміологія. Це медична дисципліна, яка вивчає закономірності 

виникнення і поширення захворювань в людському суспільстві, а також заходи по 

їх попередженню [2]. 

Більше 50 років тому вперше були описані такі «екологічні» захворювання 

як Мінімата, Ітай-Ітай та інші. Після встановлення причин їх виникнення в 

розвинених країнах були створенні спеціальні програми для оцінки дії токсичних 

речовин та встановлення нових нормативів й норм добового потрапляння їх з 

продуктами харчування. Масове отруєння людей в Японії й Тайваня (хвороби Ю-

Шо та Ю-Ченг) рисом з високим вмістом ПХБ та багато інших схожих ситуацій 

призвело до поглибленого дослідження ступеня токсичності різних речовин та їх 

вміст у крові, грудному молоці та в тканинах [3]. 

Екологічний підхід до розуміння сутності епідемічного процесу був 

затверджений В.М Ждановим (1964), який чітко вказав на ставлення епідемічного 
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процесу до екологічних явищ. Разом з тим він зазначив: «…та обставина, що 

епідемічний процес протікає в людському суспільстві, відрізняє його від 

епізоотичного процесу, і ця відмінність, крім іншого, полягає головним чином у 

тому, що рушійними силами епідемічного процесу є суспільно-економічні умови 

життя людей». На його думку, епідемічний процес відображає екологію збудника 

хвороби в людському суспільстві. Таку специфіку епідемічного процесу 

підкреслює Б. Л. Черкаський [3]. Вітчизняні епідеміологи розробили вчення про 

закономірності зв‘язку епідемічного процесу з природно-кліматичними 

факторами [2]. Таким чином світовими та вітчизняними вченими був доведений 

негативний вплив забруднення навколишнього середовища на здоров‘я населення, 

так були закладені основи створення нової наукової дисципліни – екологічної 

епідеміології [3]. 

Предметом вивчення екологічної епідеміології є екологічно обумовлені 

хвороби та патологічні стани, зумовлені впливом на людину шкідливих факторів 

середовища її проживання [2]. Існують різні підходи щодо вивчення особливостей 

розвитку епідеміологічних процесів. Обов‘язковим є врахування соціальних явищ, 

що сприяє використанню найефективнішого методу дослідження даної 

проблематики.  

Соціально-екологічна концепція епідеміологічного процесу базується на 

використанні системного підходу під час аналізу явищ, що відбуваються в 

природі та в суспільстві. Згідно цьому підходу людину умовно роздивляються як 

систему, що складається з взаємопов‘язаних компонентів – підсистем різних 

рівнів. Це означає що процеси, які відбуваються на різних рівнях системи, 

пов‘язані між собою, впливають один на одного та створюють цілісну систему, 

тобто створюють певний вплив на людину [3]. Ця концепція є найкращим 

методом дослідження ризиків виникнення різних захворювань у людини, 

виникнення різних епідемій та виявлення закономірностей їх виникнення з 

урахуванням умов навколишнього середовища. 

Отже, вивчення хвороб перейшло на якісно новий рівень під кінець ХХ 

сторіччя. Зі стрімкими змінами у навколишньому середовищі дослідження 
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епідеміологічного процесу з екологічною обумовленістю стає першочерговим. 

Важливим етапом поліпшення ситуації у світі є не тільки науковий напрям 

роботи в цьому напрямі, а й просвітницький. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ НАСЕЛЕННЯ 

ГІРСЬКОГО СЕЛА  

Бондар Л.О., Бондар О.О. 

                                                                          Лазебна О. М., к.п.н., доцент  

Тотальне падіння духовності і моральності більшості населення, низький 

рівень екологічної культури і свідомості визначаються однією з основних і 

найсуттєвіших причин загострення взаємовідносин в системі «людина-природа». 

Г.О. Білявський називає цей процес кризою людського духу. 

Вирішення проблеми екологічної кризи можливо лише за умов ефективного 

формування екологічної культури населення, яка виступає необхідною 

передумовою оптимізації та гармонізації системи «суспільство-природа». 

Основними критеріями формування є види діяльності, що відповідають основним 

підсистемам культури – природно-перетворюючої, соціально- і духовно-

перетворюючої. Екологічна культура виступає регулятором екологічної діяльності, 
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специфіка функціонування якої обумовлена тим, що вона пронизує всі 

компоненти загальної культури і спрямована на гармонізацію соціоприродних 

відносин. Вона є своєрідним «кодексом поведінки», що лежить в основі 

екологічної діяльності, включає в себе певний зріз суспільно виробленого способу 

самореалізації людини в природі, її культурних традицій, життєвого досвіду, 

моральних почуттів й оцінки ставлення людини до природи [1]. 

Вивчення рівня екологічної культури населення гірської місцевості 

актуалізується особливостями соціального устрою життя людей в певних умовах. 

Науково-дослідна робота проводилась на території Міжгірського району, 

Закарпатської області. Для оцінювання рівня екологічної культури сільського 

населення використана методика, розроблена В.Т. Собчик і О.М. Нагорнюк з 

доповненнями. Згідно цієї методики запропоновано шкалу екологічної 

грамотності, яка включає п‘ять рівнів. 

Для визначення рівня екологічної культури населення було передбачене 

опитування як метод збору первинної інформації. Опитування проводилось за 

допомогою методики Інституту соціологічних досліджень НАНУ, адаптованої для 

населення гірського регіону. Також розроблена екологічна анкета.  

У якості полігону наших досліджень була обрана сільська місцевість 

гірського регіону, а саме – село Синевирська Поляна, Міжгірського району, 

Закарпатської області, яке має помірне антропогенне навантаження. Схема 

анкетування розроблялася з метою визначення рівнів екологічної свідомості і 

екологічної культури населення. 

В результаті дослідження та аналізу анкетних даних виявлено:  

1 рівень сформованості екологічної культури визначається як дуже високий. 

Респонденти цього рівня мають чітке уявлення про сучасні екологічні проблеми 

як свого регіону так і світу в цілому. Екологічна тематика є важливою для 

обговорення в їхньому колі спілкування та поза межами нього; респонденти 

визнають власне місце у природі як рівноправного з останньою; для них є 

характерним позитивне та екоцентричного спрямування ставлення до природи. За 

отриманими даними 0% респондентів відповідає цьому критерію;  
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2-ий – високий: Респонденти достатньо поінформовані про сучасні 

екологічні проблеми як свого регіону так і світу в цілому. Екологічна тематика є 

важливою для обговорення в їхньому колі спілкування та поза межами нього; 

респонденти визнають власне місце у природі як рівноправного з останньою; для 

них є характерним позитивне та екоцентричного спрямування ставлення до 

природи. Таких респондентів - 15%. 

3-ій рівень – середній. Респонденти мають нечітке уявлення про сучасні 

екологічні проблеми. Останні не є важливою темою обговорення в їхньому житті; 

знання з екології є фрагментарними; також є характерним наявність матеріальних 

потреб та епізодичного інтересу до стану природного середовища.  Таких 

респондентів визначено 30%. 

4-ий – низький. Респонденти мало поінформовані про розвиток і небезпеку 

екологічних кризових ситуацій в межах регіону і місця проживання. Пасивні щодо 

природоохоронних заходів і екологічних рухів, мало зацікавленні у вирішенні  

екологічних проблем своєї місцевості, визначають особисте місце у природі як 

панівне. Таких респондентів - 38%. 

5-ий – дуже низький. Характеризується повною відсутністю знань про 

екологічні проблеми світу, регіону, місця проживання,  про екологічні чинники як 

негативні фактори впливу на життя людини. Відсутність бажання отримувати 

інформацію екологічного змісту, брати участь в екологічній діяльності. Їх - 17%. 

На разі рівень екологічної культури населення визначається як середій та 

низький, що є незадовільним. Тому на сучасному етапі збалансованого розвитку 

агросфери Синевірської Поляни надзвичайно актуальним і важливим є 

підвищення рівня екологічної культури та етики сільського населення. В основі їх 

формування варто покладати ідеологію гуманного ставлення людини до 

природного середовища, що базується на принципах всебічної і безперервної 

формальної і неформальної екологічної освіти, виховання, свідомості щодо 

поведінки людини в природі. Вміле використання всіх складових екологічної 

освіти і культури допоможе місцевому населенню зрозуміти логіку природи, 

зв'язок законів її розвитку і те, як узгодити своє існування, свої потреби і 
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сільськогосподарську діяльність з цими законами, зрозуміти, що у природі 

існують деякі заборони, порушувати які людина не має права. Формування 

високого рівня екологічної культури і свідомості місцевого населення, що 

проживає на сільських територіях є важливим і актуальним, оскільки реалії 

сьогодення не сприяють збалансованому розвитку регіону [2].  
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ В 11 КЛАСІ 

Дядюшкіна Л.В. 

Буяло Т.Є., доцент кафедри  

теорії та методики навчання 

 природничо-географічних дисциплін 

Екологічне мислення – це рівень знань, культури, виховання, за якого 

кожна людина в своїй професійній і непрофесійній діяльності наслідує мету 

створення і організації найкращих умов психоемоційного, природного і 

суспільного середовища для подальшого розвитку людини, збереження і розвитку 

її здоров‘я. 

Необхідними компонентами екологічного мислення є: розвинене логічне 

мислення як необхідний інструмент осмислення інформації, її аналізу і 

встановлення закономірностей і взаємозв'язків в системі "людина-природа", 

"людина-навколишнє середовище", сутності внутрішніх процесів людини і 

необхідних умов збереження людини як виду, людини як особистості, її 
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інтелекту; розвинене образне мислення, пов'язане з естетичним сприйняттям 

середовища, з процесом переходу отриманої інформації в особистісно-значуще 

знання, асоційоване з власним досвідом людини, образами її уяви і пам'яті; творче 

мислення, що відрізняється оригінальністю, гнучкістю, нестандартним підходом 

до розв'язання існуючих проблем як екологічних, так і екопсихологічних (в 

екологічній освіті, вихованні, формуванні екологічної культури особистості)[3]. 

На сучасному етапі формування екологічного мислення характеризується як 

безперервний процес навчання та виховання, спрямований на формування 

загальної екологічної культури. Екологічна освіта спирається на наукову базу, 

охоплює більшу частину предметів, що вивчаються в школі, і переслідує цілі: 

оволодіння учнями знаннями про живу природу, загальними методами її 

вивчення; формування на базі знань і умінь науково обґрунтованої екологічної 

картини світу як компонента загальнолюдської культури. 

Ці цілі можна конкретизувати в трьох групах завдань: пізнавальної 

(засвоєння основних наукових екологічних понять і фактів; розуміння цінності 

природи як джерела матеріальних та духовних сил суспільства і кожної людини); 

мотиваційної (розвиток потреби спілкування з природою; свідомого дотримання 

норм еколого-орієнтованої поведінки); діяльнісної (активізація діяльності з 

охорони природного середовища, участь у пропаганді ідей охорони природи)[4]. 

Завдання реалізуються під час вивчення учнями в першу чергу таких 

предметів, як біології та екології. 

Під час виробничої педагогічної практики, я була закріплена за 11класом, 

мені довелося проводити уроки як з біології, так і з екології.  Цікаво було те, що 

теми були дуже схожими з обох предметів: з біології «Вплив діяльності людини на 

стан біосфери. Охорона біосфери» та з екології «Проблема забруднення 

природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень» 

[1, 2]. З цих тем можна дізнатись багато чого корисного як учню 11 класу, так і 

дорослій освіченій людині. Для того, щоб сформувати екологічне мислення в 

учнів я використовувала дидактичну гру «Екологічна компанія» та вікторину: 
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«Цікаве питання», також був проведений позакласний захід з теми: «Збережімо 

Землю для людей». 

Для гри «Екологічна компанія» був відведений майже цілий урок. Учням 

пропонувалось зробити свою екологічну рекламу, ролик, плакат, скласти вірш чи 

пісню на тему «Проблема забруднення природного середовища та стійкості 

геосистем до антропогенних навантажень». Учні із захопленням приймали участь 

та розмірковували над проблематикою даної теми. 

При проведенні вікторини «Цікаве питання» учні самі вигадували складні 

запитання, після чого записували їх на листочки та вішали їх на умовне дерево, 

завчасно підготовлене вчителем. Після цього кожен учень знімав собі по одному 

листочку та відповідав на записане запитання. Прослухавши відповідь, в класі 

проводилось обговорення відповіді і учні або погоджувались із відповіддю, або ні. 

Участь у позакласному заході також вимагала від учнів застосування 

інтелектуальних умінь і сприяла вдосконаленню екологічного  мислення. Робота 

проводилась у формі гри - змагання, в якому брали участь 3 команди. У першій грі 

«Довіряй, але перевіряй», учням зачитувались тези, з якими команди по черзі 

повинні були або погодитись, або ж ні. Як приклад «Чи вірите ви, що бджолі для 

отримання 1 кг меду треба зібрати нектар із 5 мільйонів квіток конюшини? 

(Вірю)». Друга гра «Екологічна ромашка», учні виходили до вчителя та відривали 

собі листки заготовленої із паперу ромашки на звороті яких були номери запитань. 

Приклад одного із запитань «Липи живуть в лісі 300-400 років, у містах – 150 

років. У чому причина цього явища? (Забруднене повітря)». Наступним завданням 

для учнів було відтворити повний текст прислів‘я і пояснити його, наприклад 

«Хто про землю дбає, той голодним…(не буває)».  

Четвертою була гра «Забруднювачі-довгожителі». У пластикових коробках 

учням виносили предмети (фольгу, паперове пакування для продуктів, 

поліетиленові пакети, скляні пляшки, металеві банки від соку та пива, пінопласт). 

Даючи відповідь, потрібно не лише відгадати назву забруднювача, а й показати 

його. Приклад «Якщо його подрібнити й унести  в ґрунт, то він сприятиме 
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підвищенню врожайності, а якщо залишити на звалищі, то він розкладеться 

майже за десять років. Що це? ( Папір)». 

Після того, як учні відгадали «забруднювачі» їм було запропоновано 

подумати над тим, де та як можна використати:  фольгу, паперове пакування для 

продуктів, поліетиленові пакети, скляні пляшки, металеві банки від соку та пива, 

пінопласт після одноразового їх використання. Це завдання було творче, тому учні 

працювали на повну силу, активно залучались в групове обговорення, був 

складений вірш та пісня. 

Старший шкільний вік можна розглядати як ключову щабель екологічної 

освіти. У цей період життя закладаються основи особистісної культури, її базис, 

відповідний широкому колу загальнолюдських цінностей, відбувається 

усвідомлення значення природи для суспільства і людини, ролі антропогенного 

фактору у зміні природних комплексів, забезпечується включення учнів в 

практичну екологічну діяльність. Тільки в старшому шкільному віці при 

цілеспрямованій роботі можна сформувати систему наукових екологічних знань, 

ціннісних екологічних орієнтації, відповідальне ставлення до природного 

середовища [4]. 

Література: 

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К., 

Ірпінь: Перун, 2005. -85 с. 

2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Екологія. 10-11 класи. – К., 

Ірпінь: Перун, 2005. -85 с. 

3. Складановська М.Г. Людина і світ. Вступ до екологічної психології: навч. 

посібник / М.Г. Складановська. - Дніпропетровськ: Національний гірничий 

університет, 2004. – 130 с. 

4. Урсул А.Д. Модель освіти XXI століття: проблеми сталого розвитку та безпеки / 

/ Безпека Євразії. 2001. №4, С.12-14. 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

УКРАЇНИ 

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ 

Андріуца Є.С., студент 3 курсу  

Лазебна О.М., к.п.н., доцент 

Вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і 

мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним 

стандартам та санітарному законодавству . 

Безпека питного водопостачання є важливою складовою стабільного 

розвитку суспільства, національної безпеки та сталого розвитку країни. Проблеми 

питного водопостачання в Україні тіснопов‘язані з господарськими, 

водогосподарськими та екологічними проблемами.Одним із основних факторів, 

що безпосередньо впливають на стан здоров‘я населення є якість питної води, яку 

воно споживає. 

У 260 населених пунктах України питна води за окремими фізико-

хімічними показниками (загальний солевміст, жорсткість, концентрація заліза, 

нітратів, аміаку, перманганатна окисність та ін.) не відповідає вимогам ДСанПіН 

№383 Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Вода питна. 

Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного 

водопостачання" 28.10.09. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого 

господарсько-питного водопостачання. Деградація водних джерел, поява нових 

забруднюючих речовин, моральний і фізичний зон устаткування і мереж, 

вторинне забруднення води при її знезараженні і транспортуванні знижують 

екологічну безпеку питної води [1]. 

Забруднення питної води в трубах водопровідної мережі відбувається 

внаслідок раптової зміни руху води в ній, або зміни її хімічного складу. За першої 

причини спостерігаєтьсязбурення осаду та йогоперехід в об‘ємпитної води. 

Наявність другої причини супроводжується розчиненням твердої частини осаду, 
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що полегшує його збурення, перехід в об‗єм питної води та транспортування до 

споживачів . 

Концентрація заліза в промивній воді при першій промивці мережі 

залежить від матеріалу, з якого виготовлені трубопроводи . 

Серед чинників, які впливають на якість води, що поступає до 

водоспоживачів, на перший план виступають:  

– недотримання технологічного регламенту експлуатації водопровідної 

мережі; 

– нестабільність вихідної води та неефективні технології її очищення; 

– змішування у водопровідній мережі води від різних джерел 

водопостачання; 

– невідповідність матеріалів труб якості води у водопровідній мережі; 

– надмірні діаметри труб водопровідної мережі та порушення гідравлічних 

параметрів її роботи; 

– незадовільний технічний стан водопровідної мережі тощо. 

Кожен із зазначених чинників або їх комбінація можуть зумовити 

непередбачувані зміни якості води, що найбільш яскраво проявляється на межі її 

контакту з поверхнею трубопроводів та з наступним поширенням цього явища по 

усьому об‘єму трубопроводу. Суть такої зміни може мати фізичні, хімічні або 

мікробіологічні ознаки . 

Сучасні технології очищення води (мембранні, сорбційні, каталітичні) 

дозволяють очистити воду від будь-яких забруднень. При застосуванні цих 

методів зростає вартість очищеної води і не завжди однозначні наслідки від її 

вживання. Додаткових досліджень вимагає оцінка якості води на виході з очисних 

споруд на основі врахування зміни складу води при її транспортуванні. Необхідна 

розробка оптимальної екологічно безпечної схеми питного водопостачання із 

урахуванням її екологічної безпеки. Це дозволить разом із дотриманням 

нормативних значень якості води прогнозувати ризик у системі водопостачання, 

щоб завчасно йому запобігати. 
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Науково-дослідна робота передбачала вивчення якісного стану питної води 

м. Ватутіне , Черкаської області. Проби відбиралися у 5-ти точках, з яких одна 

точка розташована поза містом, інші чотири в різних точках житлового масиву 

міста. 

Результати показали, що вода яку досліджували є жорсткою, тому потребує 

багатоступінчатого пом‘якшення і глибокої фільтрації. Так, висока жорсткість, 

зумовлена високим вмістом солей кальцію і магнію, погіршує органолептичні 

властивості води, надаючи їй гіркуватого смаку. Жорстка вода негативно впливає 

на органитравлення, сприяєутвореннюсечовихкаменів. Через використання 

неякісної води зросла захворюваність людей.Потребують розробити заходи, які 

спрямовані на запобігання та усунненя наслідків забруднення, засмічування і 

виснаження вод. 

Зокрема: 

 освітлення (усунення каламутності і кольоровості),  

 знезараження (звільнення від патогенних мікроорганізмів). 

При необхідності вода піддається спеціальним методам обробки:  

- знезалізнення,  

- пом‘якшення,  

- дезодорації,  

- знефторювання або фторування. 

  

Література: 

1. Водні ресурси України: екологічний та соціальний виміри: Матеріали круглого 

столу, проведеного Центром Соціального Прогнозування. - К.: ВіРА «Інсайт», 

2003. - 126 с. 

2. Гіроль М. М., Ковальський Д., Хомко В. Є., Гіроль А. М. Проблеми якості води 

в водопровідних мережах. Водопостачання та водовідведення //Виробничо-

практичний журнал. - К. - №2. -2008. - 21 с. 

3.Государственный контроль качества воды.  М.: ИПК Издательство стандартов, 

2001.  688 с. 
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ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М.ЧЕРНІГОВА 

Ворчило О.А., студентка 2 курсу 

                                                                         Шевченко В., к.б.н., доцент 

В наш час актуальною проблемою є забруднення атмосферного повітря в 

містах, яке відбувається в результаті викидів різних заводів, фабрик, підприємств, 

а також автомобільних викидів. В результаті всіх вище перерахованих факторів 

погіршується рівень якості життя населення. 

Місто Чернігів – це регіон з достатньо розвинутою промисловістю та 

сільським господарством, багатий природними і рекреаційними ресурсами. 

