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Будова та властивості металовмісних вітамінів 
 

Балим Т.І., студентка 2 курсу 
напряму підготовки «Хімія» 
науковий керівник: 
доцент Ковтун О.М. 
 

Однією з найважливіших речей для людини є її здоров’я. Здоровий стан 
організму підтримується правильним і раціональним харчуванням. У складі їжі, 
містяться різні речовини, вони необхідні для забезпечення нормальної роботи 
організму. До незамінних, життєво важливих компонентів живлення разом з білками, 
жирами і вуглеводами відносяться вітаміни. Усі життєві процеси протікають в 
організмі при безпосередній участі вітамінів. Вітаміни входять до складу більше 100 
ферментів, що запускають величезне число реакцій, сприяючи підтримці захисних 
сил організму, підвищують його стійкість до дії різних чинників довкілля, допомагають 
пристосовуватися до екологічної ситуації. Вітаміни відіграють найважливішу роль у 
підтримці імунітету. Проблема вивченні будови та властивостей вітамінів є 
актуальною і сьогодні. Це надає змогу розширити знання про виникнення тих чи 
інших захворювань, та зрозуміти механізм їх подолання і запобігання їх розвитку. 
Одним із найменш вивчених вітамінів є кобаламін, або вітамін В12. Складність 
вивчення властивостей вітаміну зумовлена його складною будовою, та наявністю 
йона Со3+ у його молекулі. 

Вітамін В12 або Кобаламін — це вітамін групи В, бере участь у кровотворенні, 
регулює вуглеводний і жировий обмін в організмі. Вітамін В12 виділений з печінки в 
кристалічному вигляді у 1948 р. Задовго до цього було відомо, що в печінці тварин 
міститься особлива речовина, яка регулює процес кровотворення і надає 
лікувальний ефект при перніціозній (злоякісній) анемії у людей. Однак тільки у 1955 
р. Дороті Ходжкін розшифрувала його структуру, включаючи тривимірну просторову 
конфігурацію, головним чином за допомогою фізичних методів дослідження 
(рентгенографічна кристалографія).  

Вітамін В12 – це група споріднених сполук: ціанокобаламін, оксикобаламін, 
аквакобаламін, метилкобаламін і S-дезоксиаденозилкобаламін. Всі ці сполуки є 
похідними корріна та мають біологічну (вітамінну) активність ціанокобаламіну. Вміст 
вітаміну В12 у крові малий у людей, які страждають на хворобу Альцгеймера і деякі 
інші психічні розлади. Цей вітамін бере активну участь в обміні білків, жирів і 
вуглеводів у тісній взаємодії з вітаміном С, фолієвою та пантотеновою кислотами. 
Вітамін В12 бере участь у метаболізмі фолієвої кислоти при утворенні холіну. Він 
підтримує також запаси феруму в нашому організмі. За мільйони років свого розвитку 
вітамін В12 міцно подружився з вітаміном А. Він забезпечує вступ каротинів в обмін 
речовин та їх перетворення в активний вітамін А. 

 Значення кобаламіну для людини надзвичайно велике. Вітамін В12 потрібний 
для кровотворення. Цей вітамін стимулює зростання, сприятливо впливає на 
жировий обмін у печінці, потрібний для підтримки в "працездатному" стані нервової 
та імунної системи. Організм використовує вітамін В12, для переробки вуглеводів, 
жирів і білків, синтезу амінокислот і створення молекул ДНК. Він потрібний для 
клітинного ділення.  

Добова потреба у вітаміні В12 - 3 мкг. Мікрофлора кишковика людини синтезує 
кобаламіни, але в невеликій кількості. Додатково він поступає з їжею тільки 
тваринного походження. Хоча ціанокобаламін є водорозчинним вітаміном, у здоровій 
печінці він може накопичуватися в значних кількостях. Також він може відкладатися у 
легенях і селезінці (але в цих органах вміст його зазвичай невисокий).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD
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Вітамін В12 стійкий до нагрівання і залишається біологічно активним навіть 
при кип'яченні і наступному тривалому зберіганні при кімнатній температурі без 
доступу світла. На світлі ж він швидко втрачає свою активність.  

Для засвоєння вітаміну B12 у кишечнику потрібна достатня концентрація 
кальцію. Джерела вітаміну В12 — печінка, м'ясо, риба, морепродукти, молочні та 
кисломолочні продукти, яйця, тощо. Найбільші джерела вітаміну В12 — яловича і 
теляча печінка. Її рекомендовно вводити у раціон хоча б один раз на тиждень 
тушковану або смажену з цибулею, додаючи до неї салат. 
 Структура вітаміну В12 відрізняється від будови усіх інших вітамінів своєю 
складністю та наявністю у його молекулі йону металу кобальту. Кобальт зв'язаний 
координаційним зв'язком з чотирма атомами нітрогену, що входять до складу 
порфіриноподібної структури (коррінове ядро), та з атомом нітрогену 5,6-
диметилбензімідазолу. Кобальтовмісне ядро молекули являє собою плоску структуру 
з перпендикулярно розміщеним до неї нуклеотидом. Останній окрім 5,6-
диметилбензімідазолу, містить рибозу, та залишок фосфатної кислоти (ціанова 
група, що зв'язана з кобальтом, міститься лише у очищених препаратах вітаміну, у 
клітині організму вона заміщується водою або гідроксильною групою). Через 
присутність у молекулі вітаміну кобальту та амідного нітрогену ця сполука отримала 
назву кобаламін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На відміну від нуклеотидів нуклеїнових кислот так званий нуклеотид вітаміну 