Чернігівщина розташована у межах двох природних зон – мішаних лісів (Полісся) 

і лісостепу. Зона мішаних лісів охоплює більшу частину області (68% усієї площі). 

Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

мають підприємства: електроенергетики 18,068 тис. т, або 43,2 % від загальних 

викидів стаціонарними джерелами по області, транспортування газу 

трубопроводами – 2,424 тис. т або 5,8 %, добування паливно- енергетичних 

корисних копалин – 0,587 тис. т, або 1,4%.У містах та  районах, де розташовані 

підприємства цих галузей, спостерігаються найвищі обсяги викидів в атмосферне 

повітря,а саме: місто Чернігів (20,027 тис.т, або48,8%),  Чернігівський  район  

(3,115 тис. т,  або  7,4%), Варвинський район (2,628 тис. т, або 7,0 %), Носівський 

район (1,272 тис. т, або 3,0%). Серед населених пунктів найбільшого 

антропогенного навантаження зазнала атмосфера міста Чернігова – 257 т/ км², 

67,843 кг у розрахунку на душу населення, в 2010 році цей показник дорівнював 

38 кг. 

Найбільшим забруднювачем атмосферного повітря в області залишається 

КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ Фірма «ТехНова» викиди якого, складають 43 % 

викидів від стаціонарних джерел області. В 2014 році підприємством в 

атмосферне повітря викинуто 18,068 тис. т забруднюючих речовин, що на 

1016,651 т. (5 %) менше минулорічного показника. Підприємством в атмосферне 

повітря викидається за рік 2,405 тис. т сполук азоту, діоксиду сірки 11,549 
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тис.тонн, оксиду вуглецю 0,165 тис.т, речовин у вигляді суспендованих твердих 

частинок 3,930 тис.тонни [2]. 

У 2014 р. Чернігівським обласним центром з гідрометеорології відібрано 

5404 проби атмосферного повітря. За результатами досліджень загальний рівень 

забруднення повітря в місті за індексом забруднення атмосфери (ІЗА) оцінювався 

як низький. 

Сеpедньоpічні концентрації домішок, що визначались не перевищували 

середньодобову гранично допустиму концентрацію (ГДК с.д.), за винятком 

діоксиду азоту (речовини 3-го класу небезпеки), середня концентрація якого 

дорівнювала 2,0 ГДК с.д. Протягом року середньомісячні концентрації діоксиду 

азоту коливались у межах 1,5-2,5 ГДКс.д. 

Динаміка перевищень норм ГДК с.д. діоксиду азоту в атмосферному повітрі 

м. Чернігів в 2014 році. 

Сеpедньоpічні концентрації інших домішок становили:  

-діоксиду сірки - 0,6 ГДК с.д., 

- завислих  речовин - 0,2 ГДК с.д. 

Максимально  разові  концентрації  досягали: 

-діоксиду  азоту -  0,9 ГДК, 

-завислих речовин та діоксиду сірки – 0,2 ГДК. 

Сеpедні за рік та максимальні з середньомісячних концентрацій важких 

металів були значно нижчими за відповідні ГДК с.д. Найбільші середньомісячні 

концентрації заліза (0,2 ГДК с.д.) спостерігались у квітні та липні [2].  

Для того, щоб визначити середньодобовий показник викиду СО від 

діяльності автотранспорту нами було проведено дослідження на найбільш 

завантажених перехрестях міста Чернігова.  

Матеріали і методи: дослідження проводилося за методикою 

Г.О. Білявського «Оцінка ступеня забрудненості атмосферного повітря 

відпрацьованими газами на ділянці магістральної вулиці ( за концентрацією СО 

)»і даними Екологічного моніторингу та природоохоронних програми 

Держуправління ОНПС в Чернігівській області. 
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Результати дослідження: збір матеріалу проводився в березні 2016 року в 

місті Чернігові на перехрестях вул. Горького і Проспекту Миру (табл.1), а також 

вул. П‘ятницької та Проспекту Перемоги (табл.2). 

Таблиця 1 

N-сумарна інтенсивність руху автомобілв на ділянці вулиці (шт./год) 

Тип автомобіля  Кількість автомобілів в різний період доби, шт. 

9:15 год – 10:15 год 13-14 год 16:20-17:20 год 

Важкої вантажності 

Автобус 

Легкові 

41 

200 

832 

27 

184 

701 

32 

212 

753 

Всього 1072 1001 997 

 

Таблиця 2 

N-сумарна інтенсивність руху автомобілів на ділянці вулиці (шт./год)  

Тип автомобіля  Кількість автомобілів в різний період доби, шт. 

8:00-9:00 год 14:20-15:20 год 17:40-18:40 год 

Важкої вантажності 

Автобуси 

Легкові 

27 

294 

943 

23 

276 

820 

42 

285 

1106 

Всього 1264 1119 1433 

 

На перехресті вул. Горького і Проспекту Миру. Розрахунок проводився за 

формулою: 

Ксо=(А + 0,01NКm)   ·Кa·Кн·Кc·КB·Кn, 

Середньодобовий показник СО = 67 мг/дм³. Середній показник викиду СО 

автомобілями за добу має дорівнювати 20 мг/дм³. 

Отже, під час наших досліджень було з‘ясовано, що викиди СО 

автомобілями важкої вантажності, автобусів та легкових автомобілів на 

перехресті вулиць Горького і Проспекту Миру протягом березня місяця були 

перевищені в 2,5 рази і становлять 67 мг/дм³. 

На перехресті вул. П‘ятницької та Проспекту Перемоги Середньодобовий 

показник СО=59,76мг/дм³. 

На цьому перехресті під час наших досліджень було з‘ясовано що 

автомобільні викиди перевищують норму в 2 рази і становлять 59,76 мг/дм³.. 
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Висновок: В результаті опрацьованих джерел та проведеного дослідження 

нами було з‘ясовано що, рівень забруднення атмосферного повітря в м. Чернігові 

з кожним роком зростає, викиди СО автомобілями важкої вантажності, автобусів 

та легкових автомобілів протягом березня місяця були перевищені в 2 рази і 

становлять в середньому 64мг/дм³. 
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ЛІСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Волошин О.Г., студент 13 ЕКО  

Лазебна О.М., к.п.н., доцент  

Знищення лісових екосистем, їх надмірна експлуатація призводять до 

глобальних і регіональних кліматичних змін, зменшення біорізноманіття, 

порушення коло обігу речовин та енергії. 

Відомо, що світові лісові ресурси займають близько 30 % площі суші планети 

Земля та мають тенденцію просторового скорочення. Інтеграція України до 

європейської спільноти потребує ініціатив світового та європейського рівнів з 

поліпшення та підвищення продуктивності лісових ресурсів. Близько 50 % 

лісових екосистем в Україні – антропогенного походження. 

На сьогодні загальна площа лісів країни становить 15,7 %, що значно менше 

інших європейських країн, наприклад у Фінляндії – майже 65 %, Польщі – 43% 

[1]. 

На разі, в Україні гостро постають проблеми пов‘язані з відновленням лісів і 

реалізацією принципів збалансованого ведення лісового господарства. Низка 

наукових досліджень з проблематики вивчення причин зменшення площі лісів 

планети пов‘язана з розширенням промислової та господарської сфер діяльності 

людини, демографічними змінами, природними та антропогенними пожежами, 
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інтродукцією та інвазивними видами деревних рослин (ентомологічні шкідники, 

грибкові захворювання), спалахами масового всихання деревостанів, 

урбанізацією, а також підвищенням потреби у продукції лісової промисловості. 

Зростання попиту на продукцію харчування зумовлює розширення площі 

сільськогосподарських угідь та вирубування лісів. 

Серед шляхів вирішення зазначеної проблеми пріоритетним є інформаційно-

дистанційний підхід. Компанія Google є партнером програми Global Forest Watch 

(GFW). Програма в режимі online здійснює моніторинг лісів. З одного боку, 

представляє собою  інформаційну систему для населення про стан лісових 

ресурсів на планеті. З іншого – сприяє ефективному управлінню 

лісокористуванням в режимі реального часу і збереженню лісових ландшафтів. 

Моніторингова система  формує карти динамічного зменшення лісового покриву 

на всій планеті чи в окремому регіоні, змін його стану починаючи з ХХІ ст., 

відображає інформацію щодо лісових пожеж, ризиків знеліснення в руслі 

антропогенного впливу. За статистичними даними цього сайту Російська 

Федерація займає перше місце у світі по втраті лісів (36,5 млн. га). 

Отже, досвід європейських країн є інноваційним для України. Водночас, 

впровадження таких моніторингових систем є можливим і реалізація його 

дозволяє покращити ситуацію стану лісових екосистем та їх раціонального 

використання. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ 

ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ 

СВІТУ 

Головко М.Ю., студент 48еко 

Волошина Н.О., д.б.н., зав.каф. екології 

Сьогодні екологічна експертиза як особлива організаційно-правова форма 

превентивного контролю може стати однією  з найбільш ефективних засобів 

запобігання шкоді, що завдається навколишньому середовищу і здоров‘ю людини. 

Основне призначення екологічної експертизи полягає в тому, що вона повинна 

передувати прийняттю господарських та інших рішень і стати надійною 

перешкодою на шляху прийняття екологічно необгрунтованих (небезпечних) 

рішень, забезпечувати тим самим контроль за здійсненням заходів екологічної 

безпеки в господарській та іншій діяльності.  Основні принципи організації 

екологічної експертизи визначені Законом України ―Про охорону навколишнього 

природного середовища‖, а конкретний механізм її здійснення регламентовані 

Законом України ―Про екологічну експертизу‖  та Постановою Кабінету Міністрів 

України ―Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів 

будівництва та проведення їх державної експертизи‖ [1].  

Серед проектних матеріалів, які подають на екологічну експертизу, вагоме 

місце посідає оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) – один із 

головних інструментів екологічного планування. ОВНС – це комплексний прогноз 

змін стану природного, соціального і техногенного середовищ, який роблять на 

підставі аналізу впливів передбачуваної господарської діяльності з урахуванням 

можливих заходів безпеки з метою недопущення таких змін та, відповідно, 

реалізації такого виду діяльності.  

Одним із завдань екологічної експертизи, згідно Закону України ―Про 

екологічну експертизу‖, є ―оцінка впливу діяльності об‘єктів екологічної 

експертизи на стан навколишнього природного середовища та якість природних 

ресурсів; оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності заходів 

щодо охорони навколишнього природного середовища‖. Відповідно до чинного 
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законодавства України вимоги до матеріалів ОВНС закріплено у ст. 36 цього 

Закону – ―Вимоги до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне 

середовище‖ [1]. 

Керуючись Законом України ―Про екологічну експертизу‖, документація на 

об‘єкти державної екологічної експертизи повинна містити: комплексну еколого-

економічну оцінку впливу запланованої чи здійснюваної діяльності на стан 

навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних 

ресурсів, що оформлена у вигляді окремого тому (книги, розділу) документації, 

Заяви про екологічні наслідки діяльності; обґрунтування впровадження сучасних, 

досконалих нематеріало- й неенергоємних, мало- та безвідходних технологічних 

процесів; забезпечення комплексної переробки, утилізації і ефективного 

використання відходів виробництва [1].  

В Україні ОВНС включена до процесу проектування, яке розпочинається 

реально тоді, коли рішення про розгортання певної господарської діяльності вже 

фактично прийняте. Першим етапом процедури ОВНС в Україні як складової 

передінвестиційних досліджень є складання Заяви про наміри та попередня 

оцінка впливу об‘єкта проектування на навколишнє середовище, в якій містяться 

вимоги стосовно надання дуже стислих відомостей щодо можливих впливів на 

різні складові довкілля [2]. 

Звичайно, жодного стосунку до ОВНС у справжньому розумінні цього 

поняття зазначена інформація щодо можливих впливів майбутньої господарської 

діяльності на складові довкілля (геологічне, повітряне, водне середовище та ін.) 

не має – це просто фіксація цілком очевидних речей. Така інформація (за умови її 

об‘єктивності) дійсно може дати певне (хоч і дуже поверхове) уявлення про 

―екологічність‖ того чи іншого виробництва та рівень його теоретично можливої 

небезпеки для довкілля. Вона є, безумовно, корисною й потрібною, але аж ніяк не 

достатньою для забезпечення можливості справді об‘єктивного аналізу варіантів 

розміщення об‘єкта на рівні процедури ОВНС. Тобто, реально, відбувається 

обрання пріоритетного варіанта не на підставі висновків процесу ОВНС, а 

виходячи в основному з інтересів та уподобань замовника при, звісно, 
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―урахуванні екологічної обстановки‖. Відбувається це тому, що, як уже 

зазначалося, в Україні ОВНС є частиною процесу проектування, а її результати – 

розділом документації, тоді як по своїй суті ОВНС мала б бути процесом 

прийняття рішення, за яким ішло б проектування – як документальне оформлення 

такого справді належно обґрунтованого рішення  [2].  

Процедура ОВНС ―західного типу‖ передбачає по можливості залучення 

громадськості до вирішення питання організації певної господарської діяльності 

на перших стадіях утворення нового проекта. Робиться це, звичайно, не заради 

вдоволення амбіцій окремих лідерів громадських угруповань чи організацій у 

цілому, а для забезпечення безконфліктного й успішного здійснення запланованої 

діяльності та досягнення відповідної господарської чи іншої мети. У зарубіжних 

країнах оцінка впливу на довкілля (ОВД) має суттєві відмінності від процедури 

прийняття в Україні, її вперше було запроваджено у США. У більшості 

індустріальних держав такі процедури або їх основні елементи були узаконені до 

середини 80-х років. Упродовж наступних років цей процес набув подальшого 

розвитку. Вирішальну роль у цьому відіграла Директива 85/337/НЕС, відповідно 

до якої запровадження ОВД стало обов‘язковим у країнах Європейського Союзу. 

ОВД вимагає від інвесторів, проектувальників, аналітиків враховувати не тільки 

безпосередні впливи, але й опосередковані, а також думку громадськості, 

довготермінові наслідки, кумулятивні ефекти майбутніх об‘єктів на стан довкілля. 

У багатьох системах екологічної експертизи відповідальність за виконання цих 

робіт покладена на ініціатора діяльності, який виконує їх своїми власними силами 

або залучає до цього спеціальну компанію. Однак, така практика не є загально 

прийнятою [3]. 

У федеральній системі США при проведенні експертизи проектів приватних 

компаній, які вимагають одержання ліцензії федерального органа, виконавець 

залучається цим органом на основі тендера. Хоча його роботу оплачує компанія – 

ініціатор діяльності, виконавець підзвітний федеральному органу, на який, таким 

чином покладена відповідальність за якість цієї роботи. Аналогічна практика 

характерна для системи екологічної експертизи Естонії або штату Каліфорнія 

http://www.znannya.org/?view=concept:1903
http://www.znannya.org/?view=concept:1903
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(США). Обов'язком ініціатора в таких системах є надання інформації, необхідної 

для прогнозу впливу діяльності, що планується на навколишнє середовище. У 

Німеччині й розроблена та реалізується стратегія екологічно орієнтованого 

менеджменту й екологічного підприємництва як одного з важливих напрямків 

екологічної модернізації за рахунок екологічної експертизи. Крім того, всі 

підприємства Німеччини в обов‘язковому порядку проходять екологічний аудит 

[4]. В Японії природоохоронне законодавство і правове регулювання державної 

екологічної експертизи зорієнтовані на розробку в першу чергу стандартів 

здоров‘я, додаткових обмежень емісій для окремих галузей промисловості. Саме в 

Японії розроблені найжорсткіші у світі санітарно-гігієнічні стандарти якості води 

[5]. 

Таким чином, загальний потенціал ОВНС в Україні на сьогодні значно 

поступається ―західному типу‖, оскільки він не має економічної складової, яка дає 

змогу попередити непродуктивні витрати інвестицій. Відмінності між цими двома 

процедурами полягають в ідеології самої оцінки, оскільки вся процедура ОВД від 

ідеї до практичної реалізації базується на варіантності рішень, які змінюються 

залежно від результатів здійснення цієї оцінки. 

Водночас, не слід забувати у зв‘язку з останніми політичними подіями у 

країні, що запровадження в Україні системи оцінки впливу на довкілля 

європейського зразка є необхідною умовою підписання Угоди про асоціацію 

Україна-ЄС. Наявна в Україні система оцінки впливу передбачає проведення такої 

оцінки та організацію громадського обговорення самим інвестором або на його 

замовлення розробником проектної документації, але не державним органом. 

Залучення органів влади до цього процесу лише на стадії передавання готової 

документації на експертизу робить національну правову базу України нездатною 

впровадити вимоги Оргуської конвенції та Конвенції Espoo (Конвенція про оцінку 

впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті) [5]. 

Саме тому, ми вважаємо, що в національне законодавство України має бути 

внесено концептуальні зміни, які би забезпечили залучення органів публічної 

влади до процесу оцінки впливу на довкілля на її ранній стадії, а також поклали 
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на них функції з організації участі громадськості, а також пропонується в новій 

редакції Державних Будівельних Норм (ДБН) внести зміни до місця ОВНС у 

схемі інвестиційного процесу будівництва, а саме розробку ―Завдання на розробку 

матеріалів ОВНС‖ у повному обсязі здійснювати на першому етапі проектування, 

при визначенні інвестиційних намірів та підготовці вихідних даних щодо об‘єкта 

будівництва. Такий порядок дозволить на другому етапі проектування взяти до 

уваги думку громадськості щодо наміченого проекту та розробити матеріали 

ОВНС в повному обсязі з урахуванням як екологічної, так і економічної і 

соціальної складової [5]. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

Діденко К. В., студент 3 курсу  

Красільнікова Т.М., к.тех.н., доцент 

На межі ХХ-ХХІ століття необхідність у задоволенні екологічних потреб 

стала займати все більше місце в системі споживчих цінностей громадян і не 

помічати цей факт стає просто неможливо. 

Ринок екологічно чистої продовольчої продукції, який представляє собою 

альтернативу традиційному ринку, динамічно розвивається. Органічне 

землеробство розвивається дуже швидкими темпами і на сьогодні вже в 146 

країнах світу ведеться статистика, щодо виробництва органічного продовольства. 

Серед 100 країн – найбільших виробників продукції органічного землеробства, 

Україна посідає 16 місце, що має суттєве значення з точки зору покращення її 

конкурентних позицій на світовому продовольчому ринку. Бізнес швидко відчув 

його потенціал.  

Компанії, які виходять на ринок органічної продукції отримують реальні 

конкурентні переваги в боротьбі за споживача. Провідні світові виробники мають 

у своєму асортименті екологічні ( « очищені » ) варіанти своїх відомих брендів, 

нові компанії намагаються закріпитися на ринку з інноваційними екологічно 

орієнтованими продуктами та послугами. На заході розширюється екологічне 

сільське господарство і росте кількість спеціалізованих «зелених» супермаркетів. 

Виробництво екологічно чистої продукції є практичною реалізацією у сфері 

аграрного виробництва концепції сталого розвитку, що передбачає поєднання 

економічного зростання, соціального розвитку й захисту довкілля як 

взаємозалежних і взаємодоповнюючих елементів стратегічного розвитку держави, 

що гарантуватиме населенню високу якість продовольства як складової 

продовольчої безпеки. 

Стрімкі темпи зростання органічного сільського господарства, як на 

локальних, так і на зарубіжних ринках, спрямованість даного сектора аграрної 

економіки на сталий розвиток сільської місцевості й можливість зниження 
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фактора ризику на довкілля, зростання впливу об‘єднань споживачів на 

формування торгівельної політики держав і товарної політики підприємств 

визначили розвиток світового ринку органічної продукції. Незважаючи на існуючі 

проблеми становлення вітчизняного ринку органічної продукції, він є 

перспективним для України з огляду на наявні природні ресурси та зростаючу 

зацікавленість споживачів. 

На скільки ж зацікавлений вітчизняний споживач органічною продукцією, і 

взагалі, що він знає про неї? Користуючись даними проведеного опитування 

студентської молоді факультету корекційної педагогіки і психології НПУ імені 

М.П. Драгоманова віковою категорією 18-23 роки, які не вивчали теми 

органічного продукції та екологічного маркетингу можна зробити наступні 

висновки. 100% опитаних тільки позитивно відноситься до органічної продукції і 

навіть готове переплачувати на 20-30% дорожче заради якості і безпечності 

продукту. Однак, в той же час 63% опитуваних підтримали позицію недовіри в 

чесності наших виробників. Також студентам було запропоновано п‘ять варіантів 

найбільш поширених вітчизняних і європейських знаків екологічного маркування. 

Лише одна людина змогла назвати всі емблеми, 17% опитаних – три з п‘яти, 38% 

студентів знають по два із зазначених знаків, 20% осіб змогли впізнати по одній 

емблемі, 9% не назвали жодного знака, ще 15% відповіли, що деякі знаки їм 

знайомі, але назва не відома. Найбільш відомим виявився знак екологічного 

маркування Європейського союзу – «Європейська квітка».  

Вважаю, якщо держава розгляне це питання детально, застосує заходи щодо 

більш жорсткого контролю виробників щодо якості і сертифікації виробництва, то 

у населення буде більше довіри до продукції, що в свою чергу відзначиться на 

попиті. Вважаю за потрібне інформацію щодо якості органічної продукції та 

відповідності її стандартам і сертифікатам публікувати в засобах масової 

інформації або на відповідних інтернет-ресурсах, де кожен зможе перевірити 

продукт, який купує. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АГРОЕКОСИСТЕМ ЗА ЗМІНИ 

УМОВ СЕРЕДОВИЩА 

Довгаль Г.П., 

Волошина Н.О., д.б.н.,  

завідувач кафедри екології 

 

Усі процеси, які відбуваються в агроекосистемі обумовлені ступенем впливу 

чинників середовища, серед яких кліматичні займають особливе місце. Саме від 

співвідношення кліматичних умов прямим чином залежить продуктивність 

сільськогосподарських культур (Гуменюк, 2011). Як наслідок, висока ефективність 

виробництва та стабільний розвиток агроекосистеми можуть бути досягнуті лише 

при відповідності природних умов біологічним вимогам культур (Фурдичко, 

2014). 

Аналіз багаторічних даних (1996-2015 рр.) урожайності зернових культур 

(озимої пшениці та кукурудзи), а також метеорологічних показників, які 

характеризують температурний режим і режим зволоження території Лубенського 

району Полтавської області дозволив встановити, що динаміка зміни показників 

урожайності сільськогосподарських культур визначається співвідношенням 

кліматичних умов території, які здійснюють визначальний вплив на 

продуктивність усіх компонентів агроекосистеми.  

Так, найнижчі показники урожайності озимої пшениці були зафіксовані у 

2000 та 2003 рр., що було обумовлено екстремальними погодними умовами 

(утворення потужної льодяної кірки) та нестійкою зміною кліматичних 
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параметрів зимового сезону. Відповідно, низькі значення показників урожайності 

кукурудзи у 1999 р. та 2010 р. (коли урожай було повністю втрачено) спричинили 

критична нестача опадів, як наслідок невисокі запаси продуктивної вологи у 

верхніх шарах ґрунту та значне перевищення середньої декадної та місячної 

температур літнього сезону порівняно із багаторічною нормою. Зокрема, аналіз 

даних дозволив прослідкувати тенденцію до збільшення відсоткового 

співвідношення посушливих днів впродовж 20-ти років (від  2-10 % - на початку 

дослідного періоду до 10-17 % - наприкінці).   

З метою  визначення стану функціонування агроекосистеми відповідно до 

зміни кліматичних умов території та використання культурами її 

агрокліматичного потенціалу, науковці вводять поняття сільськогосподарської 

оцінки продуктивності клімату (Сигида, 2012). Нами було проведено розрахунки 

даного коефіцієнта за методом С.О.Сапожникової. Аналіз існуючих та 

інформаційних даних свідчить про існування прямої залежності між 

співвідношенням кліматичних параметрів та урожайністю сільськогосподарських 

культур. Так, у критичні роки для озимої пшениці (2000 та 2003 рр.) та кукурудзи 

(1999 р.), значення коефіцієнта продуктивності клімату було найменшим – по 0,3 

та 0,9 відповідно.  

Для визначення стану зволоження території використовується гідротермічний 

коефіцієнт Селянінова. Даний показник змінюється залежно від географічної 

широти місцевості: у зоні недостатнього зволоження він коливається в межах 0,3-

0,7, в зоні достатнього – від 0,8 до 1,1 та надмірного – більше 1,1. Зокрема, аналіз 

багаторічних даних (1996-2015 рр.) відображає чітку тенденцію до зниження 

величини ГТК впродовж останніх років. 

Отже, на даному етапі необхідно враховувати нестійку динаміку коливання 

кліматичних параметрів, що насамперед може привести до зміни погодних умов 

території вирощування та не прогнозованих наслідків для продуктивності 

агроекосистеми в цілому.  
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СТАН ЗАБРУДНЕННЯ АВТОТРАНСПОРТОМ АТМОСФЕРНОГО 

ПОВІТРЯ МІСТ УКРАЇНИ 

Киричук А.В, студент 5 курсу  

Шевченко В.Г,  к.б.н., доцент 

Кількість автотранспортних засобів (АТЗ) у світі до початку XXI століття 

складала 800 млн. штук, з яких 83-85% - легкові автомобілі, 15-17% - вантажні 

машини й автобуси. Якщо тенденції росту випуску АТЗ залишаться не- змінними, 

то до 2015 р. число автомобілів вже зросте до 1,5 млрд. шт. [1]. Автотранспортні 

засоби завдають непоправної шкоди, насамперед, здоров'ю людини і 

навколишньому середовищу. Викиди автотранспорту представлені 

відпрацьованими газами (після згоряння пального), картерними газами (суміш 

пального з парами мастильних матеріалів) і паливним випаровуванням, що 

поступають у повітряне середовище з паливних баків, карбюратора і систем 

живлення двигунів. Вихлопні гази автомобілів містять близько 200 різних 

хімічних сполук, із яких 170 - отруйні. Найбільш істотні такі компоненти викидів 

як оксид вуглецю (CO), вуглеводні (СmHn), окиси азоту (NOx), альдегіди (RCHO), 

сполуки сірки (основна – двооксид сірки SO2), тверді частинки (сажа), 

канцерогенні речовини, до яких на- лежать складні ароматичні вуглеводні 

поліциклічної будови (найбільше бенз[а]пірен), сполуки свинцю, вторинні 

продукти в атмосфері – фотохімічні оксиданти (пероксиацетилніт- рат, азот) [2].

 Автомобіль – найактивніший споживач кисню. На 1 тис. км пробігу 

автомобіль споживає у середньому 290 кг кисню, викидаючи при цьому 217 кг 

вуглекислого газу, 35 кг окcиду вуглецю, 2 кг оксиду азоту, 7 кг вуглеводнів [2]. У 

2008 році в атмосферне повітря від пересувних джерел відпрацьованими газами 

було викинуто 2,2 млн. т шкідливих речовин, 95% із них – це викиди 

автотранспорту (2,097 млн. т). Близько 1,3 млн. т забруднюючих речовин 

викинуто автомобілями, що перебувають у приватній власності населення. Ця 

цифра постійно зростає. 94% викидів оксиду вуглецю та 44% оксиду азоту 

складає „внесок‖ автотранспорту у загальну кількість викидів. Частка транспорту 
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в забрудненні навколишнього середовища в нашій країні перевищує аналогічний 

показник розвинених країн світу більш ніж у 1,7 рази. 

Головним джерелом забруднення атмосферного повiтря в м. Києвi є 

автомобiльний транспорт (70%). Наприклад: пiдраховано, якби всi труби для 

викиду відпрацьованих газів автомобiлiв, котрi ―бiгають‖ вулицями м. Києва, 

з‘єднати в одну, то утворився б жахливий кратер дiаметром у 25 метрiв, з якого 

викидається близько 110 тис.тонн шкiдливих газiв на рiк. 

Таким чином, розвиток цивілізації супроводжується значними змінами 

стану навколишнього природного середовища. Зокрема одним із чинників, що 

негативно впливають на якість повітряного середовища справедливо вважають 

автомобільний транспорт У цьому ракурсі варто розглядати проблему 

використання (можливо заміни) палива, мастил, інших матеріалів, здійснювати 

пошукові роботи конструкторського напряму, удосконалення системи управління 

авто тощо. Важливо, що всі пошукові роботи мають обов‘язково ґрунтуватися на 

екологічній основі. 

Проблему забруднення атмосферного повітря досліджували науковці: 

Берлянд М.Е.,Тищенко Н.Ф.,Стольберг Ф.В та ін. 

Попри значну кількість досліджень тема є актуальною і своєчасною, адже 

проблема транспорту та його впливу на довкілля і здоров‘я людини посідає 

важливе місце в сучасній екологічній політиці всіх рівнів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 

АСПЕКТІВ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

Короткова М.С., студентка 4 курсу 

Волошина Н.О., д.біол.н., зав. каф. 

Аналізуючи сучасну екологічну ситуацію в Україні, слід визнати і 

враховувати, що кардинальних зрушень у цьому питанні за роки незалежності не 

відбулося, чому, звісно, існує низка причин як об‘єктивного, так і суб‘єктивного 

порядку. 

Серед головних причин, що призвели до критичного стану довкілля, – 

відсутність належних правового та економічного механізмів, які стимулювали б 

розвиток екологічно безпечних технологій та проектів, ефективних методів 

управління і контролю за дотриманням екологічного законодавства суб‘єктами 

підприємництва. 

Україна, на відміну від розвинутих країн світу, поки що залишається 

державою, де зберігається екстенсивний тип розвитку економіки, що неминуче 

призводить до нераціонального природокористування. Наслідок цього – 

прогресуюче виснаження природних ресурсів, погіршення якості довкілля. За 

таких умов стає очевидною необхідність вирішення складної системи завдань 

оптимізації природокористування й оздоровлення навколишнього природного 

середовища. 

На сучасному етапі розвитку суспільства питання забезпечення екологічної 

безпеки держави та безпосередньо нормативно-правового забезпечення реалізації 

її екологічної політики займають одну з провідних позицій [1]. 

Незаперечним є той факт, що людина разом із навколишнім природним 

середовищем становить єдине ціле, і більшість екологічних проблем зумовлені 

прямим або ж опосередкованим антропогенним впливом на довкілля. До того ж 

зрозуміло, що проекти, у яких не враховано основні екологічні закони, 

закономірності, правила природи, порушують безпеку суспільного розвитку. 

Враховуючи те, що помилки у прийнятті рішень коштують суспільству «дорого», 
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адекватна економіко-екологічна оцінка господарських рішень та проектів 

освоєння природних ресурсів, за якої вони всебічно аналізуються з точки зору їх 

впливу на довкілля, є актуальною і необхідною. 

Як специфічний елемент екологічного прогнозування екологічна експертиза 

дає змогу не лише визначати і прогнозувати наслідки впливу запланованих 

проектів і діючих об‘єктів на довкілля, але й давати науково обґрунтовані 

рекомендації для їх наступного доопрацювання з екологічних, соціальних, 

технічних і економічних позицій у конкретних природних умовах. Таким чином, 

екологічна експертиза – важливий організаційно-правовий захід, спрямований на 

забезпечення реалізації екологічної функції держави, вона є невід‘ємною 

частиною планування, проектування і прийняття управлінських рішень. У цьому 

полягають основні функції екологічної експертизи. 

Комплексний підхід до проведення експертизи екологічно значущої 

діяльності передбачає ієрархічну систему експертиз. Провідне місце в ній 

повинно належати екологічній експертизі, але водночас вона не може бути 

універсальним засобом забезпечення екологічної та технологічної безпеки. 

Очевидно, що така безпека може бути гарантована лише в разі системного 

розгляду планованої та здійснюваної діяльності всіма у цій сфері видами 

експертиз: технічною, економічною та екологічною, оскільки технічна та 

економічна експертизи використовуються у системі державного управління у 

сфері розвитку продуктивних сил для здійснення внутрішньої системної функції. 

Екологічна експертиза ж забезпечує міжсистемну корекцію розвитку суспільства і 

природи [2]. 

Основні  принципи організації екологічної експертизи визначені Законом 

України ― Про охорону навколишнього природного середовища‖, а конкретний 

механізм її здійснення регламентовані Законом України ―Про екологічну 

експертизу‖ та Постановою Кабінету Міністрів України ―Про порядок 

затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх 

державної експертизи‖. 
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Відповідно до чинного законодавства України вимоги до матеріалів ОВНС 

закріплено у ст. 36 цього Закону – ―Вимоги до матеріалів оцінки впливу на 

навколишнє природне середовище‖. 

Тобто законодавством закріплено, що матеріали ОВНС є цілком  окремою, 

самостійною частиною документації, присвяченою прогнозу впливу певної 

діяльності не тільки на стан довкілля, але й на раціональність користування 

природних ресурсів. 

В Україні ОВНС невід‘ємно включена до процесу проектування, яке 

розпочинається реально тоді, коли рішення про розгортання певної господарської 

діяльності вже фактично прийняте. 

Першим етапом процедури ОВНС як складової передінвестиційних 

досліджень є складання Заяви про наміри та попередня оцінка впливу об‘єкта 

проектування на навколишнє середовище, в якій містяться вимоги стосовно 

надання дуже стислих відомостей щодо можливих впливів на різні складові 

довкілля. Звичайно, жодного стосунку до ОВНС у справжньому розумінні цього 

поняття зазначена інформація щодо можливих впливів майбутньої господарської 

діяльності на складові довкілля (геологічне, повітряне, водне середовище та ін.) 

не має. Вона є, безумовно, корисною і потрібною, але  аж ніяк не достатньою для 

забезпечення можливості справді об‘єктивного аналізу варіантів розміщення 

об‘єкта на рівні процедури ОВНС. 

В Україні ОВНС є частиною процесу проектування, а її результати – 

розділом документації, тоді як по своїй суті ОВНС мала б бути процесом 

прийняття рішення, за яким слідувало б проектування – як документальне 

оформлення такого справді належно обґрунтованого рішення [3].  

Аналіз частини  нормативно закріплених вимог щодо матеріалів ОВНС 

засвідчує, що виконання їх у повному обсязі відповідно до положень зазначених 

ДБН ( 2-4 етапи ОВНС ) спроможне забезпечити в кожному конкретному випадку 

належне розкриття прогнозних екологічних наслідків реалізації запроектованої 

діяльності в обсягах, достатніх для виконання завдань ОВНС і повної реалізації 

природоохоронної складової потенціалу ОВНС в Україні. 
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Особлива увага приділяється частині, яка є логічним висновком матеріалів 

ОВНС, – Заяві про екологічні наслідки діяльності (5 етап ОВНС). 

Процедура ОВНС ―західного типу‖ передбачає по можливості 

якнайповніше залучення громадськості до вирішення питання організації  певної 

господарської діяльності на якомога ранній стадії. Робиться це, звичайно, для 

забезпечення безконфліктного й успішного здійснення запланованої діяльності та 

досягнення відповідної господарської чи іншої мети. 

Нормативними  документами України  надається  велике  значення  Заяві 

про екологічні наслідки передбачуваної діяльності як документа, обов‘язкового і 

необхідного для еколого-експертної оцінки проектних матеріалів і який є 

юридичним документом щодо суті цих наслідків, про гарантії виконання  заходів 

щодо забезпечення екологічної безпеки на весь період здійснення проектованої 

діяльності. 

У зарубіжних країнах оцінка впливу на довкілля (ОВД) має суттєві 

відмінності від нашої процедури. 

ОВД вимагає від інвесторів, проектувальників, аналітиків враховувати не 

тільки безпосередні впливи, але й опосередковані, а також думку громадськості, 

довготермінові наслідки, кумулятивні ефекти майбутніх об‘єктів на стан довкілля. 

Таким чином, загальний потенціал ОВНС в Україні на сьогодні значно 

поступається ―західному типу‖, оскільки він не має економічної складової, яка дає 

змогу попередити непродуктивні витрати інвестицій. 

Отже, оцінка впливів на довкілля –  це важливий  крок до оптимізації 

використання ресурсів з метою досягнення рівноваги між розвитком суспільства і 

збереженням  якості  довкілля  –  екологічно безпечного  розвитку  суспільства.   

А врахування досвіду зарубіжних країн у проведенні ОВД дозволяє  аналітичними 

методами кількісно оцінити ймовірні економічні, екологічні, соціальні наслідки 

проектів і програм. Такий підхід сприятиме усуненню безсистемності, 

розрізненості інформації, що є в розпорядженні тієї особи, яка приймає 

управлінське рішення [4]. 

 



 176 

Література: 

1. Білявський Г.О. Основи екології: Теорія та практикум. Навч. посіб. / 

Г.Білявський , Л. Бутченко. – Київ: Лібра, 2006. - 116 с.  

2. Кичигіна Н.В. Постатейний коментар до Федерального закону «Про екологічну 

експертизу» / Н. Кичигіна , М. Пономарьова , Ю. Семьяновой – Миколаїв : 

Видавництво Проспект. 2007. - 306 с.  

3. Дубовик О.В. Екологічне право /О. Дубовик – Миколаїв: Видавництво 

Проспект. 2009. - 315 с.  

4. Нехорошков В.П. Екологічна експертиза матеріалів ОВНС / В. Нехорошков, Н. 

Попова.– Одеса: ОДАХ, 2011. - 46 с. 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ДІАПАЗОНУ ВПЛИВУ ВІДХОДІВ ТЕРМОПЛАСТІВ НА 

ДОВКІЛЛЯ 

                                                                      Ладан К.А., студентка 4 курсу 

                                                                    Лазебна О.М., к.п.н.,  доцент  

Швидкий розвиток хімічної промисловості в другій половині ХХ століття 

призвів до збільшення виробництва різноманітних термопластів. Обсяг їх 

виробництва перевищив сьогодні обсяг випуску чорних і кольорових металів та 

продовжує зростати щорічно на 5-6%. 

Кожен з нас зустрічається з термопластами щодня: вдома, на роботі, в 

транспорті. Упаковка наших продуктів, одяг, комп'ютери, мобільні телефони, 

канцелярські товари і навіть дитячі іграшки — все зроблено з термопластів. 

Екологічна утилізація та переробка відходів термопластів є актуальною 

проблемою не тільки для України, але і для всіх країн світу [1].  

 Нині в Україні акумульовано більш як 35 млн. т. відходів термопластів і з 

кожним роком їх кількість збільшується на 1 млн. т. Водночас, зростання 

виробництва термопластів обов‘язково призводить до зростання кількості відходів 
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від їх використання. Тобто питання їх утилізації та переробки виявляються 

невід‘ємними від проблем життєдіяльності людства [2].  

Науково-дослідна робота була спрямована на вивчення стану довкілля 

урбоекосистеми, де безпосередньо, розташоване підприємство по утилізації та 

переробці термопластів. Базою дослідження було обрано ПАТ «Броварський завод 

пластмас». 

Методологія роботи передбачала використання «Методу розрахунку викидів 

шкідливих речовин в навколишнє середовище при переробці термопластів та 

«Методу розрахунку розподілу концентрацій забруднюючих речовин в 

навколишньому середовищі». За даними методиками, вихідними 

характеристиками є - продуктивність лінії та типи матеріалів термопластів, що 

підлягають утилізації та переробці на території досліджуваного заводу 

(Броварського заводу пластмас), висота труби заводу, діаметр гирла труби заводу, 

середня швидкість виходу шкідливих речовин з гирла джерела суміші та 

швидкість вітру [3].  

Технологічна лінія з переробки термопластів включає наступні типи 

обладнання для виконання технологічних операцій гранулювання на базі 

екструдерів для роздільної переробки: поліетилену (300 кг/год), полістиролу (100 

кг/год), полівінілхлориду (ПВХ) (180 кг/год), поліетилентерефталат (ПЕТ) (100 

кг/год).  

Для визначення кількості викидів шкідливих речовин у навколишнє 

середовище при переробці термопластів було використано нормативні документи. 

Рoзрaхунoк мaксимaльнo рaзoвoгo викиду зaбруднюючих рeчoвин у 

нaвкoлишнє сeрeдoвищe у прoцeсi пeрeрoбки тeрмoплaстiв для кoжнoї з 

тeхнoлoгiчних oпeрaцiй тa виду зaбруднюючoї рeчoвини прoвoдиться зa 

фoрмулoю: 

 (г/с) , 
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дe iq  – пoкaзники питoмих викидiв i-тoї зaбруднюючoї рeчoвини нa 

oдиницю вaги тeрмoплaстiв, якi пeрeрoбляються (г/кг); М – кiлькiсть мaтeрiaлу, 

щo пeрeрoбляється (т/гoд). 

З урaхувaнням тoгo, щo тeхнoлoгiчнe oблaднaння прaцює пoзмiннo сeрeднi 

викиди зaбруднюючих рeчoвин у нaвкoлишнє сeрeдoвищe прoтягoм дoби 

рoзрaхoвують зa фoрмулoю: 

  (г/с),  

де Т– чaс рoбoти oблaднaння нa дoбу (гoдин), при рoбoтi oблaднaння у oдну 

змiну приймaємo 9 гoдин. 

Пoтiм прoвoдиться рoзрaхунoк питoмих викидiв пo кoжнiй зaбруднюючiй 

рeчoвинi зa фoрмулoю oкрeмo для мaксимaльнoрaзoвoї тa сeрeднбoдoбoвoї ГДК: 

Qi = Qx+Qy…+Qn (г/с), 

Нa oснoвi oтримaних знaчeнь питoмих викидiв пo кoжнiй зaбруднюючiй 

рeчoвинi рoзрaхoвують зaгaльнi викиди зaбруднюючoї рeчoвини зa рiк: 

Ai=Qcep(i)*10
-6

*3600 (т/рiк), 

дe Qcep(i) – сeрeднi викиди зaбруднюючих рeчoвин у нaвкoлишнє 

сeрeдoвищe прoтягoм дoби. 