B12 не містить пурину чи піримідину. Нітрогеновмісною основою є 5,6-
диметилбензімідазол. Вуглевод представлений рибозою, але з α-глікозидним 
зв’язком. Рибоза фосфорильована при 3-ьому атомі карбону. Фосфат створює 
ефірну групу з 1-аміно-2-пропіловим спиртом, який, крім того, з'єднаний амідним 
зв’язком з ланцюгом пропіонової кислоти при кільці D. Атом кобальту несе CN-групу 
(в ціанкобаламіні) і з'єднаний координаційним зв’язком з одним з атомів нітрогену в 
бензімідазолі, створюючи, таким чином, другий місток між двома частинами 
молекули. Вітамін B12 являється внутрішньою сіллю: негативний заряд на атомі 

Будова вітаміну В12 
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фосфору нейтралізується позитивним зарядом на координаційному комплексі 
кобальта. 

У чистому вигляді речовина являє собою темно-червоний кристалічний 
порошок без запаху. Вітамін дуже добре зберігається у різних продуктах харчування 
навіть після термічної обробки. При температурі 210-230 0 С починає темніти,  3000 – 
починає плавитись. Кристали мають орторомбічну систему і мають призматичну 
форму. Вітамін добре розчинний у воді,  спиртах,  кислотах і фенолах. Не 
розчиняється у піридині та інших третинних амінах, але розчиняється в рідких або 
розплавлених амідах.  

Якісне визначення Кобальту в складі вітаміну є складним процесом, це 
зумовлено його будовою. А саме тим, що молекула досить велика за розміром, і 
кобальт, який заходиться майже в центрі молекули,  важко доступний для реагента, а 
також незначною концентрацією йонів металу. Але попри це, експериментальні 
дослідження показали, що визначити йони кобальту можливо за допомогою якісних 
реакцій.   

Дослідження здійснювалось у трьох зразках: 1 – кобальт(ІІ) нітрат 
(порівняльний зразок), 2 – вітамін В12 в ампулі (фармацевтичної компанії Дарниця),  3 
– вітамін В12 озолений, 4 – вітамін В12 озoлений з НNO3. 
Визначення здійснювалось за двома методиками. У першому досліді було 
використано реактив Ільїнського α-нітрозо-β-нафтол, що з йоном кобальту(ІІ) 
утворює червоний осад внутрішньокомплексної солі,  який не розчиняється у 
мінеральних кислотах.  
 

OH

NO N

O
+ Co

2 +

Co

 
 

Реактив окиснює кобальт(ІІ) до кобальту(ІІІ).Спостереження оказали, що 
червоний осад утворився у пробірці 1, розчин у пробірці 4 злегка набув червоного 
кольору. 
 У другому досліді йони кобальту визначали за допомогою тіоціанату амонію, 
який  у слабкокислому середовищі утворює комплексний аніон [Со(NCS)4]2– ,  що в 
органічному розчиннику набуває синього забарвлення. 

 

Со2+ + 4 NSC- → [Со(NCS)4]2– 
Відповідне забарвлення виникло у першому зразку. У інших зразках з’явилось 

слабке рожеве забарвлення.  
Порівняння експериментальних результатів дає змогу зробити такий висновок: 

найкращим зразком для якісного визначення йону кобальту у складі кобаламіну є 
озолений вітамін з ампули. Отримані результати можна використати під час 
проведення лабораторних робіт з біоорганічної та біонеорганічної хімії. 

 
Список використаних джерел: 

1. Березовский В.М. Химия витаминов / В.М. Березовский Изд. 2-е. - М.: «Пищевая 
промышленность», 1973. - 632 с. 

2. Иваненко Е.Ф. Биохимия витаминов / Е.Ф. Иваненко.: К.: Вища школа, 1970, 212с. 
3. Пятницкий И.В. Аналитичиская химия кобальта / И.В. Пятницкий. – М.: Наука, 

1965. – 261с.  
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Унікальні природні мезопористі структури та їхнє практичне 
значення 

 
Боковець І.В., студентка 4 курсу 
напряму підготовки «Хімія» 
науковий керівник:  
кандидат хімічних наук,  
доцент Богатиренко В. А. 

 
Майже 250 років тому (приблизно у 1756 р.) шведський дослідник Ф. 

Кронштадт виявив, що для мінералів родини гідратованих силікатів Алюмінію, 
наприклад, кліноптилоліту або стильбіту (Na2Ca4[Al10Si26O72]·34H2O), властиве явище 
«скипання» – збільшення об'єму зразка, яке супроводжується виділенням води при 
нагріванні. Ці мінерали назвали цеолітами, що означає "кипляче каміння" в перекладі 
з грецької. Перші випробування властивостей природних цеолітів в Росії 
проводилися в 1913 р. на дослідному комбінованому фільтрі станції Єйськ 

Московсько-Курської залізниці, з метою пом'якшення московськоі ̈ водопровідної води 
і води з артезіанської свердловини. Перше промислове родовище цеолітів було 
відкрито в 1969 р. на території Туркменії (Бадхизький заповідник), коли почала 
створюватися сировинна база нового виду корисної копалини – цеолітових туфів.  