Результати розрахунку викидів шкідливих речовин в навколишнє 

середовище при переробці термопластів представлені у таблиці (табл. 1). 

Таблиця 1 

Результати розрахунку викидів шкідливих речовин в навколишнє 

середовище при переробці термопластів 

 
Найменування шкідливих 

речовини, що виділяються у 

атмосферу 

 

Qi,(г/с) 

 

ГДКм.р. 

Qcepi, 

(г/с) 

 

ГДКс.д. 

 

Ai, т/рік 

Органічні кислоти в 

перерахунку на оцтову кислоту 

0.04 0,2 0.014 0.06 5.04*10
-6 

Оксид вуглецю 0.03 5.0 0.014 3.0 5.04*10
-6 

Стирол 0.0003 0,02 0.0001 0,004 0.4*10
-6 

Вінілхлорид 0.002 0.05 0.001 0,01 3.6*10
-6 

Пил термопластів 0.13 0.5 0.05 0,15 180*10
-6 
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Згідно проведеного дослідження було встановлено, що всі досліджувані 

нами компоненти не перевищують ГДК, проте з врахуванням ефекту сумації 

напряму переважаючого вітру, місця розташування підприємства та не 

дотриманням меж СЗЗ, такі показники негативно впливають на стан здоров‘я 

населення і викликають вище зазначені хвороби, в першу чергу, у працівників 

підприємства. 

Згідно цих даних за методикою «Розподілу забруднюючих речовин в 

навколишньому середовищі» було проведено розрахунок відстані формування 

концентрації для кожної забруднюючої речовини в межах її ГДК, за формулою: 

                                  Xm=d*H,  (якщо F<2), 

Xm=((5-F)*d*H)/4, (якщо F>2), 

-де d - безрозмірний параметр,  

H – висота джерела викиду (м),  

F – коефіцієнт швидкості осідання шкідливих речовин в атмосфері ( для 

газів -1, для  пари – 2, для пилу – 3) [4]. 

Результати розрахунку розподілу концентрацій забруднюючих речовин в 

атмосфері занесено до таблиці 2. 

Таблиця 2 

Результати розрахунку розподілу концентрацій забруднюючих речовин 

в навколишньому середовищі 

№  Найменування забруднюючої речовини Хм (м) ССЗ (м) 

1 Оцтова кислота  200,6  

 

300 
2 Стирол 200,6 

3 Вінілхлорид 200,6 

4 Чадний газ 200,6 

5 Пил 77,5 

 

Отже, проблема утилізації відходів термопластів актуальна і своєчасна, 

оскільки останні стали потребою при задоволенні життєдіяльності людини. 

Водночас екологічна складова малодосліджена. Бракує експериментальних робіт 

щодо впливу інгредієнтів на стан довкілля. 
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СТАН ДЕЯКИХ ПРИРОДНИХ І ШТУЧНИХ ВОДОЙМ МІСТА КИЄВА 

Мальченко І.С., студент 5 курсу 

Компанець Е.В., доцент, к.с/г н. 

В Києві налічується близько 400 гідрографічних об‘єктів, зокрема, 230 озер 

і ставків, 43 невеликі штучні водойми, 12 річок, 28 струмків та 32 джерела, 24 

затоки, 29 каналів і проток [3]. 

Метою роботи є аналіз загального стану деяких міських водойм Києва, а 

саме: 5 природнидних: річок – Дніпра, Либеді, Борщагівки та озер Вирлиці та 

Райдужного і 5 штучних водойм: озер Алмазного, Видубицького, Мартишіва, 

Підбірного і Совських ставків.  

Природні водойми 

Дніпро – типова рівнинна річка з повільною й спокійною течією. Має 

звивисте річище, утворює рукави, багато перекатів, островів, проток, мілин. 

Ширина долини річки – до 18 км. Ширина заплави – до 12 км. Площа дельти –350 

км ². Живлення змішане: снігове, дощове й підземне. Близько 80% річного стоку 

Дніпра формується у верхній частині басейну, де випадає більше опадів. Водний 

режим річки визначається добре вираженою весняною повінню, низькою літньою 

меженню з періодичними літніми паводками, регулярним осіннім підняттям рівня 

води та зимовою меженню. 

http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/oberezhno-plastmasi
http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/oberezhno-plastmasi
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У Дніпро щорічно скидається понад 10 км
3
 стічних вод від майже 10 тис. 

підприємств, з яких 0,15 км
3 

без будь-якої очистки - це небезпечні води. Вода 

річки забруднена отруйними хімічними речовинами: сполуками важких і 

радіоактивних металів, особливо після Чорнобильської катастрофи на АЕС, 

пестицидами з полів. Через наявність великих водосховищ швидкість його течії 

зменшилася, що призвело до майже постійного "цвітіння" води - результату 

розмноження синьо-зелених водоростей, які виділяють токсичні речовини. Стан 

Дніпра відображено у затвердженій Верховною Радою України Національній 

програмі екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної 

води. «Забруднення води в басейні Дніпра призвело до порушення природних 

процесів самоочищення водних об'єктів, що значно ускладнило проблему 

одержання якісної питної води на водогінних станціях», а «середньорічна 

концентрація забруднюючих речовин досягла в Каховському водосховищі: 

фенолів (канцерогени) – 1-2 ГДК, сполук міді – 6-11 ГДК, цинку – 7-12 ГДК» [2]. 

Ли́бідь – права притока Дніпра на території Києва. Довжина її 17,1 км, 

площа басейну – 66,2 км². 

Однією із головних проблем, що відбуваються із Либіддю, є її 

забрудненість. Поява міської каналізації перетворила її на звичайну стічну канаву, 

через те, що всі численні підприємства, які не мають очисних споруд і знаходяться 

коло її берегів, скидають в неї свої відходи. Річка ж, у свою чергу, несе увесь 

стічний бруд до Дніпра. Відбувається, ця низка екологічно руйнівних дій вже 

довгі роки. Протягом десяти останніх років, підчас кожної весняної повіні 

Київська міська державна адміністрація обіцяє провести комплекс робіт з очистки 

та розширення русла Либеді, але й досі не має в цьому реалізації. Було проведено 

оцінку рівня забрудненості води в річці Либідь, підчас якої співробітники 

інституту гідробіології довели, що річка належить до групи дуже забруднених 

водойм. Відповідно до проведених аналізів у воді виявлено патогенні бактерії, 

зокрема сальмонели, що викликають спалахи небезпечних кишкових інфекцій. 

Дуже високою є забрудненість води нафтопродуктами, біогенними компонентами, 

важкими металами, іншими речовинами. Дуже низька здатність річки до 
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самоочищення виключає можливість її господарського використання без 

спеціальної підготовки [1]. 

Другою проблемою є стан стін колектора, які утримують Либідь. Вони вже 

перестали справлятися з потужним потоком, що протікає по вузькій бетонній 

трубі, руйнуються, подекуди їх стан є зовсім критичним. У міському управлінні 

МНС про проблему знають і говорять, що вона може принести масу 

неприємностей.  

 Ни́вка (Борщагвка) – річка в Україні, що протікає територією міста Києва та 

Києво-Святошинського району Київської області. Права притока Ірпіня (басейн 

Дніпра).  

Річка Нивка є однією із найбільших малих річок м. Києва і має загальну 

довжину 23 км. Починається вона у підземному колекторі біля Льодового стадіону 

Голосіївського району. Далі тече у колекторі повз житловий масив Теремки-2 до 

вул. Крейсера Аврори і виходить у відкрите русло у межах Солом‘янського 

району. У межах Голосіївського району на відстані 10–15 м від колектора, від вул. 

В. Касіяна до вул. акад. Вільямса, розташовані три копані ставки площею 0,81; 

0,37 і 0,44 га. Наповнення ставків відбувається за рахунок поверхневого стоку, 

підземних вод і атмосферних опадів. Ставки каскадні, водопостачання їх 

взаємозалежне. Із ставка № 3 вода скидається у закритий колектор р. Нивка. Серед 

джерел негативного впливу на навколишнє середовище відкритого русла і трьох 

ставків Голосіївського району можна виділити забруднення берегів і води річки 

мешканцями житлового масиву Теремки-2. У каналізоване русло Нивка 

потрапляють стічні води з кінських  стаєнь Київського іподрому та прилеглих 

територій масиву Теремки-2, а також близько розташованих автомобільних доріг, 

автостоянок [1]. 

За даними Подільської санепідстанції м. Києва, вода у руслі р. Нивка і 

руслових ставках брудна і не відповідає нормативним вимогам якості для 

використання водних об‘єктів для купання, спорту і відпочинку населення. Слід 

ураховувати, що загальна площа усіх руслових ставків р. Нивка, крім ставків 

рибгоспу, становить близько 130 га. Вони фактично є механічними і біологічними 
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відстійниками, які акумулюють осад на дні і очищують воду від шкідливих 

домішок. Дно ставків вкрите шаром мулу до 1–1,5 м. Засмічення русла річки 

зумовлює підйом рівня води і підтоплення частини житлових будинків с. Жуляни і 

Михайлівської Борщагівки [1]. 

Вирлиця – озеро, розташоване у південно-східній частині Дарницького 

району міста Києва між проспектом Миколи Бажана, вулицями Ревуцького і 

Колекторною. Озеро природного походження, яке, внаслідок робіт з гідронамиву 

навколишніх житлових масивів, значно зросло у розмірах (з близько 10 га на 

початку ХХ ст., до 98 га). Поряд з цим озером знаходяться багатоповерхівки та 

проспект Бажана з інтенсивним рухом транспорту. Територія навколо водойми 

засмічена різними звалищами. Поруч знаходиться Бортницька станція аерації [3]. 

Райдужне (Райдуга, Радунка) – озеро у Дніпровському районі міста Києва 

між Райдужним масивом та Русанівськими садами. Через будівництво частини 

Подільсько-Воскресенського мостового переходу рекреаційна привабливість і 

екологічна ситуація на озері Райдуга може погіршитись [3]. 

Штучні водойми 

Алмазне озеро знаходиться в Деснянському районі міста між вул. 

Пухівською, Лісовим кладовищем і ТЕЦ-6. Утворилося в сучасному вигляді 

внаслідок впорядкування стоків і намиву житлового масиву Вигурівщина-

Троєщина і промзони біля нього. Одне з найбільших в місті за площею водної 

поверхні та об‘єму. Відтак озеро є колишнім кар'єром, затопленим водою. У 

документах фігурує під паралельною назвою Кар'єр 6. Зі східного боку до озера 

впритул підступає ліс, з західної – від міста відділяється Вигурівськими озерами і 

банкнотно-монетним двором НБУ. В окрузі розташовано два кладовища і очисні 

споруди ТЕЦ-6. 

Озеро Видубицьке – це водойма на правому березі Дніпра, в трикутнику між 

Наддніпрянським шосе, Набережно-Печерською дорогою та залізничною колією, 

в безпосередній близькості від Видубицького монастиря. Площа водного дзеркала 

– близько 10 га. Озеро має штучне походження: утворилося шляхом обгородження 

двома дамбами частини протоки між берегом Дніпра й безіменним піщаним 
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острівцем. Це сталося в 1867-69 під час будівництва залізничного мосту через 

Дніпро за проектом інженера А.Є. Струве. До 60-х pp. XX ст. озеро було місцем 

лозоплетіння та рибальства. На акваторії озера міститься ремонтно-відстійний 

пункт. Поблизу знаходяться залізничний міст, зелені насадження, Ботанічний сад 

ім. Гришка і Наддніпрянське шосе. Ця водойма є ділянкою, яку постійно 

намагаються забудувати [3]. 

Марти́шів – одне з Осокорківських озер у Дарницькому районі Києва. 

З'єднується протоками з озерами Небреж та Підбірна. Глибина до 30 м, джерело 

видобутку (намивним способом) піску для будівництва Харківського масиву, отже 

озеро утворилося на місці кар'єру. За попередніми планами розвитку міста 

навколо каскаду з трьох великих озер – Тягле, Небреж і Мартишів – планувалося 

створити парк, проте є наміри створення тут житлової забудови. Площа 26 га. 

Водойма оточена приватною забудовою. Потерпає від захоплення навколишніми 

мешканцями землі і забрудненням, що вони створюють [4]. 

Совські ставки – каскад ставків в Голосіївському та Солом‘янському районі 

м.Києва. Розташовані вони між Червонозоряним проспектом і вулицею 

Кіровоградською. На через велику занедбаність цих ставків приймаються спроби 

до знищення цих озер і забудови території.  

Ставки ще років 50-60 тому активно використовувалися радгоспом «Совки» 

для вирощування риби (особливо «нижній каскад» ставків). Тепер, коли 

господарство занепало, їх вже давно не зариблюють, а останні 20 років – 

практично і не очищають. Перший ставок  вже щонайменше 15 років як 

спущений. Як наслідок – ставки «нижнього каскаду» практично припинили своє 

існування – замулилися і поросли очеретом, рівень води мінімальний. Ставки в 

урочищі Пронівщина у більш-менш нормальному стані, вживається заходів з 

їхнього очищення і створення рекреаційної зони. Весь каскад ставків потребує 

очищення, після якого може стати основою для зони відпочинку киян. На жаль, 

верхів'я річки Совки біля масиву Кадетський гай постійно забруднюються через 

зливання нечистот та звалища будівельного і побутового сміття [4]. 
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Підбір́на – одне з Осокорківських озер, розташоване на території садово-

дачних ділянок Нижні Сади. Озеро являє собою витягнуту вздовж Дніпра довгу 

вузьку водойму (довжина близько 4 км, ширина  –40-70 м), оточену з усіх боків 

дачними ділянками. У північній частині озеро протоками з'єднується з озером 

Зариваха, а у південній – з озером Мартишів і ще двома дрібнішими озерами. Є 

частиною дренажної системи. На цьому озері знаходяться і впливають на нього 

садовий масив "Центральний", садові кооперативи "Медпрепарати", "Дніпровська 

левадія", "Райдуга" і Світанок". 

В 2008 році чотири місяці поспіль без будь-яких дозволів із водоймища 

відбирали пісок. Глибина озера в окремих місцях зросла з 3 до 9 метрів. Через 

добувні роботи зруйновано береги, а зелені насадження навкруги знищено. 

Нещодавно коло цієї водойми було встановлено авто мийку [3]. 

Висновки. Розглянувши стан водойм міської зони Києва можна зробити 

висновок, что всі вони зазнають антропогенного впливу і потребують постійного 

ведення моніторингу і охорони. При достатній увазі водойми м. Києва, можуть 

стати потужними рекреаційними об‘єктами для мешканців міста і територіями 

привабливими для водоплавних птахів і цінних видів риб. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ГРУНТІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Максимук О.М., студентка 3 курсу  

                                                                              Красількова Т. М., к.т.н., доцент 

На початку ХХІ сторіччя особливості землекористування, екологічний стан 

агроландшафтів, соціально-еколого-економічний розвиток агросфери стали 

дієвими факторами, що впливають на гармонійність розвитку людства, на 

забезпечення його необхідною кількістю якісних продуктів харчування, 

ефективне відновлення ґрунтів, природних вод, повітря, на відродження місця 

проживання [1]. 

Нині назріла гостра необхідність у визначенні стратегії розвитку як 

аграрного виробництва, так і агросфери в цілому. Слід усвідомити, що вже 

минули часи, коли можна було мати тільки одну головну мету – використання 

ресурсів агросфери для збільшення виробництва продовольства і одержання 

промислової сировини. Адже саме такий підхід призвів до постійного зростання 

кількості енергії, необхідної для виробництва одиниці продукції, до виснаження 

природного потенціалу і забруднення довкілля. Сьогодні необхідні нова 

філософія та стратегія формування агросфери. 

Стан агросфери для Вінницького регіону є надзвичайно важливим. 

Неефективний розвиток сільського господарства на Вінниччині сприяв знищенню 

більшої частини лісів, перетворенню на пустирі значних просторів родючих 

земель, пересиханню річок, знищенню водно-болотних угідь, підтопленню 

територій тощо. На відміну від поступового відновлення біотичної складової 

довкілля при зниженні впливу промислового виробництва втрата агросфери 

області є практично безповоротною. 

Земельний фонд Вінницької області складає 2649,2 тис.га. Майже ¾ частини 

території зайнято сільськогосподарськими землями, з них сільськогосподарських 

угідь – 76,2%,з них ріллі – 65,3%, багаторічних насаджень – 1,9%, сіножатей і 

пасовищ – 9%. Під лісами та іншими лісовкритими площами – 14,2% території, 

забудовані землі займають 4,0%, болота – 1,1%, інші землі (піски, яри, кам‘янисті 

місця та інші) – 3%. Середній вміст гумусу в ґрунтах області – 2,94%. Найвищий 
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вміст гумусу мають ґрунти Липовецького (3,99%), Хмільницького (3,87%), 

Калиновського (3,65%), Козятинського (3,87%) районів, найнижчий – у Барському 

(1,86%), Жмеринському (1,94%), Тиврівському (1,92%) і Муровано-

Куриловецькому (1,97%) районах.  

Незбалансоване використання земельних ресурсів області, недотримання 

науково обґрунтованої структури посівних площ може призвести до небажаних 

екологічних наслідків. Так, Г. О. Білявський, Л. І. Бутченко та  В. М. Навроцький 

основними причинами погіршення якості ґрунтів  вважають наступні: 

 розорювання – ґрунти стають беззахисними перед вітровою і водною 

ерозією, а також великої шкоди завдає культивація небезпечних з точки зору 

екологічності культур (цукрових буряків, картоплі та інших, з якими з полів 

вивозиться велика кількість родючого шару); 

 перевипасання – знищення трав'яного покриву породжує подальшу 

ерозію; 

 зрошення – у посушливих місцях воно сприяє вимиванню солей з 

глибин у верхні горизонти і засолення внаслідок швидкого випаровування; 

 ерозія – процес руйнування ґрунтового покриву і знесення його 

часток потоками води (водна ерозія, буває глибинний і площинний змив) або 

вітром (вітрова ерозія), яка посилюється внаслідок господарської діяльності 

людини; 

 підкислення – зниження їх рН, спричинене забрудненням їх 

хімічними речовинами, які мають кислотний характер; 

 заболочування; 

 опустелювання; 

 забруднення ґрунтів.  

Вказані чинники негативного впливу на якість сільськогосподарських угідь 

актуальні і для Вінницького регіону.  

Основними забруднювачами ґрунтів є мінеральні добрива (азотні, фосфорні, 

калійні), пестициди, викиди металургійних заводів, відкритий видобуток 

корисних копалин, сміттєспалювальних фабрик, ТЕС, звалища відходів, 
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атмосферні опади. Нафта і нафтопродукти потрапляють і у ґрунт під час 

видобутку нафти, при аваріях нафтопроводів, зі стічними водами різних 

виробництв, під час роботи техніки на полях, змивання нафтопродуктів з 

автомагістралей, АТП тощо.  

Використання підвищених доз мінеральних добрив може негативно 

впливати на навколишнє середовище: викликати підкислення ґрунтового розчину, 

забруднення ґрунтових вод в результаті фільтрації добрив (особливо азотних), 

нагромадження надлишкових запасів нітратного азоту в продукції рослинництва, 

забруднення водосховищ залишками добрив в результаті процесу ерозії. 

Основними виробничими забруднювачами земельних ресурсів в області є: 

ВАТ «ВЛЗ» м. Вінниця; ВАТ «Деревообробний завод» м. Вінниця; вагонне депо м. 

Жмеринка; ТОВ «Люстдорф» м. Іллінці; ТОВ «Агрофірма «Джулинка» 

Бершадського району. В пробах ґрунтів вищевказаних підприємств вміст 

забруднюючих речовин перевищував ГДК по міді, свинцю, цинку, кобальту, 

нікелю, хрому [2]. 

В зв‘язку з цим назріла гостра необхідність у визначенні екологічної 

стратегії розвитку як аграрного виробництва Вінниччини, так і агросфери в 

цілому. Слід усвідомити, що вже минули часи, коли можна було мати тільки одну 

головну мету – використання ресурсів агросфери для збільшення виробництва 

продовольства і одержання промислової сировини. Адже саме такий підхід 

призвів до виснаження природного потенціалу і забруднення довкілля. Нині 

цілком очевидно, що цей шлях веде у глухий кут і необхідні нова екологічна 

філософія та екологічна стратегія і тактика формування агросфери. Безперечно, 

функцію основного годувальника людини агросфера виконуватиме завжди. Але ця 

мета повинна досягатися на основі пріоритетності збалансованого розвитку 

агросфери. 
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ВПЛИВ АВТОТРАНСПОРТУ НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ В МІСТІ 

КИЄВІ 

Мельник Л.О., студентка 2 курсу  

Шевченко В. Г., к.б.н., доцент  

Транспортно–дорожній комплекс є одиним з найпотужніших джерел 

забруднення атмосферного повітря міст України, серед яких місто Київ займає 

позицію лідера. Гази, які виділяються внаслідок спалювання палива у двигунах 

внутрішнього згорання, містять понад 200 найменувань шкідливих речовин.  