Україна володіє значними покладами породоутворюючих кліноптилолітів і 
висококремнієвих порід суттєво морденітового складу Сокирницького родовища. 
Конституція цих мінералів із закарпатських родовищ і проявів досі вивчена ще не 
досконало. 

На відміну від кристалогідратів, які теж виділяють значну кількість води при 
нагріванні, цеоліти поглинають і виділяють не тільки воду, а й інші молекули без 
зміни кристалічної структури. Вода в цеолітах є координаційно зв’язаною. 

Сучасний список природних цеолітів налічує більше ніж 50 мінералів, 
ідентифікованих за хімічним складом, структурами та іншими фізичними 
властивостями. Встановлено структуру 30 цеолітів. Хімічний склад їх виражається 
загальною формулою MxDy[Alx+2ySizO2x+4y+2z]·nH2O, де M і D – одно- і двовалентні 
катіони відповідно. Кристалічна решітка цеолітів будується силіцій-алюмо-
оксигеновими кубооктаедрами, пов'язаними у простій кубічній координації (цеоліти 
типу А) або в більш пухкій тетраедральній координації, (цеоліти типу Х, тип 
фожазиту). Основою структури є майже правильний тетраедр, в центрі якого 
знаходяться атоми Силіцію і Алюмінію, а у вершинах – атоми Оксигену; TO4-
тетраедри є первинною структурною одиницею цеолітів (де Т – атоми Силіцію або 
Алюмінію). Поєднання тетраедрів через атоми Оксигену створює вторинні структури: 
різні кільця (з 4, 5, 6, 8, 10, 12 Т-атомів), призми і складніші багатогранники. Такі 
кільця є немовби вікнами, що відкривають доступ до зовнішнього середовища. За 
аналогією з аморфними адсорбентами їх ототожнюють з порами (рис. 1).  

Оскільки тривимірна кристалічна структура пронизана однорідними порами 
молекулярних розмірів, які створюють розгалужену систему каналів, цеоліти 
називають молекулярними ситами. Пориста структура цеолітів зумовлює їхні 
сорбційні властивості. Вибірковий характер здатності цеолітів адсорбувати різні 
речовини пов’язаний, в свою чергу, з ефективним діаметром вхідних вікон, за 
розміром яких визначають три класи цеолітів (рис. 1): широкопористі (фожазит, 
офретит), середньопористі (шабазит, кліноптилоліт, морденіт) та вузькопористі 
(анальцим, натроліт, тонсоміт, стильбіт). 
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Рис. 1. Структура цеолітів 

Крім того, на поверхні цеоліту в присутності парів води кінцеві атоми 
замикаються гідроксильними OH-групами, які виявляють властивості кислоти 
Бренстеда, тобто здатні повністю або частково віддавати протон Н+ (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема поверхні цеолітів  
Кислотність поверхні цеолітів залежить, в основному, від співвідношення Si/Al : 

вона буде зростати із збільшенням ступеня ізоморфного заміщення Si+4 на Al+3. 
Експериментально встановлено, що сильна кислотність алюмосилікатів 
забезпечується вже при вмісті Al2O3 до 10-12 %, а максимальна кислотність – при 20-
30%. 

Кислотні центри на поверхні цеолітів можуть виявляти як протонну кислотність 
(Бренстеда), так і апротонну кислотність (Льюїса). Атом Алюмінію Al+3 на поверхні 
оточений трьома атомами Si+4 з більшою електронегативністю. Це призводить до 
сильного зниження електронної густини на атомі Алюмінію і, отже, до збільшення 
його електрофільності (кислотності Льюїса). Внаслідок цього поверхневі молекули 
води здатні піддаватися дисоціативній хемосорбції: що веде утворення сильного 
протонного кислотного центру. 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кліноптилоліт       Цеоліт А        Фожазит 

або 

  Н2О 

–Н2О 
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Проте при нагріванні до високої температури відбувається зворотна реакція – 
дегідратація поверхні і утворення сильного кислотного центру Льюїса. Сила твердих 
кислот виявляється за високих температур: при 300 оС вони можуть зрівнятися з 
хлоридною кислотою. 

Такі активні центри поверхні зумовлюють каталітичні властивості цеолітів у 
процесах кислотно активованого каталізу. Унікальність цих каталізаторів зумовлена 
тим, що перетворення кислотних центрів Бренстеда у центри Льюїса після відриву 
молекул води за високих температур, дозволяє відірвати атом Гідрогену або 
електрон з відносно інертної молекули насиченого вуглеводню.  

Сумарний негативний заряд атомів Оксигену не компенсується сумарним 
позитивним зарядом атомів Силіцію і Алюмінію, тому кристалічна решітка несе 
надлишковий негативний заряд. Для нейтралізації цього заряду у внутрішніх 
порожнинах цеолітів містяться катіони, які здатні обмінюватись з катіонами 
зовнішнього середовища. Це надає цеолітам властивостей катіонних йонообмінників, 
наприклад з високою йонообмінною селективністю щодо катіонів радіоактивних 
елементів, важких металів, а також фенолів, амонійного Нітрогену тощо. 

Іншими властивостями, які спонукали практичний інтерес до цеолітів, є їх 
термостабільність і механічна міцність: при нагріванні до 1000 оС цеоліти не 
змінюються і витримують великі механічні навантаження. 

Високі адсорбційні, йонообмінні та каталітичні властивості визначають широке 
використання природних цеолітів в промисловості. Кваліфіковане використання 
природних цеолітів дозволяє вирішувати безліч природоохоронних, радіоекологічних 
та медико-біологічних проблем. Так, природні цеоліти набагато успішніше, ніж 
кварцовий пісок, працюють у фільтрах очисних споруд та станціях водопідготовки. Їх 
використовують для осушування і очищення різних газів і рідин, зокрема природного 
газу при підготовці його до транспортування в трубопроводах при негативних 
температурах; для очищення від органічних сполук вуглеводневої сировини; для 
очищеня водню і благородних газів; для отримання кисню і азоту з повітря; для 
розділення сумішей різних газів; як модифікуючі добавки при виробництві гум, 
пластмас і наповнювачів паперу й пластмас. 

Для цеолітних сорбентів характерний широкий розподіл активних центрів за 
типом і силою кислотності, що дозволяє припустити можливість направленого 
синтезу сорбенту з заданим спектром кислотності шляхом хімічного модифікування 
цеолітів.  

Керуючись доступною літературою нами проведено лабораторний синтез 
цеолітів з використанням методу золь-гель осадження. Спочатку отримували гелі 
додаванням до розчину натрій силікату водного розчину алюміній нітрату. Потім 
проводили кристалізацію гелів у гідротермальних умовах з подальшим відмиванням 
отриманих зразків. Зразки аналізували методами ІЧ-спектроскопії та перевіряли їхні 
адсорбційні властивості. 
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Кремнеземи із залишками фосфонових кислот для 
селективного вилучення з навколишнього середовища йонів 

рідкісноземельних, важких і радіоактивних металів 
 

Гайдай А.Р., студентка 5 курсу 
спеціальності «Хімія» 
науковий керівник -  
кандидат педагогічних наук, 
доцент Прибора Н.А. 

 
Висока спорідненість більшості сполук фосфору до іонів важких металів, РЗЕ 

та актиноїдів стимулює розробку нових комплексоутворювальних сорбентів, 
гетерогенних металокомплексних каталізаторів, іон-селективних електродів, що 
містять у своєму складі похідні фосфонової кислоти і є стійкими в агресивних 
середовищах та під дією радіації. Перспективними матеріалами в цьому відношенні є 
кремнеземні матриці з фосфоровмісними групами.  

З відкриттям у 1992 році сімейства мезопористих мезоструктурованих 
матеріалів на основі SiO2, що мають унікальні властивості, а саме наявність 
упорядкованої структури пор, вузький і регульований розподіл пор за розміром, 
з'явилася можливість отримання матеріалів із заданим розмірним параметром, будь 
то самі мезопористі матеріали, наночастинки або композити на їх основі.  

Спосіб отримання мезопористих матеріалів (силікатів) був запатентований в 
1970 році [1]. Він пройшов майже непоміченим і був відтворений лише в 1997 році [2]. 
Наночастинки мезопористого кремнезему (MSNs) були синтезовані незалежно один 
від одного в 1990 році дослідниками в Японії [3]. У 1992 році, співробітники корпорації 
Mobil описали синтез і властивості нового класу неорганічних силікатних пористих 
матеріалів [(а), (б), (в) 4], які були названі Mobil кристалічні матеріали або MCM-41. 

Основним способом отримання МНК (мезопористі наночастки кремнезему) є 
темплатний золь-гель синтез, де в якості темплатів, як правило, застосовують міцели 
поверхнево активних речовин (ПАР). 

Темплат-синтез - це перспективний метод отримання матеріалів із заздалегідь 
заданою, шляхом вибору вихідного темплату, пористою структурою. Під терміном 
темплат (шаблон, матриця, СА) розуміють додатково введені при синтезі матеріали 
або речовини, які впливають на формування структури цільового матеріалу. Темплат 
- це центральний елемент, який оточений частками матеріалу, видалення такого 
шаблону створює порожнину з морфологічними і / або стереохімічними функціями 
подібними з темплатом [5]. У 1990 році Курода з співавторами [3] вперше 
представили спосіб отримання мезопористих силікатів з впорядкованим розподілом 
пор за розміром методом темплатного синтезу з використанням як ПАР галогеніду 
гексадецилтриметиламмонію, що утворює при досить високих концентраціях у 
водних розчинах трубчасті міцелярні утворення. 

Можливість введення в процесі синтезу різних функціональних груп, які можуть 
селективно взаємодіяти зі сполуками різного характеру, є безумовною перевагою 
золь-гель синтезу. В ході золь-гель процесу є можливість регулювати ступінь 
взаємного проникнення органічних та неорганічних фрагментів на молекулярному 
рівні, формуючи органічно-неорганічні гібридні матеріали. До того ж вплив на 
структурно-адсорбційні параметри та хімічні властивості продуктів можна 
здійснювати на всіх етапах синтезу. Схематично хімічні перетворення в ході золь-
гель синтезу можна відобразити таким чином (рис. 1.).  

В останні роки значну увагу привертають функціональні поліорганосилоксани, 
що одержують за допомогою золь-гель перетворень та темплатним методом. Це 
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обумовлює актуальність розробки методів синтезу та вивчення основних 
властивостей полісилоксанових сорбентів, функціоналізованих похідними 
фосфонової кислоти. 