Однією з найважливіших проблем урбоекосистеми є забруднення 

атмосферного повітря. З кожним роком в Україні спостерігається стабільне 

зростання кількості автомобільного транспорту. 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 великому місті, такому як Київ, концентрація 

названих вище токсичних речовин залежить ще й від інтенсивності 

транспортного потоку, ширини автомагістралі, озеленення вулиць, планування 

забудови мікрорайонів (рис. 1) [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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Рис. 1 Рівень забрудненості атмосферного повітря у м. Києві  

(січень 2016 р. за ІЗА) 

 

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 повiтря. Результати аналізу перевищення норм ГДК 

забруднювальних речовин у відсотковому співвідношенні за 10 наведеними 

вище речовинами протягом 2015 року за порами року подано в (табл.1) [2]. 

Викиди автотранспорту, що мiстять вуглеводнi, оксиди нiтрогену, сульфуру, 

карбону, сажу, надзвичайно небезпечний бензпiрен, зумовлюють появу смогiв та 

кислотних дощів. В автомобілів різних типів визначається різний коефіцієнт 

токсичності (табл.2). 

 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
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Таблиця 1 

Перевищення норм ГДК забруднювальних речовин у відсотковому 

співвідношенні за 10 наведеними вище речовинами протягом 2015 року за 

порами року 
Місця  Зимові місяці Весняні місяці Літні місяці Осінні місяці 

І місце діоксид азоту 
діоксид азоту (березень, квітень), 

формальдегід (травень) 
формальдегід діоксид азоту 

ІІ місце формальдегід 
формальдегід (березень, квітень), 

діоксид азоту (травень) 
діоксид азоту формальдегід 

ІІІ місце пил пил 

фенол, пил 

(липень, 

серпень) 

пил 

 

Таблиця 2 

Коефіцiєнт токсичностi автомобілів 
Тип автомобіля  Коефіцiєнт Km΄,  

Важкий вантажний(мікроавтобус)  2,3  

Середній вантажний 2,9  

Легкий вантажний  0,2  

Автобус  3,7  

Легковий  1,0  

  

 

За методикою Білявського Г.О. «Оціка ступеня забрудненості атмосферного 

повітря відпрацьованими газами на ділянці магістральної вулиці (за 

концентрацією СО)» ми провели збір матеріалу 10.02.2016 року в місті Києві по 

вулиці Індустріальна, упродовж одного дня. Інтенсивність руху автотранспорту 

визначала методом підрахунку автомобілів різних типів - 3 рази по 20 хвилин під 

час кожного терміну вимірюють (о 8-й, 13-й, 18-й годинах) (табл. 3). 

Таблиця 3 

Інтенсивність руху автотранспорту по вулиці  Індустріальна 
Тип автомобіля Кількість автомобілів у різний час 

8 год 13 год 18 год 

Легкової вантажності  40 35 41 

Середньої вантажності  17 29 13 

Важкої вантажності  15 16 12 

Автобус 32 17 30 

Легкові  370 315 400 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B8%D0%BF
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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На основі отриманих даних, в наслідок спостереження оцінки ступення 

забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими газами на ділянці 

магістральної вулиці, нами було вираховано, що середньодобовий показник 

концентрації СО дорівнює 92,6 мг/м
3
. Отже, ми можемо зробити висновок, що 

наш показник перевищує норму в 4,63 рази, при середньому показнику 20 мг/м
3
.  
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Нітрати – речовини, які дуже поширені в природі і виконують важливі 

функції. Вони є формами існування нітрогену в природі, необхідним фактором 

життєдіяльності рослин, продуктом метаболізму у людини і тварини. Також це 

солі нітратної кислоти, добре розчинні у воді, тому їх важко осадити, 

відфільтрувати, отже, важко позбутись[1]. Це добавки до шинково-ковбасних 

виробів, сирів, що надають цим продуктовим виробам рожевого кольору та 

пригнічують розвиток мікрофлори. Для людей нітрати є заклятим ворогом, бо 

вони є причиною харчових отруєнь, інколи з летальним наслідком.  

Люди зазнають впливу нітратів протягом усього свого існування. Жоден 

інший з побічних чинників, що з‘являється у природі, не пов‘язаний так тісно з 

життєдіяльністю людей. Однак,  у разі перевищення ступеня навантаження цих 

речовин на організм вони можуть несприятливо позначитись на здоров‘ї. 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.cgo.kiev.ua/index.php?fn=k_zabrud&f=kyiv&p=1
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Вважають, що нітрати не досить токсичні, але утворений з них шляхом 

відновлення нітрит -іон  здатний прямо негативно впливати на біологічну систему. 

Токсичність його в 10 разів вища за токсичну дію нітратів. Контроль за вмістом 

нітратів у овочевих продуктах, який повинен проводитись, не належний.  

Мета дослідження: дослідити за допомогою іонометричного методу,  вміст 

нітратів в овочевій продукції. 

Об’єкт дослідження: овочеві культури: картопля (Solanum tuberosum L.), 

морква посівна (Daucus sativus ( Hoffm.) Roehl.), буряк звичайний (Beta vulgarisL.), 

помідор звичайний(LycopersiconesculentumMill.), капуста городня (Brassic 

aoleraceaL.), цибуля ріпчаста ( Allium cepa L.) [2]. 

Предмет дослідження: вміст нітратів в овочевих  культурах 

агропідприємства «Тарас». 

Методи дослідження:дослідження на вміст нітратів в овочевих продуктах 

проводились в лабораторії КП ,,Світ‖.  

Протягом чотирьох місяців ми перевіряли їх на вміст нітратів(табл 1). 

Таблиця1 

Вміст нітратів в досліджуваних продуктах,мг/кг  

 

Отже, досліджуючи картоплю на вміст нітратів протягом чотирьох місяців, 

виявили, що в серпні вміст нітратів в картоплі не перевищує допустимий, а 

протягом інших місяців вміст нітратів поступово зменшується. Так, у вересні він 

становив 95,5% вмісту нітратів ( тобто зменшився на 4,5%), в жовтні- 91,5%  

вмісту (на 8,5% менше), в листопаді - 85,2% (на 14,8% менше).   

Продукт Допустимий 

вміст нітратів 

Виявлений вміст нітратів 

Серпень Вересень Жовтень Листопад 

Картопля 250 176 168 161 150 

Морква 250 328 292 267 227 

Цибуля 

ріпчаста 

80 82,4 80,5 78,7 75,1 

Буряк 1400 1721 1606 1432 1399 

Капуста 500 636 580 471 440 

Помідор 150 163 71,3 36,6 32,6 
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Досліди з цибулею ріпчастою показали, що в серпні вміст нітратів 

перевищує допустимий  на 3 %. У вересні вміст нітратів становив 97,7% в 

порівнянні з серпнем (на 2,3% менше), в жовтні він становив 95,5% ( на 4,5% 

менше) і досягає норми, в листопаді - 91% (на 9% менше). 

При дослідженні  помідорів лише в серпні вміст нітратів на 9% перевищує 

допустимий. Подальші аналізи показали, що  вміст нітратів зменшується. У 

вересні він вже становив 43,7% в порівнянні з серпнем ( на 56,3% менше). В 

жовтні він становив - 22,3 % (на 77,7% менше), в листопаді- 20% (на 80% менше). 

Досліди з буряком показали, що в серпні вміст нітратів перевищує 

допустимий на 23%. Подальші аналізи показали, що вміст нітратів зменшується. 

У вересні він вже становив 93% (на 7% менше), в жовтні - 83% (на 17% менше), а 

в листопаді вміст нітратів досягає допустимої норми. 

Досліди з капустою показали, що в серпні вміст нітратів перевищує 

допустимий  рівень на 27,2%. Подальші аналізи показали, що  вміст нітратів 

зменшується. У вересні він становив 91% вмісту нітратів в порівнянні з серпнем( 

тобто на 9%  менше), в серпні - 74% вмісту нітратів (на 26% менше) і досягає 

рівня,  в листопаді - 69% (на 31% менше). 

Досліди з морквою показали, що в серпні вміст нітратів перевищує  

допустимий рівень на 31%. Але подальші аналізи показали, що вміст нітратів 

зменшується. У вересні він вже становив 89% вмісту в порівнянні з серпнем 

(тобто на 11% менше), в жовтні - 81,4%(на 18,6 менше), а в листопаді рівень 

нітратів зменшився на 31% і досяг норми. 

Отже, в овочевих продуктах можна визначити вміст нітратів за допомогою 

іонометричного методу. 

Проведені досліди показали, що при зберіганні овочів вміст нітратів 

зменшується. Наприклад, при зберіганні картоплі в листопаді вміст нітратів 

становив 85% порівняно з вихідним вмістом, моркви - 69%, цибулі ріпчастої - 

91%, буряка - 81%, капусти - 69%, помідора - 20%. 
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Захист сільськогосподарських культур і лісових насаджень від комплексу 

шкідливих організмів, включаючи збудників хвороб, шкідників із різних груп 

тварин та численні види бур‘янів, є надзвичайно важливим 

народногосподарським завданням. Забезпечення ефективного захисту рослин 

тісно пов‘язане з одержанням і аналізом широкої наукової інформації про явища, 

що відбуваються у живій природі. 

Це стало особливо важливим нині, коли людина реально відчула трагічні 

наслідки необґрунтованого застосування пестицидів для захисту рослин від 

шкідливих організмів.  

Подальші успіхи біологічного захисту рослин тісно пов‘язані з рівнем 

підготовки агрономів, які безпосередньо планують, організовують і контролюють 

всі профілактичні та винищувальні заходи в господарствах різних форм власності. 

Без грунтовного володіння комплексом біологічної та екологічної інформації, на 

якій базується сучасний біологічний захист рослин, неможливо розв‘язати 

проблему збереження врожаю в гармонії з природним середовищем. 

Виникнення і розвиток біологічного методу захисту рослин тісно пов‘язані із 

запитами практичного рослинництва і лісівництва.[1] 

Біологічний метод захисту рослин — сучасна фундаментальна прикладна 

галузь знань, головною метою якої є отримання високоякісної екологічної 

продукції і збереження природного різноманіття сільськогосподарських культур. 
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В основі більшості біологічних методів лежить: 

По-перше, природний взаємозв'язок живих істот у природі, вибудовувані 

відносини хижака і жертви і складаний у цьому зв'язку природний баланс 

шкідливих і корисних для людини організмів; 

По-друге, реакція шкідників на хімічні або фізичні збудники та подразники, 

такі як звук, світло, гормони, які гальмують розвиток шкідливих організмів, і 

статеві гормони - феромони, що дозволяють регулювати активність шкідників. 

 Біологічний захист рослин ґрунтується на системному підході, комплексній 

реалізації двох основних напрямків: збереження і сприяння діяльності природних 

популяцій корисних видів (ентомофагів, мікроорганізмів), самозахисту 

культурних рослин в агробіоценозах та поновлення агробіоценозів корисними 

видами, яких в них не вистачає або тих, які відсутні. 

Принциповою відміною біологічного методу захисту рослин від будь–якого 

іншого є використання саме першого напрямку, який здійснюють, застосовуючи 

біологічні препарати, способами сезонної колонізації, інтродукції та акліматизації 

зоофагів і мікроорганізмів. 

З позицій сьогоднішніх потреб суспільства біологічний метод захисту рослин 

ставить перед собою такі завдання: 

— вивчити природні ресурси корисних організмів і продуктів їх 

життєдіяльності для використання у захисті рослин; 

— встановити закономірності у взаємовідносинах популяцій фітофагів з 

регулюючими їх чисельність паразитичними і хижими організмами з метою 

прогнозу рівня шкодочинності збудників хвороб, шкідників і бур‘янів; 

— на основі глибоких біоценологічних та екологічних досліджень розробити 

прийоми, що активізують природні комплекси корисних організмів; 

— створити широкий асортимент активних біологічних засобів захисту 

рослин у вигляді біологічних пестицидів, препаратів, що регулюють ріст, розвиток 

і поведінку фітофагів, а також розробити технології масового одержання та 

розселення паразитичних і хижих безхребетних; 
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— дослідити екологічні засади та технологічні принципи застосування 

біологічних засобів захисту рослин; — вирішити питання повного біологічного 

захисту рослин у межах систем альтернативного землеробства. 

Розмноженню і ефективності діяльності корисних видів сприяють 

агробіотехнічні заходи та деякі способи обробітку ґрунту за допомогою яких 

можна створювати сприятливі умови для життєдіяльності зоофагів. Безвідвальна 

оранка буряків призводить до накопичення ценокрепіса — паразита бурякового 

довгоносика. Створення умов для додаткового живлення дорослих комах 

підсилює діяльність зоофагів. Підсів нектароносів поряд з посівами 

сільськогосподарських культур і створення квітучого конвеєра (фацелії, віки, 

рапсу, гірчиці, гречки тощо) сприяють накопиченню для додаткового живлення і 

збільшенню чисельності анафеса — паразита п‘явиць і щитоносок, мух 

дзюрчалок, золотоочок хижаків попелиць, ускакни паразита горохової зернівки, 

апантелесів, птеромалюса, ернестії паразитів лускокрилих на капусті. Додаткове 

живлення нектаром і пилком продовжує життя і збільшує плодючість багатьох 

зоофагів. Важливим агротехнічним заходом є вирощування стійких до шкідливих 

організмів сортів культурних рослин, що сприяє формуванню слабожиттєздатних 

популяцій шкідників.[2] 

Кожен з основних засобів біологічного методу (застосування зоофагів, 

корисних в захисті рослин мікроорганізмів) має свої особливості і виявляє 

ефективність у відповідних умовах. Ці засоби не виключають, а доповнюють 

один одного. Нині особливу увагу приділяють пошуку шляхів спільного 

застосування біологічного захисту з іншими методами в інтегрованих системах 

захисту рослин від шкідливих організмів. 

Основним завданням даного методу є вивчення умов, які визначають 

ефективність природних ворогів шкідливих організмів і розробка способів 

регулювання їх чисельності і взаємовідносин з популяціями шкідливих 

організмів. До природних ворогів комах належать ентомофаги (хижаки і 

паразити) та хвороботворні (ентомопатогенні) мікроорганізми. До останніх 

належать збудники вірусних, бактеріальних, грибних, протозойних і нематодних 



 198 

(паразитичні види круглих червів) захворювань. Найчисельніші ентомофаги серед 

комах, павуків, кліщів. Значну користь у знищенні шкідників приносять хребетні 

тварини — комахоїдні птахи, риби, плазуни і ссавці. 

Біологічний метод полягає у використанні для захисту рослин від шкідливих 

організмів їх природних ворогів (хижаків, паразитів, гербофагів, антагоністів), 

продуктів їх життєдіяльності (антибіотиків, феромонів, ювеноїдів, біологічно 

активних речовин) та ентомопатогенних мікроорганізмів з метою зменшення їх 

чисельності та шкодочинності і створення сприятливих умов для діяльності 

корисних видів у агробіоценозах, тобто застосування ―живого проти живого‖. 

Позитивним фактором у застосуванні біологічного методу є його екологічність. 

Біологічні засоби можна використовувати без обмеження кратності застосування, 

в той час як кількість обробок рослин хімічними пестицидами суворо 

регламентована. Біологічний метод захисту рослин — сучасна фундаментальна 

прикладна галузь знань, головною метою якої є отримання високоякісної 

екологічної продукції і збереження природного різноманіття 

сільськогосподарських культур.  

Захист сільськогосподарських культур і лісових насаджень від комплексу 

шкідливих організмів, включаючи збудників хвороб шкідників із різних груп 

тварин та численні види бур‘янів, є надзвичайно важливим 

народногосподарським завданням. Забезпечення ефективного захисту рослин 

тісно пов‘язане з одержанням і аналізом широкої наукової інформації про явища, 

що відбуваються  живій природі. 

Це стало особливо важливим нині, коли людина реально відчула трагічні 

наслідки необгрунтованого застосування пестицидів для захисту рослин від 

шкідливих організмів.[3]  

У статуті Міжнародної організації біологічного захисту рослин цей метод 

визначається як «використання живих істот або продуктів їх життєдіяльності для 

запобігання або зниження шкоди, завданої шкідливими організмами».  

Отже, сільськогосподарська ділянка - це штучний біогеоценоз, мікросвіт, 

створений на обмеженій території. Близькі до природи, методи ведення та 
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облаштування господарства без сильнодіючих хімікатів, а також видове 

різноманіття рослин на ньому є головними передумовами для поступового 

встановлення рівноваги між бажаними і небажаними живими організмами. Якщо 

природний баланс буде досягнутий, ми будемо тим позбавлені необхідності 

боротися з навалою шкідників, так як чисельність їхньої популяції буде 

контролюватися і підтримуватися на постійному рівні птахами, комахами, іншими 

організмами, які харчуються шкідниками.  
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ 

Пендзей О.Л. 

викладач Саченко О.М. 

Чорне та Азовське моря - унікальні природні об'єкти. Важливість 

збереження їх в чистому вигляді очевидна, адже кожен з нас розуміє, що море є 

джерелом як матеріального, так і духовного багатства. 

Основними проблемами морів є їх незадовільний екологічний стан, 

обумовлений активізацією економічної діяльності приморських країн в останні 10 

років, при цьому рівень природоохоронної діяльності в цей період істотно 

погіршився. До розпаду СРСР в Україні реалізувалася, хоч і не ідеальна, але 

більш-менш послідовна державна політика щодо захисту гідросфери. З початку і 

до кінця 90-х років у  країні відбувалися масштабні політико-економічні зміни, і 
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питання екології відійшли на другий план, однак внаслідок різкого спаду 

економіки паралельно знизився і рівень навантаження на екосистему. 

З кінця 90-х країна увійшла у фазу економічного зростання, в результаті 

чого антропогенний тиск на навколишнє середовище став зростати: до 2008 р. 

Україна перевищила обсяги промислового виробництва,  і посилилося 

потрапляння в моря забруднюючих речовин, які надходять зі стічними водами, а 

також при веденні сільського господарства і морських перевезеннях. 

Незадовільний екологічний стан Чорного та Азовського морів зумовлений 

значним перевищенням обсягу надходження забруднюючих речовин над 

асиміляційною здатністю морських екосистем, що призвело до бурхливого 

розвитку евтрофікації, значного забруднення (в тому числі мікробіологічного) 

морських вод, втрати біологічних видів, скорочення обсягу рибних ресурсів, 

зниження якості рекреаційних ресурсів, виникнення загрози здоров‘ю населення 

[1].  

Основними забрудниками морського середовища є нафтопродукти, 

особливо в межах акваторій портів. Так, в Одеському, Іллічівському та 

Керченському портах вміст нафтопродуктів у воді перевищує гранично 

допустиму концентрацію у 1,5-2 рази. Найбільш забруднені нафтопродуктами 

севастопольські бухти, що значною мірою пов‘язано з діяльністю 

Чорноморського флоту. В останні роки у бухтах Південна, Камишова, Голландія, 

Карантинна та Північна вміст нафтопродуктів у поверхневих шарах моря 

перевищує гранично допустиму концентрацію у середньому в 3-10 разів. 

Щороку з водами річок України до Чорного моря надходить 653 тис. тонн 

завислих речовин, понад 8 тис. тонн органічних речовин, близько 1900 тонн азоту 

та 1200 тонн фосфору. Підприємства комунально-побутового господарства 

скидають у Чорне море понад 33,8 тис. тонн завислих речовин, 8,8 тис. тонн 

азоту, 2,6 тис. тонн фосфору, 24,1 тис. тонн нафтопродуктів.  

Незбалансованість господарської діяльності призвела до зменшення 

кормової бази, кількості нерестовищ, місць нагулу й існування риби та інших 

живих водних організмів. Нераціональний вилов риби та морепродуктів, 
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незадовільне виконання заходів, спрямованих на їх відтворення, спричинили 

зменшення біологічної продуктивності морів та збіднення видового складу. 

Внаслідок різних факторів, у тому числі і перевилову, значно змінився склад 

іхтіофауни та, відповідно, склад добутих рибних ресурсів. Значно знижені улови 

осетрових, скумбрії, пеламіди, лосося, бичка, кефалі. Головне значення у 

промислових уловах набувають шпрот і хамса. Нині в уловах практично відсутні 

скумбрія, пеламіда, луфар, ставрида.  

Занесені до Червоної Книги України чотири види осетрових — білуга, шип, 

стерлядь, атлантичний осетер (усього в Чорному морі 6 видів), чорноморський та 

дунайський лососі перебувають у депресивному стані. Заборонено для 

промислового використання або дозволяється обмежений вилов для науково-

дослідних цілей чорноморської кефалі (всіх 5 видів), барабульки, російського 

осетра, севрюги, камбали-калкана, ставриди.  