 

Проблема забруднення довкілля важкими елементами та їх сполуками 
пояснює всебічну увагу до токсичності таких елементів, а отже і досі є актуальним 
пошук високоефективних та селективних сорбентів, здатних вилучати із середовища 
навіть мікрокількості цих шкідливих елементів. Вилучення та одержання 
індивідуальних РЗЕ із навколишнього середовища пов’язане з рядом труднощів. 
Виділення окремих елементів базується на незначних відмінностях у властивостях 
(зміна розчинностей сполук, комплексоутворення тощо).  

Існує багато праць, присвячених ковалентному закріпленню на поверхні 
кремнезему фосфоровмісних сполук. Можливість модифікування кремнезему 
сполуками Фосфору доведена в роботі [7, 8]. Водночас модифікування поверхні 
кремнезему неорганічними сполуками Фосфору детально досліджено в [3, 4]. 
Залишки деяких фосфорних кислот і їх амідопохідних, ковалентно зв’язаних з 
поверхнею кремнезему, доступні для сорбції іонів з розчину, здатні утворювати стійкі 
комплекси з іонами багатьох металів. 

З літератури відомо, що іони РЗЕ утворюють стійкі чотири (шести-)-членні 
цикли з фосфором в різних ступенях окиснення, що дозволило використовувати 
фосфоровмісні матеріали в якості комплексоутворювальних сорбентів неорганічної 
та органічної природи [5]. Особливо інтенсивно ведуться пошуки матеріалів, які 
містять сполуки з фосфорильною групою ≡Р=О. На фосфорильному Оксигені  
знаходиться підвищена електронна густина, що обумовлено поляризованістю його 
зв’язку з атомом Фосфору. На величину цієї електронної густини відносно легко 
можна впливати, варіюючи природу, кількість та геометрію замісників біля атому 
Фосфору [6]. За рахунок неподіленої пари електронів атом Оксигену фосфорильної 
групи здатний до утворення координаційного зв'язку з металом Р=О → М.  

Чим більша ковалентність зв'язку О→М, тим сильніше метал 
утримується носієм, наприклад, іонітом. Якщо іоногенні групи 
катіонітів не іонізовані, то сорбція йонів металів відбувається за 
рахунок тільки координаційного зв'язку іону металу з 

фосфорильним Оксигеном. Однак найбільш широке застосування знайшли сорбенти 
з фосфоновокислою групою –Р(О)(ОН)2. Відповідно, вони є і найбільш вивченими на 
даний час. Фосфоновокислі катіонообмінники на основі органічних синтетичних 
полімерів [5, 6] характеризуються підвищеною селективністю по відношенню до 
багатозарядних іонів, зокрема до Урану(VI), Торію(IV), Скандію(III), Феруму(III), Титану 
(IV), іонів перехідних металів. 

Уведення в фосфоновокислі групи додаткових угрупувань або атомів дозволяє 
синтезувати полімери, що мають високу комплексоутворювальну здатність. 

Рис. 1. Основні етапи золь-гель 

синтезу (запозичено із [6]). 
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Наприклад, введення алкільних і алкоксильних замісників фосфонової кислоти або її 
дихлоангідриду в поруватий катіоніт дозволило створити ряд 
високоселективних монозаміщених комплексоутворювальних 
іонітів, що проявляють особливу селективність до йонів 
рідкоземельних елементів [2].  

Тіофосфоровмісні сполуки здатні до утворення комплексів 
із важкими та благородними металами. Останні вилучаються більше ніж на 90%. 

Висновки. Сорбенти з похідними фосфорних кислот на поверхні є 
перспективним для розв’язання задач селективного вилучення РЗЕ завдяки 
здатності утворювати стійкі комплекси фосфоровмісної групи з іонами металів. 
Створення таких адсорбційних матеріалів за участю кремнеземів як носіїв 
фосфоровмісних груп сприяє тонкому регулюванню складу поверхневого шару та 
пористої структури.  

Вплив природи фосфоровмісних алкоксисиланів часто призводить до 
розшарування продуктів гідролізу і конденсації структуруючого та 
функціоналізуючого агентів. Як наслідок, одержані неоднорідні продукти є 
непридатними для використання в якості адсорбентів. Важливим моментом є вибір 
умов, які б забезпечували одночасний гідроліз і поліконденсацію вихідних 
алкоксисиланів.  

Необхідність розв’язання такого роду завдань по створенню нових гібридних 
органічно-неорганічних адсорбційних матеріалів з комплексоутворюючими 
властивостями по відношенню до іонів РЗЕ, ртуті, кадмію вимагає систематичного 
дослідження впливу умов синтезу функціоналізованих фосфоровмісних кремнеземів 
на структурні та адсорбційні властивості. Одержані результати можуть бути 
використані в екоаналітичній хімії, сорбційних технологіях, зокрема для очистки 
стічних вод. 

Формування пористої структури ксерогелів залежить від хімічної природи, 
будови та геометрії фосфоровмісної групи. 
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Перспективи та наслідки використання різних джерел енергії при 
вивченні хімії 

 
Іванський В.П., студент 2 курсу 
напряму підготовки «Хімія» 
науковий керівник: 
старший викладач Вуколова С.І. 
 

Одним із завдань викладання хімії у школі залишається впровадження 
екологічних проблем. Зокрема це має показати зростаючу роль хімії у розв'язанні 
таких проблем людства як сировинна, енергетична, продовольча, екологічна.  
Потрібно показати як ці проблеми розв'язуються в Україні та в інших країнах.   