Ситуацію ускладнює привнесення до екосистеми морів шкідливих 

екзотичних організмів, які пригнічують розвиток та відтворення місцевих флори 

та фауни Чорного і Азовського морів [2].     

Шляхи вирішення екологічних проблем: 

- Зміна пріоритетів розвитку регіону - мінімізація промислового 

виробництва (закриття або перенесення в інші області шкідливих підприємств), 

основними видами діяльності в приморських районах повинні стати рекреація та 

рибне господарство; 

- Скорочення безповоротного водоспоживання та збільшення річкового 

стоку, в тому числі за рахунок зниження водомісткості виробництв; істотне 

підвищення штрафів за скидання неочищених стоків промислових підприємств; 

- Корекція напрямків землеробства в прибережних регіонах, відмова від 

вирощування культур, які вимагають застосування хімічних добрив і пестицидів; 

- Значне розширення охоронюваних територій і акваторій для збереження 

гено- і екофонду; 

- Відновлення міграційних шляхів і нерестовищ риби; 
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- Припинення скидання в море, лимани і річки неочищених стічних вод, 

поділ побутових і промислових стоків, забезпечення останніх закритими циклами 

водообміну, каналізація зливових стоків і забезпечення їх очищення перед 

випуском у море, запобігання потрапляння в море і лимани неочищених 

дренажних вод.  

Отже, основною проблемою є те, що в Україні не існує чіткої і забезпеченої 

необхідним фінансуванням державної політики щодо захисту екосистеми 

Чорного і Азовського морів. Тому основним завданням сучасних екологів є 

пошук оптимальних шляхів поліпшення екологічного стану морів, особливо 

Азовського, стан якого є дуже критичним, адже в майбутньому  нинішній підхід 

може призвести до екологічної катастрофи в межах  цих морів. 
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПЕРЕОСНАЩЕННЯ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ 

СТАН САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ ПІДПРИЄМСТВА 

“СУМИХІМПРОМ” МІСТА СУМИ 

Пряжников А. Р. студент 3 курсу 

Лапига І. В., к.п.н.. 

В умовах сучасної інтеграції України в європейський промисловий простір, 

проблема зростання впливу діяльності підприємств з шкідливим виробництвом на 

довкілля та здоров‘я людей набуває особливо важливого значення. Розв‘язання 

цієї проблеми залежить не тільки від прискорення впровадження на 

підприємствах новітнього обладнання і прогресивних технологій, але й від 

строгого дотримання законодавчих нормативів щодо санітарно-захисних зон, які 

відокремлюють промислове підприємство від житлової забудови та інших 

об‘єктів соціальної інфраструктури.  

Підвищення обсягів виробництва продукції на підприємствах хімічної 

промисловості в умовах застосування застарілого обладнання та технологій є 
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екологічно небезпечним, оскільки зумовлює відповідне зростання обсягу викидів 

шкідливих речовин не тільки в санітарно-захисній зоні, але й за її межами. 

Згідно положення про зони санітарної охорони, зокрема, ст. 24 Закону 

України ―Про охорону атмосферного повітря‖, ст. 45 Закону України ―Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку‖, ст. 15 Закону України ―Про 

видобування та переробку уранових руд‖, ст. 20 Закону України ―Про 

електроенергетику‖, ст. ст. 19, 21 Закону України ―Про землі енергетики та 

правовий режим спеціальних зон енергетичних об‘єктів‖, в межах санітарно-

захисних зон забороняється будівництво та експлуатація житлових приміщень, 

об‘єктів соціальної інфраструктури та інших об‘єктів, пов‘язаних з постійним 

перебуванням людей [1]. 

Обсяг відведеної площі санітарно-захисної зони підприємств залежить від 

потужності і характеристик шкідливих та небезпечних виробничих чинників. 

Проект санітарно-захисної зони зобов‘язані розробляти діючі промислові 

об'єкти і виробництва I, II, III та IV класів небезпеки, які розташовуються поблизу 

житлових будинків, а також підприємства, діяльність яких перевищує встановлені 

гігієнічні нормативи, викликає невдоволення і скарги населення. 

Залежно від потужності, умов здійснення технологічного процесу, 

характеристик, кількості шкідливих та зловонних речовин, які викидаються в 

навколишнє середовище, промислові підприємства розподіляють на шість класів 

(Таблиця 1). 

Таблиця 1. 

Класи підприємств за шкідливим впливом на довкілля 

Клас підприємства I A I Б II III IV V 

Розмір, м 300 100 500 300 100 50 

 

Відповідно з санітарною класифікацією підприємств, виробництв і 

промислових об‘єктів, для них встановлено відповідні розміри санітарно-

захисних зон. Зокрема, до І, II та IIІ класу відносяться переважно підприємства 
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хімічної та металургійної промисловості, деякі підприємства видобутку руди, 

виробництва будівельних матеріалів. До IV класу, крім підприємств хімічної та 

металургійної промисловості, відносяться підприємства металообробної 

промисловості з чавунним (в кількості до 10000 тон/рік) та кольоровим (в 

кількості до 100 тон/рік) литвом, підприємства виробництва будівельних 

матеріалів, обробки деревини, текстильної, легкої та харчової промисловостей. До 

V класу, крім деяких виробництв хімічної та металургійної промисловості, 

відносяться підприємства металообробної промисловості з термічною обробкою 

без ливарних процесів, великі друкарні, меблеві фабрики. 

Для визначення категорії небезпечності підприємств (КНП) використовують 

дані про викиди забруднюючих речовин в атмосферу за формою статистичної 

звітності 2тп – повітря. 

Категорію небезпечності підприємства обчислюють за формулою: 














n
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1
1  

де: 

М1 – маса викиду; 

i – обсяг i-ої речовини, (т/рік); 

a1  – безрозмірна константа, яка дозволяє порівняти ступінь i-ї речовини зі 

шкідливістю сірчистого газу [2] (таблиця 2). 

Таблиця 2. 

Константа  
Клас небезпечності речовини 

1 2 3 4 

a1 1,7 1,3 1,0 0,9 

 

Ефективність захисту від впливу шкідливих речовин, житлових будинків та 

інших об‘єктів соціальної інфраструктури, які розміщені поблизу промислових 

підприємств, залежить не тільки від регулярного озеленення санітарно-захисної 

зони, але й від проведення моніторингу стану атмосферного повітря, ґрунтів, 
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водних ресурсів на цій території. Підприємства, не пов‘язані з шкідливими 

умовами праці, згідно санітарного законодавства, не зобов‘язані створювати 

санітарно-захисні зони [3]. 

Зважаючи на те, що підприємства хімічної промисловості належать до І 

класу за шкідливістю впливу на довкілля, на кафедрі екології Факультету 

природничо-географічної освіти та екології було проведено дослідження впливу 

діяльності хімічного підприємства ―Сумихімпром‖, оснащеного новітнім 

технологічним обладнанням, на стан санітарно-захисної зони в межах міста Суми. 

Дане підприємство охоплює 22 гектари. В його структурі діють 11 основних 

та 20 допоміжних цехів, 7 підрозділів соціальної сфери. 

Територіальну відповідність досліджуваної санітарно-захисної зони виявляли 

на основі даних обсягу викидів небезпечних речовин, відображених у звітній 

документації підприємства. 

В межах 500 метрової санітарно-захисної зони, затвердженої в проектній 

документації підприємства, значного перевищення обсягу викидів шкідливих 

речовин за класами небезпечності не виявлено (таблиця 3). 

Таблиця 3. 

Обсяг викидів шкідливих речовин на підприємстві “Сумихімпром” 

протягом 2014-2015 років  

 

Назва речовини 
ГДКсд, 

 мг/м
3
 

Клас 

небезпечності 

Викиди, т/рік 

2014 2015 

Диоксид азоту 0,04 2 64,04 47,12 

Оксид вуглецю 3,0 4 47,35 41,27 

Фтор та його сполуки 0,0005 1 9,98 6,32 

Аміак 0,04 3 494,1 413,78 

Кислота сірчана 0,05 3 70,47 42,93 

 

В результаті аналізу отриманих даних встановлено, що за значенням обсягу 

шкідливих речовин, відображених в таблиці 3, санітарно-захисна  зона навколо 

підприємства, становить 500 метрів з відхиленням ±4 метри, що узгоджується з 

проектною і паспортною документацією. 
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Введення на підприємстві в експлуатацію новітнього технологічного 

обладнання та сучасних очисних технологій зумовило у 2015 році покращення 

екологічного стану санітарно-захисної зони, оскільки обсяг викидів диоксиду 

азоту зменшився на 26,4%, оксиду вуглецю на 12,8%, фтору та його сполук на 

36,7%, аміаку на 16,3% та сірчаної кислоти на 39,1%. 

Отже, впровадження новітніх технологій виробництва, сучасного очисного 

обладнання і дотримання норм санітарного законодавства, є одним із ефективних 

напрямів, який забезпечує зменшення обсягу викидів шкідливих речовин 

хімічного підприємства ―Сумихімпром‖ в місті Суми, покращує екологічний стан 

прилеглої санітарно-захисної зони, житлових будівель та інших об‘єктів 

соціальної інфраструктури. В перспективі це сприятиме також покращенню 

екологічного стану лісових масивів та озера, які розташовані поблизу 

підприємства. 

Література: 

1. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення». 

2. Скиба Ю. А. Нормування антропогенного навантаження на довкілля: 

[Практикум для студентів спеціальності «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування] / Ю. А. Скиба, О. М. 

Лазебна. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 60 с. 

3. Білецький В. С. Гірничий енциклопедичний словник: в 3 т. / В. С. 

Білецький. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001-2004. – С. 73-77. 

 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

Потапчук О.М., студент 4-го курсу 

Красільнікова Т.М., к.т.н., доцент  

Поступове зростання антропогенного навантаження на природне 

середовище значно впливає на стан ґрунтового покриву, атмосфери, поверхневих і 
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підземних вод, посилюючи розвиток негативних процесів: ерозії, дегуміфікації, 

перезволоження, засолення тощо. У цих умовах поряд з інтенсифікацією 

сільськогосподарського виробництва на перший план виходить проблема 

збереження природних комплексів як екологічного каркаса агроландшафту. 

Сучасні агроландшафти – це складні системи, які створені з різних елементів 

агроекосистем (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) незначних за 

площею ареалів лісів, чагарників, лісосмуг, природних лук, боліт, торфовищ та 

розташованих на їхніх територіях доріг, комунікацій і будівельних споруд. Він є 

нестійким утворенням і залежить від діяльності людини. Агроландшафти 

необхідно охороняти від деградаційних процесів, застосовувати науково 

обґрунтовуваний підхід оптимального співвідношення угідь в них. 

Суттєвим фактором зниження продуктивності земельних ресурсів та 

деградації агроландшафтів Київської області є водна і вітрова ерозія, яка в 

основному поширена на чорноземних та близьких до них за родючістю ґрунтах 

Лісостепу (відповідно 134,6 та 55,5 тис. га). Підкислення ґрунтового розчину 

спостерігається на 195,0 тис. га, або на 19,4% орних ґрунтів, процеси засолення та 

осолонцювання лімітують родючість майже на 42 тис. га або 3,4% орних земель. 

Організація землеробства з урахуванням особливостей природних 

агроландшафтів (на ландшафтній основі) передбачає чітке уявлення про природні 

та антропогенні ресурси території. Для відновлення родючості середньо- та 

сильно еродованих ґрунтів доцільно вивести їх із ріллі з наступним 

використанням під природні угіддя. Еколого-ландшафтний підхід припускає 

встановлення оптимального співвідношення площ ріллі, пасовищ, сіножатей, 

заповідників, лісонасаджень, населених пунктів та інших антропогенних і 

середовище стабілізуючих складових, що сприяють саморегуляції агроландшафту. 

Під оптимальним розуміють агроландшафт, структура і функції якого 

максимально відповідають можливостям і потребам нормального збалансованого 

розвитку окремих його компонентів або певним цілям його використання. 

Оптимізація просторової структури агроландшафтів припускає певне 
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співвідношення лісових площ, лучних та інших угідь і ріллі – з одного боку, і 

правильне розміщення їх за елементами рельєфу – з іншого.  

Для формування екологічно стійких ландшафтів необхідно визначити 

оптимальне співвідношення природних і змінених господарською діяльністю 

угідь, що є основним критерієм оцінки екологічного стану агроландшафтів. 

Метою дослідження було визначення рівня екологічної стабільності  

агроландшафтів Київської області, а завданням встановити співвідношення орних 

земель районів Київської області до екологостабілізуючих угідь (пасовищ, 

сіножатей, багаторічних насаджень) за визначеними критеріями в розрізі районів. 

Екологічну оцінку сільськогосподарських ландшафтів виконували за 

співвідношенням площ ріллі (Р) до сумарної прощі екологостабілізуючих угідь 

(ЕСУ – ліси, луки, пасовища, болота, водні об‘єкти). Ступінь порушення 

екологічної рівноваги (співвідношення Р : ЕСУ) визначали за допомогою 

модифікованої оціночної шкали, розробленою О.О. Ракоїд (2008) [1]. 

Загалом Київська область поділяється на 25 адміністративних районів, які 

мають різну площу стійких агроландшафтів. Аналіз даних Держкомстату [2] 

дозволив визначити, що більшість агроландшафтів по районах області 

знаходяться у незадовільному і критичному стані. Так, критичний екологічний 

стан характерний для Ставищенського – 76,1%, Сквирського – 75,6%, 

Володарського – 75,3%, Згурівського 72,6%, Білоцерківського – 72,5%, 

Кагарлицького – 71,6% та Тетіївського 70,3% районів. Загалом у незадовільному і 

критичному стані знаходяться землі 16 районів області, розораність яких 

перевищує 54% від питомої ваги сільськогосподарських угідь. Добрий 

екологічний стан мають землі Вишгородського району із 78,2% екологічно 

стабілізуючих угідь. Найнижчий рівень розораності агроландшафтів відмічено у 

Поліському – 17,4% та Іванківському 14,5% районах, які мають нульовий тип 

агроландшафтної території, тобто оптимальний екологічний стан.  

Аналіз екологічної стабільності агроландшафтів Київської області дозволив 

встановити, що землі 16 районів із 25 мають катастрофічний та незадовільний 

екологічний стан, пов‘язаний із значним ступенем розораності територій, завдяки 
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чому вони піддаються деградаційним явищам, особливо водній ерозії, 

дегуміфікації, переущільненню. Основними напрямками оптимізації таких 

ландшафтів є відведення ландшафтів, а особливо схилових земель під природні 

луки, насадження молодих лісів та збільшення площ акваторій. 

Література 

1. Агроекологічна оцінка земель сільськогосподарського призначення [Рукопис] 
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ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ  

Сидляренко А.С., студент 1 курсу 

Компанець Е.В., доцент, канд. с/г. наук  

Однією з проблем сьогодення є великі масиви територій води, суші та 

ґрунту забрудненні твердими побутовими відходами (ТПВ),  що призводить до 

загострення екологічних проблем.  

ТПВ – сукупність відходів (небезпечних, інертних та поточних), що 

утворюються під час щоденної діяльності в побуті або в домашньому господарстві  

та передбачають їх традиційне або роздільне збирання [1].  

Побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності 

людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, 

рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не 

використовуються за місцем їх накопичення [2]. 

ТПВ відносяться до ―відходів споживання‖ (містять у собі вироби, 

матеріали, речовини, які втратили повністю або частково свої споживчі 

властивості в процесі масового чи особистого споживання) та входять у групу так 

званих ―муніципальних відходів‖ [3]. 
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Актуальність даної теми полягає у тому, що тверді побутові відходи 

продукуються саме нами – мешканцями міст і селищ, і ці відходи фактично є 

вторинною сировиною для промисловості. Актуальність розгляду саме ТПВ 

пояснюється перспективами у подальшій переробці ТПВ та можливістю 

сортування відходів у домашніх умовах, як цінного джерела вторинних ресурсів і 

унеможливлення забруднення природних територій. 

Об‘єктом дослідження є відходи, предметом дослідження є вивчення 

якісного і кількісного складу ТПВ. Мета дослідження передбачала аналіз якісного 

і кількісного складу твердих побутових відходів, що були накопичені сім‘ями з м. 

Києва, та порівняння отриманих даних, що були взяті з літературних джерел. 

За основу було обрано методику з «Методичних рекомендацій з визначення 

морфологічного складу твердих побутових відходів» [8], адаптовану для домашніх 

умов. На першому етапі відходи протягом 11 діб сортували у 6 пакетів: 1 - харчові 

відходи (органіка); 2 - вироби з паперу, картону та деревини; 3 - вироби з пластику 

(включаючи поліетиленові пакети без інших матеріалів (таких як фольга)); 4 - 

вироби з металу; 5 - вироби зі скла; 6 – інше (тара з декількох різних матеріалів та 

інші матеріали та вироби, які не входили у попередні групи (батарейки, лампочки, 

фольга та ін.)). Потім, визначали якісний та кількісний склад ТПВ – робили опис 

складу відходів і їх зважування. Наступним був аналіз отриманих даних і їх 

порівняння з доступними джерелами інформації. 

У роботі використовувались емпіричні методи дослідження: спостереження, 

опис та порівняння. 

Дослідна робота проводилася протягом 11 днів з 18.03 по 28.03 в м. Києві у 

двох сім‘ях (―сім‘я 1‖ і ‖сім‘я 2‖) і полягала у сортуванні сміття. Первинні данні 

кількісного складу ТПВ надані у таблиці 1.  

У досліді у другій сім‘ї  за день утворювалось від 2,5 до 3 кг харчових 

відходів, тому за вибірку взяли середнє за день (2,75 кг) і помножили на 11днів. 

Якісний склад ТПВ, що сортувались. 
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Таблиця 1 

Кількісний склад ТПВ за 11 днів 

 Сім‘я 1 Сім‘я 2 

Маса у грамах у % від всього Маса у грамах у % від всього 

Харч. відходи 3750 66 30250 97,95 

Папір 350 6,16 611 1,98 

Пластик 600 10,56 10 0,03 

Метал 150 2,64 10 0,03 

Скло 600           10,56 0 0 

Інше 230             4,05 0 0 

Всього 5680 100 30881 100 

 

‖Сім‘я 1‖: Серед харчових відходів кістки в масі складали приблизно дві 

третини. Іншу частину складали по масі найбільше шкірки з під картоплі та 

фруктів. Серед паперу основу складали картонні упаковки з під яєць, упаковка з 

прального порошку. Основу пакету з пластику складали поліетиленові пакети, 

пластикові пляшки та баночки з під йогуртів. З металу були дві консервні банки. 

У пакеті з склом була одна велика пляшка та маленька пляшечка медичного 

призначення. Пакет з ―Іншим‖ в основному складався з пакетів з під молока та 

інших продуктів (обгортка з під баночок з йогуртом) та пилу після прибирання 

квартири. 

―Сім‘я 2‖: Харчові відходи майже повністю складаються з лушпиння 

картоплі, моркви, цибулі та шкарлупи яєць. Основу групи ―папір‖ складали 

газети. Із пластику - 3 одноразові пакети. Із металу була одна кришка зі скляної 

банки. 

Таблиця 2 

Маса ТПВ, що накопичувалася за визначений період 

 Сім‘я 1 (у 

дужках на 

д/н ***) 

Сім‘я 2 (у 

дужках на 

д/н****) 

В 

Україні 

на д/н 

Середнє 

на країни 

ЄС на д/н 

У США на 

д/н 

В Японії на 

д/н 

В 

Німеччин

і на д/н 

На день,  

г 

516 

(258) 

2807 

(701) 
821 1405 1450*[4] 920*[1] 2282 

За 11 

днів, кг 

5,68* 

 (2,84) 

30,881* 

(7,720) 
9,041 15,460 15,95 10,12 25,1 

За рік, кг 
188,472 

(94,236) 

1024,687 

(256,171) 
300** 513*[4] 

470-

520кг*[4], 

529 

335,8 833*[4] 

*вихідні дані 

** особиста вибірка взята з аналізів даних джерел [5] і [6] 
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***ділили на 2, так як у сім‘ї дві людини 

****ділили на 4, так як у сім‘ї чотири людини 

на д/н – на душу населення 

 

Отже за таблицею 2, згідно з даних вихідних джерел, різниця в порівнянні 

відходів на душу населення в Україні та інших розвинених країнах, таких як 

країни ЄС, США, Японія та Німеччина говорить про меншу кількість утворення 

ТПВ на одну людину в Україні у порівнянні з цими країнами. 

Таблиця 3  

Генерування відходів в Україні у Європейському вимірі  

(за Маковецькою, 2013) 

Країна, регіон Загальне 

утворення 

відходів, 

млрд. т/рік 

Утворення 

відходів на 

душу 

населення, т 

Утворення 

твердих 

побутових 

відходів, млн. 