Статистика свідчить, що до 90% енергії, що споживає людство, пов'язані із 
застосуванням хімічних процесів  традиційної енергетики. На одного жителя планети 
Земля припадає в середньому 2 кВт енергії на рік, найбільше в США – 10 кВт на 
людину на рік. За верхню межу споживання енергії вважають 20 кВт на людину 
щорічно. При використанні традиційної вугільної енергетики збільшення 
енергоспоживання в 10 разів знищить біосферу. Сьогодні в світі використовують такі 
основні джерела енергії: вугілля  (торф, сланці) – 28 %; нафта – 33 %; природний газ 
– 18 %; ядерна енергетика – 4 %. Некомерційні джерела (деревина, відходи 
сільськогосподарських виробництв) – 0,4 %. Якщо порівняти газ, нафту і вугілля, то 
співвідношення забруднювачів середовища на одиницю енергії складає 1 : 4 : 11. 
Ресурси різних енергоносіїв на нашій планеті різні: вугілля – на 600 років, нафти – на 
90 років,  газу – на 50 років, урану –  при використанні сучасної технології на АЕС – 
на 30-80 років.  Стабільний розвиток  суспільства передбачає економію ресурсів і 
зниження рівня забруднення природи відходами виробництва. ТЕС, що працюють на 
вугіллі, разом з відносно дешевою енергією викидають багато радіоактивної і 
екологічно небезпечної золи, що містить важкі метали, сульфур(IV)оксид та інші 
газоподібні речовини. Ще один негативний фактор вугільної енергетики – це значні 
викиди CO2 в атмосферу навіть при досконалих методах очистки диму ТЕС. Робота 
ТЕС на вугіллі посилює парниковий ефект. У майбутньому  технологія спалювання 
вугілля зміниться. Якщо буде застосовуватись підземна газифікація вугілля, на 
поверхню транспортується тільки газ, при спалюванні якого не забруднюється 
навколишнє середовище золою. В США розробляють нові системи очищення 
відходів вугільних ТЕС, при використанні яких до 99% забруднювачів затримується і 
при наземному спалюванні вугілля вони не потрапляють в атмосферу [1, 2].  

Геліоенергетика – невичерпне і екологічно чисте джерело енергії. Сьогодні 
існують два напрями розвитку сонячної енергетики: фізична фіксація світла за 
допомогою дзеркал, гальванічних елементів і перетворення його в тепло чи 
електроенергію та  біологічний спосіб – спалювання біомаси, в якій сонячна енергія 
законсервована рослинами. У якості біомаси використовують  деревину, водорості, 
речовини тваринного походження ─ гній, викиди м'ясних комбінатів тощо. 
Геліоенергетика з використанням біомаси не є екологічно чистою, під час її 
спалювання утворюється вуглекислий газ. Проте такий варіант геліоенергетики 
дешевше, ніж концентрація сонячної енергії фізичними способами. В Японії  та 
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Ізраїлі сонячні батареї встановлюють на дахах будівель і вони повністю 
забезпечують квартири теплом. Проте біологічний спосіб все ж таки більш 
перспективний.  У Китаї працюють більше 60 млн. установок із  добування біогазу з 
гною тварин. Одна тонна гною дає 500 м3 біогазу, а гній набуває властивостей більш 
цінного добрива. 

Сонячна енергетика поки що не заявляє себе як альтернатива викопним видам 
палива, адже сонячне світло доступно  лише вдень і в ясну погоду. В космосі цих 
проблем не існує, тому доцільно розмістити сонячні батареї в космосі. Країни, що 
мають невеликі енергетичні ресурси і розвиток їх залежить від імпорту енергоносіїв, 
розробляють майже фантастичні проекти. Наприклад, Японія розробляє проект  
першої в світі космічної станції, де буде випробувана єдина енергосистема 
потужністю 10 МВт, а далі буде створена енергосистема потужністю 250 МВт. Не 
менш фантастичний проект транспортування електроенергії з орбіти на Землю 
запропоновано американськими вченими. Згідно цього проекту  вже у 2016 році  
перші потоки електроенергії будуть відправлені з космосу в округ штату Каліфорнія.  

Вітроенергетика – найстаріший спосіб добування енергії. Спочатку був парус, 
потім вітряний млин. Сучасні вітряки, що виробляють електрику, з'явились у 20-му 
столітті. Найчастіше суспільству нав'язується думка, що вітрова енергетика має 
малий потенціал, потребує великих площ, розлякує і нищить птахів, негативно діє на 
людей і тварин. Дослідження засвідчили, що сучасні вітрові електроустановки 
потужністю 2-3 МВт потребують ділянки 20х20 м, не нищать птахів, бо будь який птах 
добре бачить вітрове колесо, яке обертається зі швидкістю 2-30 оборотів за хвилину. 
Щодо інфразвуку слід зазначити, що він може виникнути в разі дебалансу вітрового 
колеса при швидкості обертання, більшій 180 оборотів за секунду. Оскільки 
практично такі швидкості обертання не реалізуються, то і інфразвук не виникає 
[3,4].По використанню цього невичерпного й чистого джерела енергії лідирують 
Нідерланди і США. Найбільш виправдовують себе вітряки потужністю до 250 кВт 

Освоєння вітроенергетики в Україні розпочато. Але в нашій країні налагоджене 
виробництво застарілої вітротехніки, яка була сконструйована у 1970 році в США для 
унікально високого вітропотенціалу Каліфорнії. В Україні площ із таким потенціалом 
вітру немає, а тому ця вітротехніка не спроможна досягти рівня рентабельності 
виробництва електроенергії. 

Найбільш масштабно  у світовий практиці нині використовується технологія 
нагріву води у сонячних колекторах. В такому колекторі вода здатна нагріватися до 
95°С. Вакуумні колектори можуть нагрівати теплоносії до 250°С влітку і не менше 
35°С взимку. Геотермальне джерело енергії може бути використано тільки там, де 
тепло земних глибин підходить близько до поверхні. На Камчатці, Сахаліні, Курилах, 
Кавказі бурять свердловини і добувають гарячу воду чи газ, які використовують для 
нагрівання або при добуванні електроенергії. 

Ще в 60-ті роки 20 століття активно обговорювалась ідея використання водню 
як енергоносія. Але, не зважаючи на явні переваги, воднева енергетика не знайшла 
практичного використання. На перешкоді стали проблеми технічного й 
технологічного характеру: добування водню існуючими методами економічно не 
вигідне, не створено конструктивних матеріалів, які можуть працювати в атмосфері 
водню, не вирішено ряд питань техніки безпеки при окисненні водню.  

Стосовно України слід зазначити, що теплові електростанції, які складають 
34,8 % від загальної енергетики, відпрацювали більше 50-ти років і перетнули межу 
фізичного зносу. Питоме споживання палива на них збільшено на 12─15 % у 
порівняні з нормативними. Потребує модернізації гідроенергетичний комплекс 
України. Перші атомні блоки вичерпали свій 30-річний експлуатаційний ресурс у 2012 
році. У такій ситуації визначаються три складові енергетичної стратегії України: 
енергозбереження; масштабне комерційне використання поновлюваних джерел 
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енергії;  модернізація традиційних енерготехнологій для підвищення екологічних і 
техніко-економічних показників до рівня сталого розвитку. 

Аналіз кліматичних умов і ресурсів відновлюваних джерел енергії в Україні 
дозволяє визначити перспективним розвиток і використання таких енерготехнологій: 
вітроенергетики, гідроенергетики, геотермальних ТЕЦ і ТЕС, біогазу з біомаси, 
геліоенергетики та інших. До цього часу, на жаль, в Україні практично не розвивались 
альтернативні джерела енергозабезпечення. 

Надзвичайно важливим для України є застосування рослинної біомаси як 
через пряме спалювання, так і через конверсію її на біогаз, біодизель, генераторний 
газ, що можуть бути ефективними замінниками природного газу, вугілля, моторних 
палив та інших нафтопродуктів. Добутий біогаз можна використовувати як для 
газифікації сіл, так і в якості моторного палива. Україна має передумови для 
виробництва біодизельного палива із рапсу, органічних відходів. Особливо 
високоякісне дизельне пальне можна виробляти із відходів деревини. Щорічний вихід  
побутових і промислових відходів в Україні досягає 50 млн. тонн. Для розв'язання 
проблеми шахтарів Донбасу вкрай важливо розпочати освоєння ресурсів метану 
вугільних родовищ. На шахтах Донбасу більше 90 % аварій і смертей шахтарів 
викликані вибухами метану. Його обсяги складають 3-25 трлн. м3. Якщо задіяти ці 
ресурси навіть на 50 %, то Україна зможе забезпечувати високий рівень споживання 
газу впродовж 25-400 років [2, 3]. 

Паливно-енергетичний комплекс, що базується на традиційних 
енерготехнологіях, надзвичайно інтенсивно забруднює довкілля, значно погіршуючи 
санітарно-гігієнічні умови життя людей та існування рослин і тварин. Можливість 
глобальної екологічної катастрофи найбільшою мірою пов'язують  зі спалюванням 
викопних видів палива. Сталий розвиток країни базується на підвищенні 
енергоефективності та використанні чистих відновлюваних джерел енергії. 

Пріоритетом модернізації паливно-енергетичного комплексу України необхідно 
зробити масштабне застосування поновлюваних джерел енергії та 
енергоефективних технологій за відмови від будівництва АЕС та ТЕС на вугіллі. 
Використання альтернативних джерел енергії при сучасному рівні розвитку техніки і 
технології здатне забезпечити сталий розвиток і енергетичну незалежність України 
[4]. 
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Цілющі властивості багатьох рослин відомі давно, але їх використання в 
медицині неможливе без знання будови та властивостей біологічно активних сполук, 
що обумовлюють їх дію. 