т/рік 

Утворення 

небезпечних 

відходів, млн. 

т/рік 

Загальноєвропейський 

регіон 

6,0-7,0 - - - 

Європейський Союз-27 

(2006-2009 роки) 

2,6-2,7 5,2-5,5 254-260 88,7-100,7 

Країни Східної Європи, 

Кавказу та Центральної Азії 

3,4-3,5 14,0 -    >100 

Росія 2,2-2,3 18,0 32,0    >100 

Україна, 2010 рік 0,42 9,2 11,0 1,23-2,58* 

Польща, 2009 рік 0,14 3,7 10,0 - 

*Відходи I-III класів небезпеки (2008-2010 роки) 

 

 

Для порівняння більш широкої проблеми відходів в Україні в таблиці 3 

Україна майже в два рази випереджає країни ЄС у виробництві ―відходів‖ на душу 

населення (куди входять ТПВ та промислові відходи). Значною проблемою 

виявляється перемішування ТПВ та промислових відходів на територіях полігонів 

сміття, що може призводити до забруднення територій поблизу цих полігонів та 

вивільнення небезпечних речовин.  

Згідно з таблиці 4 найбільшою часткою ТПВ а саме 94,8% є ―Змішані ТПВ‖, 

що відображає сучасний стан сортування відходів населенням та державними 

службами в Україні. 
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Таблиця 4 

Обсяги покомпонентного збирання ТПВ в Україні в 2011 р., тис. т.*  

(за Довгою, 2012) 

Тверді побутові відходи та їх компоненти, які збираються 

роздільно* 

Обсяг у 

тис. т. 

Знач. у 

% 

1.Змішані ТПВ 13723,6 94,8 

2.Великогабаритні ТПВ 304,6 2,1 

3.Макулатура (картон, папір) 138,1 0,95 

4.Полімери (плівка, пакети, ПЕТ) 38,9 0,27 

5.Упаковка Тетра Пак та інші 7,9 0,05 

6.Метали (чорні, кольорові) 10,7 0,07 

7.Скло (склотара, слобій) 50,4 0,35 

8.Текстиль (синтетичний, натуральний, змішаний) 7,1 0,05 

9.Органічні компоненти (харчові відходи) 86,7 0,6 

10.Енергетичне та електронне обладнання 0,1 0,0007 

11.Небезпечні компоненти 0,5 0,003 

12.Інші 111,4 0,77 

Всього: 14479,9 100 

 

У середньому по Україні ТПВ складаються на 41% з паперу, на 21% з 

харчових відходів, на 12% зі скла, на 11,3% з металевих відході, на 5% з деревини, 

на 3% з резини та скла, на 2% з текстильних матеріалів [1]. 

Висновки. За результатами дослідження середнє значення накопичення 

ТПВ на душу населення в Україні дорівнює 821 г. За джерелом [7] на збирання 

ТПВ переважають змішані ТПВ, тобто не сортовані. За результатами власного 

експерименту та за джерелом [1] переважають харчові відходи – близько третини, 

далі за масою йде папір, потім пластик, скло, метал та інше. Є нагальна 

необхідність впровадження в України роздільного збирання сміття з ціллю 

розвантаження сміттєзвалищ, отримання додаткових джерел цінної сировини та 

збереження довкілля від забруднення. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ 

НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

Сова Т.С., студентка 4 курсу  

Волошина Н.О., д.б.н., зав. каф. екології 

До недавнього часу оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) була 

надбанням виключно науковців, які мали на увазі головним чином науковий 

прогноз змін стану навколишнього середовища, що відбуваються під впливом 

антропогенної діяльності. 

Чим значніші екологічні наслідки антропогенної діяльності, тим раніше їх 

слід було запобігати – до такого висновку прийшли американські і радянські 

вчені в результаті спільних досліджень, проведених наприкінці 70-х років. 

Іншими словами, людство все більше потребує не лише ефективних способів 

ліквідації негативних наслідків, а й власної діяльності надійних механізмів їх 

попередження.  

Аналіз зарубіжних методичних і нормативних матеріалів з оцінки впливу на 

навколишнє середовище (ОВНС) слід почати з короткої історичної довідки 

впровадження цих методів у практичну діяльність державних екологічних 

структур.  

Процедурна частина організації і проведення ОВНС спирається на 

законодавчу базу конкретної держави. Наприклад, в країнах Європейського 

Співтовариства у 1985 році з'явився такий юридичний нормативний документ як 

Директива № 337/85. Цей документ стосується загальних питань організації 

проведення ОВНС всіх типів об'єктів, зведення яких планувалося в країнах 

Європейського Співтовариства. 

У цьому ж документі підкреслюється, що ідеологія проведення ОВНС 

базується на тому, що ефективна екологічна політика, в першу чергу, полягає в 

запобіганні забруднення навколишнього середовища, а не в усуненні екологічних 

наслідків цього забруднення.  

Промислово розвинені країни, які зіткнулися з проблемою погіршення 

стану навколишнього природнього середовища (НПС), були змушені почати 
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розробку методик та системи екологічних експертиз. Екологічна експертиза 

вперше почала проводитися з 1965 р. в Японії, 1970 р. в США, 1973 р. в Канаді, 

1976 р. у Франції та Іспанії, 1977 р. в Нідерландах, 1979 р. в Китаї. У СРСР 

експертні комісії при Держкомприроди були створені лише в 1988 р. [1]. Сьогодні 

в багатьох країнах ОВНС закріплена законодавчо. 

За кордоном початком діяльності під назвою оцінка впливу на довкілля 

(Environment Impact Assessment) вважається прийняття Конгресом Сполучених 

Штатів Америки (1969 р.) і потім підписання Президентом США Р. Ніксоном 

(1970 р.) законодавчого акта "Про національну політику в галузі навколишнього 

середовища" (National Environmental Policy Act - NEPA). Даний законодавчий акт 

був прийнятий для координації діяльності федеральних відомств, з тим щоб 

"…використовувати систематичний, міждисциплінарний підхід, при якому 

забезпечуються інтеграція природничих і суспільних наук, проектування 

середовища проживання при плануванні і прийнятті рішень" [2]. 

Відповідальність за методичне забезпечення та аналіз виконання цього акту 

була покладена на спеціально утворений при Президентові США орган: Раду за 

якістю навколишнього середовища (Council on Environmental Quality), який в 70-

ті роки видав серію методичних матеріалів з реалізації процедур ОВНС.  

Незважаючи на рамковий характер цього законодавчого акту, відповідно з 

ним почалася активна діяльність з підготовки документів, супроводжуючих 

вироблення господарських рішень. Засноване в 1970 р. Агентство з охорони 

навколишнього середовища США (Епviгоnmеntа1 Рrоtесtion Аgепсу) також 

включилося у вироблення методичних матеріалів щодо забезпечення процесу 

ОВНС та практичну оцінку господарських проектів, здійснюваних федеральним 

урядом. Величезний тиск на ініціаторів господарської діяльності стали надавати 

суди, які з першого ж дня після набуття чинності NЕРА були змушені розглядати 

справи, пов'язані з позовами, що пред'являлися громадськими об'єднаннями 

екологів і рядовими громадянами з приводу невиконання замовниками вимог 

зазначеного законодавчого акту.  
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У 1985 р. Європейська економічна комісія (ЄЕК) ООН прийняла Директиву 

85/337/ЄЕС для країн – членів Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) 

"За оцінкою впливу деяких державних і приватних проектів на навколишнє 

середовище", на основі якої було видано самостійні законодавчі або 

адміністративні акти про застосування процедур ОВНС у системі прийняття 

господарських рішень у ФРН (1990 р.), Греції (1986 р.), Ірландії (1989 р.), Данії 

(1989 р.), Італії (1988 р.), Нідерландах (1987 р.), Іспанії (1987 р.), Португалії (1990 

р.), Нової Зеландії (1986 р.), Японії (1986 р.) й  інших країнах.   

Обговорення методологічних підходів до вирішення окремих проблем 

проведення ОВНС відбувається на численних міжнародних конференціях і 

семінарах, найбільш представницькими з яких є щорічні конференції 

Міжнародної асоціації оцінки впливів (International Association of Impact 

Assessment). Одна з останніх конференцій цієї Асоціації проходила в 1994 р. в 

Оттаві (Канада) під девізом "ОВНС - 25 років". 

Досвід використання методології ОВНС дозволив країнам – членам ЄС в 

цілях запобігання міжнаціональних екологічних конфліктів підготувати і 

прийняти в 1991 р. міжнародну Конвенцію "Про оцінку впливу на навколишнє 

середовище в транскордонному контексті", яку підписав і Радянський Союз. 

Аналізуючи етапи становлення ідеології ОВНС за кордоном та накопичений 

там практичний досвід підготовки і прийняття рішень з урахуванням 

екологічного чинника, можна відзначити наступне. 

По-перше, законодавче закріплення процедур ОВНС в зарубіжній практиці 

ознаменувало собою в 70-ті роки перехід від "реактивного" підходу в 

природоохоронній діяльності, при якому охорона навколишнього середовища 

зводилася до боротьби забрудненням природних компонентів (води, повітря, 

грунту та ін.), до "превентивного" підходу, при якому штучно моделюються зміни 

навколишнього середовища, що можуть бути реалізовані на конкретному 

господарському проекті.  

По-друге, процес ОВНС став механізмом у процесі прийняття рішень про 

господарський розвиток, застосування якого гарантує включення результатів 
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обговорень в саме господарське рішення. Однак, все це стало можливим завдяки 

стійким демократичним традиціям, існуючим в більшості західних країн, там, для 

вирішення найгостріших екологічних конфліктів використовували традиційні 

способи: громадське обговорення, опитування і визначення суспільної думки, 

захист екологічних потреб громадян за допомогою судового механізму та ін., – 

які завжди допомагали вирішувати різноманітні проблеми, що виникають у інших 

галузях суспільного життя і стосуються великої кількості людей [3]. 

По-третє, всі рішення по господарському розвитку на Заході приймаються 

політиками різного рівня, тобто людьми, які займають виборні посади. Ці особи 

мають право дати згоду на здійснення господарського проекту, навіть якщо його 

реалізація може мати значний вплив на навколишнє середовище. Однак у цьому 

випадку наслідки, в тому числі і політичні, змушують їх ретельно зважувати 

наявні аргументи і враховувати екологічний аспект при прийнятті рішень. Це, 

мабуть, найважливіше. Законодавче закріплення ОВНС у західних країнах й 

досить ефективне застосування цього процесу на практиці свідчить про те, що їм 

вдається досягти компромісу між соціально-економічними цілями та 

екологічними потребами суспільства по кожному підготовленому рішенню, 

реалізація якого вплине на якість навколишнього середовища [4].  

Таким чином, оцінка впливу конкретного об'єкта (проекту) на навколишнє 

середовище не є самоціллю, а служить передумовою для цілеспрямованого 

формування плану реалізації природоохоронних заходів, контроль виконання 

яких покладається надалі на державні структури, а джерела фінансування цих 

заходів передбачаються ініціаторами проекту. 

Важливим моментом у проведенні ОВНС за кордоном є визначення рамок 

дослідження. Під цими рамками маються на увазі як територіальні межі 

досліджуваної області, яка, по думці ініціаторів проекту, піддається впливу, так і 

чітке визначення конкретних наукових областей, за якими надалі намічено 

проводити дослідження.  

Таким чином, за кордоном розроблена і введена в дію досить струнка 

система документів для регламентації оцінки впливу на навколишнє середовище. 
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Однак, слід сказати, що вимоги зарубіжних нормативно-технічних документів 

цілком і повністю спираються на зарубіжні нормативні юридичні акти. Тому, 

проходження рекомендацій зарубіжних методичних документів у повному обсязі 

в нашій країні, може бути доцільно тільки в окремих випадках.  

Отже розроблена за кордоном система з проведення ОВНС містить досить 

велику кількість методичних матеріалів, які при необхідності можуть бути 

успішно адаптовані до наших умов з урахуванням вимог нашої нормативної бази 

України  

Приклади конкретних досліджень з організації та проведення ОВНС 

можуть також становити безсумнівний інтерес для наших спеціалістів, які 

вирішують аналогічні завдання в ході проведення своїх досліджень. Вивчення 

зарубіжного досвіду завжди корисно в тому плані, що рівень кваліфікації фахівця 

визначається не лише його особистими вміннями та навичками, але і його досить 

широким професійним кругозором.   
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АВТОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ НА 

ДОВКІЛЛЯ 

Сова Т.С., студентка 4 курсу  

Красільнікова Т.М., к.т.н., доцент 

Наймасовішим видом обслуговування автомобільного транспорту є 

автозаправні станції (АЗС) загального користування. Зростання попиту на послуги 

АЗС та жорстка конкуренція серед нафтотрейдерів призводить до нарощування 

мережі АЗС, її максимального наближення до споживачів, забезпечення 

цілодобової роботи та збільшення об'єму послуг. Все це збільшує техногенне 

навантаження у містах і розширює діапазон негативних впливів на навколишнє 

середовище [1]. 

Для проведення дослідження була вибрана типова АЗС, яка розташована у 

м. Бахмач за адресою вул. Петровського 70Б. АЗС здійснює приймання, зберігання 

та заправку автомобільного транспорту бензином марок А-95, А-95(євро), А-92, 

дизпаливом: ДП та ДП(євро). Для зберігання нафтопродуктів АЗС має в своєму 

складі п‘ять підземних резервуари об‘ємом 25м3 кожний та два наземних 

резервуари об‘ємом 5м3. Доставка нафтопродуктів на АЗС здійснюється 

автоцистернами. Згідно класифікації АЗС (зміна №10 ДБН 360-92) відноситься до 

II категорії (середньої) за потужністю, місткістю резервуарного парку та 

технологічними рішеннями. 

 На основі діючих методик були проведені розрахунки масових викидів 

забруднюючих речовин при проведенні різних технологічних процесів [2]. 

Результати розрахунку наведені в таблиці 1. 

Отже, розрахунки показали, що при несприятливих метеорологічних 

умовах і одночасній роботі всіх джерел викиду, відсутнє перевищення 

концентрацій досліджуваних забруднюючих реовин. Для повної оцінки впливу 

АЗС на довкілля необхідно контролювати зміни температури і тиску пального, 

враховувати постійну присутність на території АЗС, значного скупчення 

автомобілів різного класу і типів, також встановлено, що для повної оцінки 

впливу АЗС необхідно виконувати комплекс робіт, який включає проведення 



 221 

інструментального вимірювання фактичних концентрації в атмосферному повітрі 

АЗС [3]. 

Таблиця 1. 

Характеристика викидів від АЗС 

Тип процесу Найменування ЗР Викид, г/с Викид, т/р 

Викиди при 

зберіганні та заправці 

нафтопродуктів в 

резервуар 

бензин 0,0560402 1,768677849 

Вуглеводні насичені 

С12- С19 (розчинник 

РПК- 26611 і ін.) 

0,000003133 0,00009886 

метан 0,000082 0,00072120 

етан 0,002045 0,0179247 

пропан 0,0218 0,1896 

бутан 0,01742 0,1522 

Викиди при 

заправці паливних 

баків автомобіля 

бензин 0,0108784 0,00380656 

Вуглеводні насичені 

С12- С19 

(розчинник РПК- 

26611 і ін.) 

0,000001318 0,000000224 

метан 0,00005 0,0004 

Етан 0,00122 0,01 

пропан 0,013 0,1066 

бутан 0,0104 0,0855 

 

Література:  

1. Волгушев А.Н. Автозаправочные станции./ А.Н.  Волгушев– СПб.: 2001. – 

176 с. 

2. ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
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3. Королева Е.Б. Наилучшие доступные технологии: опыт и перспективы./ Е.Б 

Королева, О.Н. Жигилей, А.М.  Кряжев А.М.  – СПб: ОО «Ай-Пи»: 2011 г. – 

123 с. 
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ПОВОДЖЕННЯ З ПЕСТИЦИДАМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Сташкевич О.М., студентка 13-еко 

Волошина Н.О., доктор біологічних наук, професор 

Одну з найбільших загроз для навколишнього середовища та здоров‘я 

людей в Україні становлять пестициди. Проблема пестицидів потребує 

якнайшвидшого розв‘язання, тому що є потенційно небезпечною не тільки для 

життя людства, але й для едафічного, наземно-повітряного і водного середовищ 

існування. Недостатність знань щодо використання пестицидів, порушення 

правил їх зберігання та недотримання інструкції щодо їх використання становлять 

глобальну проблему і призводять до потенційної загрози отруєння населення. За 

даними інвентаризації кількість накопичених непридатних до використання 

пестицидів у кожній області України становить від 130 до 2500 тонн, а в кожному 

окремому місці зберігання – від 0,1 до 500 тонн [1]. 

Мета дослідження – окреслити шляхи вирішення проблеми забруднення 

пестицидами та їх утилізації. 

Об‘єкт дослідження – забруднення пестицидами. 

Предмет дослідження – пестициди. 

Пестициди – хімічні препарати, які використовують для боротьби зі 

шкідниками й збудниками хвороб рослин, бур‘янами, шкідниками деревини та ін. 

Вони належать до різних класів органічних і неорганічних сполук. Більшість з 

них – це органічні речовини, отримані синтетичним шляхом. Неорганічні 

пестициди – це препарати, що містять мідь, сірку та інші хімічні елементи. Аналіз 

даних літератури, щодо класифікації пестицидів, свідчить, що їх поділяють за 

цільовим призначенням на такі основні групи: інсектициди – для знищення комах, 

акарициди – кліщів, фунгіциди – збудників грибних хвороб 

сільськогосподарських культур і деревних порід, бактерициди – збудників 

бактеріальних хвороб, нематоциди – збудників нематодних хвороб, молюскіциди 

– слимаків, зооциди – шкідливих хребетних, гербіциди – бур‘янів.  До пестицидів 

відносять також репеленти – засоби, що відлякують шкідливих комах, кліщів та 
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ін.; атрактанти – речовини, що приваблюють комах, яких потім знищують; 

хемостерилянти – препарати, що спричинюють безпліддя у комах, кліщів, 

гризунів.  

Крім безпосередньої цільової дії пестициди здійснюють багатосторонній 

побічний вплив на біосферу, масштаби якого порівнюють із глобальними 

екологічними проблемами [2]. 

Асортимент пестицидів постійно оновлюється і вдосконалюється через 

здатність організмів до резистентності. В її основі лежать біохімічні особливості 

організмів, здатність протистояти отруєнню за рахунок особливих механізмів 

витривалості і детоксикації отрути. Розрізняють два типи резистентності 

шкідників: природна (притаманна популяціям, які мешкають в природних 

екосистемах і не чутливі до дії пестицидів) і набута (забезпечує формування рас, 

стійких до впливу пестицидів) [2]. 

Слід зазначити, що більшість хімічних речовин (в тому числі і пестициди) 

не розкладається до простих нешкідливих продуктів. Вони забруднюють 

атмосферу, воду і ґрунт, що призводить до канцерогенних, мутагенних, 

алергенних та інших впливів на людину [3]. 

Розповсюдження пестицидів у навколишньому середовищі відбувається як 

фізичним, так і біологічним шляхом. Перший спосіб – розсіювання за допомогою 

вітру в атмосфері та поширення через водотоки. Другий  –перенесення живими 

організмами через трофічні ланцюги, що супроводжується проявом 

кумулятивного ефекту – концентрація шкідливих речовин зростає при переході на 

новий трофічний рівень.  

Звісно, не можна повністю виключити можливість використання пестицидів 

в сільському господарстві, але необхідно мінімізувати їх використання і, таким 

чином, зменшити негативний вплив на навколишнє середовище та організм 

людини [3]. Сьогодні першочерговою є проблема утилізації пестицидів. 

Пестициди і ємності, в яких вони зберігаються, є небезпечними відходами і тому 

їхня утилізація має здійснюватися на відповідному обладнанні. Проблема також 

полягає у відсутності науково обґрунтованої концепції їхньої переробки і 
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утилізації. Пестициди, термін дії яких закінчився, є непридатними для 

використання. На жаль, ще з радянських часів на території України залишилися 

зруйновані склади з непридатними пестицидами у пошкоджених упаковках, які 

забруднюють ґрунт та просочуються в підземні води. Такі склади є надзвичайно 

небезпечними, до того ж вони не мають попереджувальних знаків та не 

охороняються.  

Відомо багато способів, засобів і методів утилізації пестицидів. Наприклад, 

високотехнологічні методи є затратними і застосовувати їх в умовах українських 

сільськогосподарських підприємств нереально. В таких умовах слід звернути 

увагу на мікробіологічне розкладання пестицидів за рахунок активізації 

мікробіологічних процесів у ґрунті або на розкладання пестицидів за допомогою 

ультрафіолетового опромінення [4]. 

Підводячи підсумки, можна виділити основні шляхи у вирішенні проблем з 

пестицидами і агрохімікатами: удосконалення нормативно-правової бази у сфері 

використання пестицидів та агрохімікатів; забезпечення належного й безпечного 

поводження з пестицидами і агрохімікатами; поступовий перехід до генетичних 

методів захисту рослин, який дасть можливість розраховувати на поступове 

звільнення від небезпечного насичення пестицидами екосистем, включаючи 

агроекосистеми; оптимальні шляхи утилізації пестицидів [5]. 
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 

Шаржук К.Д., студентка 5 курсу 

Красільникова Т.М. 

доцент, канд. технічних наук  

Чинні законодавчі вимоги у сфері виробництва та обігу молочних продуктів 

спрямовані на забезпечення належної практики виробництва, збереження 

традиційного асортименту і захисту прав споживачів. До обов‘язкових вимог, 

яких повинні дотримуватися виробники, належить забезпечення такого способу 

подання інформації та описання продукту, щоби забезпечувалося правильне 

вживання термінів щодо молока і молочних продуктів, недопущення плутанини у 

виборі продукту споживачем та уведення його в оману. Отже, зростає значення 

інформаційних ресурсів у забезпеченні  прав споживача щодо отримання ним 

достовірної інформації стосовно продукту, його характеристики, що в цілому 

відображає рівень цивілізованого обігу продукції на ринку держави. 

Розвиток стандартизації в Україні відбувається за умов, які визначаються 

двома, різними за своїм характером, факторами. З одного боку, це наявність 

достатньо дієвої системи стандартизації, що перейшла у спадок від колишнього  

СРСР, а з іншого — необхідності її адаптації до ринкових умов розвитку 

відносин, інтеграції економіки держави до світової економічної системи  
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відповідно до міжнародних принципів та правил, угод про технічні бар‘єри у 

торгівлі. 

Питання, що регулюють правові та організаційні основи забезпечення 

якості та безпеки молока і молочних продуктів для життя та здоров‘я населення і 

довкілля під час їх виробництва, транспортування, переробки, зберігання, 

реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України 

регламентуються наступними законами України та нормативно-правовими 

актами: Закон України ―Про молоко та молочні продукти‖ від 24 червня 2004 

року №1870-IV Закон України ―Про безпечність та якість харчових продуктів‖ від 

6 вересня 2005 року №2809-IV Закон України ―Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення‖ від 24 лютого 1994 року № 4004- ХІІ 

Закон України ―Про ветеринарну медицину‖ від 25 червня 19926 року № 2498- 

ХІІ Закон України ―Про захист прав споживачів‖ від 01 грудня 2005 року № 3161- 

IV Закон України ―Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської 

продукції‖ від 17 липня 1997 року № 468/97- ВР Закон України ―Про дитяче 

харчування‖ від 14 вересня 2006 року №142-IV МВ 5.08.07/1232-96 Методичні 

вказівки ―Порядок та періодичність контролю продовольчої сировини та 

харчових продуктів за показниками безпеки ДСП 4.4.4 011-98 Державні санітарні 

правила для молокопереробних підприємств. 

Перелік молочної продукції, що підлягає обов‘язковій сертифікації в 

Україні: суміші на основі сухого молока, призначені для дитячого та дієтичного 

харчування; продукти молочні сухі (крім продуктів для дитячого харчування; 

продукти молочні згущені, у т.ч. з добавками (крім варених); сири сичужні тверді; 

масло вершкове, вершково-рослинне. 

Нормативні документи на методи контролю: ДСТУ ISO 1211:2002 ―Молоко. 

Гравіметричний метод визначення вмісту жиру. (Контрольний метод) ДСТУ ISO 

1737:2002 ―Молоко згущене без цукру та молоко згущене з цукром. 

Гравіметричний метод визначення вмісту жиру. (Контрольний метод) ДСТУ ISO 

1735:2005 ―Сир і плавлений сир. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру. 

(Контрольний метод) ДСТУ ISO 3976:2001 ―Жир молочний зневоднений. 
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Визначення пероксидного числа (контрольний метод) ДСТУ ISO 5534:2005 ―Сир і 

плавлений сир. Визначення загального вмісту сухих речовин (контрольний метод) 

ДСТУ ISO 2962:2005 ―Сири та плавлені сири. Визначення вмісту загального 

фосфору методом спектрометричної молекулярної абсорбції ДСТУ ISO 6799-

2002. Жири та олії тваринні. Визначання складу стеринової фракції. 

Газохроматографічний метод ISO 12078:2006. Anhydrous milk fat. Determination of 

sterol composition by gas-liquid chromatography (Reference method) Зневоднений 

молочний жир. Визначення стеринового складу методом газо-рідинної 

хрматографії ISO/DIS 17678:2006 Milk fat – Detection of foreign fat by gas 

chromatographic analyses of triglycerides (reference method) Молочний жир. 

Визначення чужорідних жирів методом газохроматографічного аналізу 

тригліцеридів.  

Отже, на основі вище згаданого матеріалу, можна зробити висновок, що 

згідно державних стандартів на упаковці повинна подаватись інформація про 

виробника, зазначатись вид молочної продукції.  

Зауважимо, що на державному рівні якість та безпечність молочних 

продуктів регламентується цілою низкою державних стандартів на кожен вид 

молочної продукції. Чесний виробник, який дбає про якість своєї продукції та її 

відповідність встановленим нормам, обов'язково зазначить на упаковці посилання 

на ці стандарти. 

Література: 

1. Правила обов‘язкової сертифікації машин сільськогосподарських для 

рослинництва, тваринництва, птахівництва і кормо виробництва.//Затверджено 

наказом Держстандарту України від 17.01.1997 р. (№24). 
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН В ІРШАВСЬКОМУ 

РАЙОНІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Яцканича І.І., студента 3 курсу 

Лазебна О.М., К.П.Н., к.п.н., доцент 

У сучасному світі відпочинок, рекреація, туризм, оздоровлення – є 

найвищою соціальною цінністю. Із значним ростом доходів населення економічно 

розвинутих країн, зростанням загальноосвітнього рівня людей, розвитком 

транспортного сполучення, різноманіття рекреаційних видів діяльності потребує 

оновлення. Поступово зростає значення туризму і рекреації.  

Окрім соціальних компонентів, певна територія зі значною кількістю 

рекреаційних ресурсів – це потужний потенціал розвитку міжнародного туризму, 

який у багатьох країнах світу є прибутковою галуззю національної економіки [2]. 

Закарпатська область багата на природні та соціокультурні ресурси, володіє 

потужним потенціалом та потребує оптимізації розвитку туристичної діяльності. 

Вивчення проблеми створення нових рекреаційних зон за вимогами сучасності 

ініціює пошук нашого наукового дослідження [1]. 

Мета науково-дослідницької роботипередбачає вивчення особливостей 

певної території щодо створення рекреаційних зон, зокрема на Іршавщині. 

Створення рекреаційних зон в Україні на прикладі с. Кам‘янськогоІршавського 

району Закарпатської області є предметом дослідження. 

Розробка екологічної стежини «Cхилами рідного краю» на територіальному 

просторі с. Кам‘янське передбачає ознайомлення з історико-культурним 

потенціалом місцевості, дослідженням екологічних особливостей території, 

вивченням ландшафтів Закарпаття. 

Підвищення якості рекреаційно-туристичних послуг до світового рівня, їхня 

диверсифікованість забезпечить в перспективі вихід на світовий ринок 

рекреаційно-туристичних послуг, розвиваючи в'їзний туризм, як один із 

пріоритетних напрямків турбізнесу. Для організації рекреаційної діяльності та 

поліпшення умов відпочинку величезне значення мають дослідження з найбільш 

повного використання рекреаційних ресурсів, необхідних для задоволення потреб 
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населення. На території району достатнякількістьрічок і озер, в 

надрахземлібагатомінеральних вод з різноманітнимилікувальнимивластивостями, 

багатозаповідних зон і природоохороннихоб'єктів. 

Базою науково-дослідноїроботиобраноЗакарпатську область в межах с. 

Кам‘янськогоІршавського району, тому що на заданій території не існує жодного 

об‘єкта еколого-туристичного спрямування. Створення екологічної стежки 

потребувало вивчення місцевості, історико-культурних об‘єктів, окреслення 

ландшафтного потенціалу тощо. 

Основне призначення екологічної стежки складається із таких 

взаємопов‘язаних компонентів, як оздоровлення, рекреація, відпочинок, просвіта, 

навчання і виховання. 

Вид пересування - комбінований (Залізничний, пішохідний); 

 Протяжність – 5 км; 

 Час проходження – 3 години; 

 Кількістьзупинок – 7; 

 Початок стежини – зупинка «Історія і сучасність с.Кам‘янське»; 

 Кінецьстежини – зупинка «Лісове озеро»; 

 Середнявисота над рівнем моря 135 - 327 м; 

 Режим використання: Відпочинок з обмеженим розведенням вогнища. 

Дозволяється фото та відеозйомка пейзажів, озера, рослин, тварин тощо. 

 Забороняється забруднювати озеро, зривати рослини, порушувати 

тишу. 

 Опис екологічної стежини: екологічна стежина «Схилами рідного 

краю» проходить з с. Кам‘янське до озера на горі Шаланка. Вона проходить 

мальовничими місцями, через ділянки, які відрізняються між собою видовим 

складом, рельєфом, освітленістю та іншими природними і історичними 

особливостями. На кожній із зупинок відвідувачі можуть ознайомитися із 

природою рідного краю, її багатствами, екологічними проблемами. 
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Отже, сучасні екологічні проблеми тісно переплетені з проблемами 

відпочинку населення і потребують окремого дослідження на предмет створення 

зон рекреації екологічного спрямування. 

Література: 

1. Виноградська А.М. Зростання авторитету України туристичної/ А.М. 

Виноградська // Український промисловець, 2000. − №4. − 26-31 c. 

2. Габчак Н. Сільський зелений туризм на Закарпатті / Н. Габчак // Географія та 

основи економіки в школі. - 2007. - № 6. - C. 39-41 
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ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧИЙ ТУРИЗМ ТА КРАЄЗНАВЧО-

ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПРИРОДООХОРОННИХ 

ТЕРИТОРІЯХ 
 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИСТИЧНОГО 

МАРШРУТУ «УНІКАЛЬНЕ ПОДНІСТРОВ’Я» 

Мисик Є.В.  

Бартош Л.П., викладач кафедри туризму 

 

Питанням розробки туристичних маршрутів присвячені праці відомих 

учених: О.О. Любіцевої, І.Г. Смирнова, Т.Г. Сокол, П.Р. Пуцентейло, М.П. 

Мальської, О.О. Бейдика. Світовим співтовариством накопичено великий досвід із 

розробки та планування туристичних маршрутів різного спрямування, в тому 

числі екологічного. Але бурхливий розвиток різних форм та видів туризму, засобів 

пересування, дозвіллєвих послуг, їх поширення на всі райони земної кулі гостріше 

ставить питання методології розробки маршрутів. 

Створюючи новий туристичний маршрут, розробник, як і сам турист 

виступає у ролі дослідника території, пізнаючи всі її особливості, та намагаючись 

виокремити найбільш цікаві об‘єкти для споживача з врахуванням позитивного 

ставлення до навколишнього природного середовища.  

Розробка маршруту є складним завданням, яке потребує володіння значною 

інформацією з ресурсного забезпечення, з розвитку матеріально-технічної бази 

туризму, знання кон'юнктури попиту та пропозиції на відповідних ринках, 

співпраці з суб'єктами ринкової діяльності. 

Туристичний маршрут – це заздалегідь спланована траса послідовного 

пересування туристів між географічними пунктами, які відвідуються протягом 

певного періоду часу з метою отримання послуг, як передбачених програмою 

обслуговування, так і додаткові: екскурсійне обслуговування, спортивні, 

видовищні, соціальні заходи і т.д. Вихідною і кінцевою точками маршруту 

служать пункти початку і закінчення подорожі. 

Розробка і створення екологічних маршрутів дозволяє стимулювати 

розвиток туристичної індустрії і вирішує проблему вузьконаправленості 
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спеціалізації туристів, які відвідують певний регіон, а також сприяє залученню 

інвестицій в подальший розвиток галузі. Але перш ніж туристичний маршрут 

вийде на ринок, йому слід пройти п‘ять важливих основоформуючих етапів:вибір 

пунктів маршруту;ієрархізація пунктів маршруту; вибір початкового та кінцевого 

пунктів маршруту; розробка схеми маршруту; оптимізація маршруту [1]. 

Для створення особливого екологічного туристичного маршруту слід 

пам‘ятати про елементи, які є визначальним та ключовими, а саме: заходи 

проводяться у природній, максимально не порушеному людською діяльністю 

середовищі; об'єктами відвідування є цікаві і екологічно сприятливі природні та 

культурні ландшафти, що володіють пізнавальним і рекреаційним потенціалом;не 

перевищуються гранично допустимі рекреаційні навантаження на територію 

проходження маршруту;туристи використовують транспорт, що не завдає шкоди 

навколишньому середовищу;екскурсії обов'язково передбачають еколого-

пізнавальний компонентіз проведенням кваліфікованими гідами-екологами;у 

програму включається відвідування навчальних екологічних стежок, музеїв 

природи та краєзнавчих музеїв, екотехнологічних господарств.  

Отже, нами розроблений туристичний маршрут «Унікальне Подністров‘я» 

включає в себе кожен з критеріїв екологічного туризму.  

Ми вирушаємо мандрувати місцями з унікальними природними краєвидами, 

озерами, руїнами фортів, де туристи будуть один на один з природою. 

Шанувальники містичного та пригодницького отримають своє задоволення у 

вигляді  «спілкування» з водою, залишками прадавніх фортець, тощо. Атмосфера 

гостинної Бессарабії залишить у серці нескінченну низку задоволення.  

Цільова група: пішохідні туристи, вело туристи, еко туристи. Зацікавлені 

групи: школи, молодіжні або старші групи.Перевезення: індивідуальне 

проходження маршруту та перевезення до місця старту автобусом. Тривалість: 5 

днів/ 4 ночі. Сезон: літо. Туристичний маршрут є тематично комбінованим, робить 

акцент на: пішохідний туризм, вело туризм, водний туризм, екологічний туризм, 

природно- рекреаційні  ресурси Одеської області. 
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Нитка маршруту: м. Одеса – с. Шабо – м. Білгород – Дністровський - 

Національний природний парк «Нижньодністровський» (с. Маяки) –р. Дністер  – 

оз. Біле – р.Трунчук– м. Біляївка – м. Одеса.  

Програма маршруту «Унікальне Подністров‘я» включає в себе, як елемент 

екомаршруту, цікаві екологічні стежки на території Національного Природного 

Парку «Нижньодністровський». Так, туристами будуть відвідані унікальні 

ландшафти заплави р. Дністер в рамках екостежки «Острів Гонтаренко», де вони 

ознайомляться з флорою і фауною, пізнають історію с. Маяки, поблукають по 

очеретяному лабіринту та завітають до зеленої аптеки, а також 

екостежки«Дністровська Амазонія», яка зачарує їх природою р. Дністер та           

р. Турунчук,  легендою про оз. Біле.   

Туристи простежать рух р. Дністер від самого її витоку до гирла, впадіння в 

Дністровський лиман та його злиття з Чорним морем, відчують себе археологами 

на розкопках давнього міста Тіра та Аккерманської фортеці, відчують справжній 

колорит Бессарабії у с. Шабо та садибі «Лагуна». Кінцевою точкою маршруту є м. 

Одеса з його надзвичайною енергетикою.  

Отже, до проектування екологічних маршрутів слід ставитися з неабиякою 

відповідальністю, адже втручання людини у розмірений темп живої природи має 

негативний вплив. Екотуризм покликаний зменшувати навантаження на 

туристичні райони, навчати людей цінувати та любити природу, знаходити 

практичні шляхи вирішення екологічних проблем. Даний туристичний маршрут є 

цікавим як для школярів і студентів, так і для фахівців галузі екології, від яких 

залежить збереження та стан території з великим туристичним навантаженням. 

Варто звернути  увагу на розвиток екологічного туризму в Одеській області, так 

як її природні ресурси, невелика кількість промислових об‘єктів та прекрасне 

йодоване повітря складають підґрунтя для безлічі цікавих та пізнавальних 

екологічних туристичних маршрутів.  

Література: 
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посібник. - К.: Альтерпрес, 2003. - 104 с. 
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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ 

Костючик С.В., 49 Т  

Герасимчук Л.В., викладач кафедри туризму 

В умовах активізації науково-технічного прогресу в ХХІ ст. світова 

спільнота особливо у сфері обслуговування намагається створити новітню модель 

розвитку, що обумовлено глобалізацією суспільства, трансформацією його 

соціально-економічної та екологічної спрямованості. Як відомо, зростання рівня 

споживання економічних благ і послуг у суспільстві зумовлюють нові визначальні 

домінанти розвитку, а також відповідні суперечності у збалансуванні виробничих 

і соціально-економічних інтересів у процесі провайдингу природоохоронної 

діяльності.  

Метою даної статті є розкриття особливостей організації природоохоронної 

діяльності в туризмі, з перспективою формування на інноваційних засадах 

науково обґрунтованого підходу до організації природоохоронної роботи на 

підприємствах туристичної індустрії.  

Трансформуючи природні ресурси в споживчі блага в процесі виробництва 

та економіки, суспільство прирікає себе на протистояння природі. Його 

залежність від довкілля в сфері послуг набуває нових форм, а суперечливий 

характер взаємовідносин з природою стає дедалі помітнішим. Однак економічна 

діяльність переважно здійснюється всупереч функціонуванню екологічних 

відносин, оскільки її завдання мають цільовий та однобічний характер, що 

призводить до деструктивних змін у довкіллі [3].  

Дослідження у сфері природоохоронної діяльності в туризмі багато в чому 

носять інноваційний характер. Це стосується:  

- унікальної ролі екологічного туризму в урбокомпенсаційній рекреації та 

управлінні урбанізаційними процесами; 

- інтегруючого та дидактичного значення екологічного туризму, шо 

виводить його на новий системний рівень особливого напрямку в туризмі, як 

школи спілкування з природним середовищем; 
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- проблем становлення та перспектив розвитку, особливостей управління, 

завдань і функцій менеджменту екологічного туризму; 

- вимог до менеджера та працівника екологічного туризму і специфіки його 

діяльності в цій сфері [2]. 

Розвиток туризму передбачає максимальне використання природних та 

історико-культурних можливостей територій, а також інфраструктури виробничої 

та невиробничої сфери економіки, адміністративно-територіального поділу з 

урахуванням вимог природокористування та охорони навколишнього середовища. 

Туризм в природоохоронних територіях – це вид туризму, який направлений 

на пізнання, дослідження і збереження заповідних територій. Туризм в 

природоохоронних територіях є основою екологічного туризму. 

Природоохоронна територія – територія, яка охороняється через своє 

екологічне, культурне або подібне значення. Існує велика кількість таких 

територій, рівень захисту яких сильно відрізняється, та залежить від статусу, 

встановленого національними законами та міжнародними договорами [1]. 

Природоохоронна територія, як визначається Міжнародним союзом охорони 

природи (МСОП) – територія або акваторія, призначена для захисту і 

підтримки біологічної різноманітності та природних і пов'язаних з ними 

культурних ресурсів, захист якої встановлюється законом або іншими засобами. 

МСОП визначає шість категорій охоронних територій: біосферний 

заповідник, національний парк, пам‘ятник природи, заказник, охоронний рельєф, 

територія контрольованого природокористування: охоронна територія, призначена 

переважно для довготермінового економічного використання природної 

екосистеми [1]. 

Рекреаційна діяльність на природоохоронних територіях України перебуває 

на початковій стадії розвитку. Екотуристичні мандрівки організовуються 

переважно на самодіяльному рівні, комерційна діяльність у цьому напрямку лише 

зароджується.  

Важливим при цьому залишається вивчення наступних інноваційних 

питань: 
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- взаємодія державних установ, органів місцевого самоврядування, бізнес-

структур та неурядових громадських організацій у вирішенні питань сприяння 

розвитку туризму; 

- правові вимоги щодо організації туризму та механізм залучення 

інвестиційних коштів у розвиток природних територій та об‘єктів ПЗФ; 

- прикладні аспекти організації рекреаційної діяльності на територіях та 

об‘єктах ПЗФ України; 

- нормативи навантаження на рекреаційну територію; 

- принципи менеджменту і стратегії маркетингу в управлінні об‘єктами ПЗФ, 

маркетингові комунікації в туризмі та ін. 

Для успішної реалізації природоохоронної діяльності в індустрії туризму 

України слід, вивчити досвід зарубіжних країн Європи  та допрацювати 

нормативно – правову базу в галузі природоохоронних об‘єктів і здійснення 

туристичної діяльності на їхній території. Також, слід акцентувати увагу на 

підвищенні рівня екологічної досвідченості і культури, екологізації свідомості 

туристів з користю для розвитку сфери послуг та підвищення життєвого рівня 

населення. 
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