Особливе місце серед біологічно активних сполук рослинного походження 
займають флавоноїди та підгрупа ізофлавоноїдів, основу хімічної структури яких 
становлять ізомерні системи 4Н-[1]-бензопіран-4-ону та 2Н-[1]-6ензопіран-2-ону. У 
природі вони найчастіше зустрічаються у вигляді гідрокси-, метокси-, метилендіокси-, 
С-метил та С-преніл похідних та їх глікозидів. Серед найбільш розповсюджених у 
природних об’єктах рослинного походження – софорикозид, псевдобаптигенін, 
кладрин, формононетин, біоханін та інші. 
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Підвищений інтерес до цих сполук зумовлений не лише їх важливою роллю в 

процесах життєдіяльності рослинних та тваринних організмів, а й високою та 
різноплановою біологічною активністю. Низька токсичність флавоноїдних сполук, 
наряду з вибірковою фармакологічною дією на організм людини, дає змогу більш 
широко залучати їх для створення нових лікарських препаратів. Структурна 
різноманітність цього класу сполук дала змогу створити на їх основі ряд 
високоефективних та малотоксичних лікарських препаратів. Відомо, що флавоноїди 
знаходять застосування у медицині як Р-вітамінні, антиоксидантні та протиалергічні 
засоби. На основі природного флаволігнану силібіну, який включає хромонове ядро 
та фрагмент бензодіоксану-1,4, створені лікарські препарати “Силібор”, “Карсил”, 
“Легалон”, що застосовують в якості гепатопротекторів. Природні ізофлавони 
геністеїн, біоханін А, формононетин та інші виявляють високу антифунгальну, 
рістінгібуючу, гіполіпідемічну та гіпохолестерилемічну активність. Ізофлавоноїди, що 
містять 4’-метоксигрупу, застосовують для профілактики серцево-судинних та 
ракових захворюваннь. Сполуки флавоноїдної природи виявляють більше 40 видів 
біологічної активності. 
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Аналіз літератури показав, що процес виділення флавоноїдів з природної 
сировини є надзвичайно трудомістким. А відомі методи синтезу часто є 
непридатними для їх препаративного одержання, що зумовлено наявністю в 
молекулах флавоноїдних сполук декількох електронодонорних гідрокси- та 
метоксигруп, які докорінним чином впливають на хімічні та фізичні властивості 
молекули в цілому.  

Тому розробка нових та удосконалення відомих методів синтезу аналогів 
природних ізофлавонів, а також їх структурних ізомерів – 3-арилкумаринів, вивчення 
їх хімічних властивостей, а також виявлення серед них перспективних біологічно 
активних сполук є безперечно актуальною проблемо. 

Відомо декілька ранніх оглядових статтей, присвячених методам синтезу 
ізофлавонів, в яких охоплена література до 1963 року. Досягнення науковців 
протягом наступних двох десятиліть висвітлені в монографії «Природные и 
модифицированные изофлавоноиды» Казаков А.Л., Хиля В.П. и др. У рамках 
монографії дано вичерпний літературний огляд по методам синтезу, вивченню 
хімічних та біологічних властивостей ізофлавоноїдів. Зазначений огляд стосується 
досягнень в цій галузі за останні 25років. 

Синтетичні способи побудови хромонового ядра можна згрупувати за типом 
ключових вихідних сполук, попередників ізофлавонів. До таких попередників 
найчастіше належать 2-ґідроксидезоксибензоїни або 2’- гідроксихалкони, що 
обумовлено, з однієї сторони, їх доступністю, а з іншої - препаративними 
можливостями реакцій, які лежать в основі перетворення цих сполук в ізофлавони. 
Можливість викоритання солей талію (ІІІ) для синтезу ізофлавонів відома ще з 70-х 
років. Використання ТТМ не вимагає обов’язкового захисту 2’-гідроксигрупи халкону, 
а перетворення останнього в ізофлавони проходить значно швидше і з вищим 
виходом, ніж у випадку застосування триацетату. Реакція проходить шляхом 
внутрішньомолекулярної арильної міграції.     

Одним із методів синтезу ізофлавонів є перегрупування халконепоксидів під 
дією кислот чи етерату трифториду бору. З використанням даного методу були 
синтезовані 7-(3,3-диметилалілокси)-гідрокси-4’-метоксиізофлавон, виділений з 
насіння Сaipogonium mucunoides, природний піраноізофлавон барбігерон, а також 
ряд бензодіоксанових аналогів флавоноїдів. Ряд ізофлавонів синтезовано 
окислювальним замиканням бензилоксихалконів з використанням гідрокси-
(тозилокси)- йодобензолу.  

Основним препаративним способом отримання 2-гідроксидезоксибензоїнів є 
ацилювання фенолів за Фріделем-Крафтсом та конденсація фенілацетонітрилів з 
фенолами в умовах реакції  Гьоша.  
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Слід відзначити, що ацилування за Фріделем-Крафтсом є непридатним для 
синтезу 2,4,6-тригідроксидезоксибензоїнів, а, як відомо, більшість природних 
ізофлавонів характеризуються наявністю саме “флороглюцинового” фрагменту. А 
тому вдалим доповненням цього методу є синтез 2-гідроксидезоксибензоїнів в 
умовах реакції Гьоша. Цільові кетони утворюються при пропусканні сухого 
хлороводню через розчин арилацетонітрилу та відповідного фенолу в етері в 
присутності безводного хлористого цинку. 
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Перетворення 2-гідроксидезоксибензоїнів в ізофлавони відбувається в 
результаті їх ацилювання по метиленовій групі тим чи іншим способом з наступною 
циклізацією. Цей принцип лежить в основі багаточисельних методів одержання 
ізофлавонів з використанням різних формілюючих та ацилюючих засобів. Значна 
кількість ізофлавоноїдів була також синтезована за реакціями Кляйзена, 
Костанецького-Робінсона, за методом Венкатамарана, за допомогою реагента 
Вільсмеєра.  

Пивоваренко В. Г. та співавтори вивчали умови циклізації різноманітних 2- 
гідроксидезоксибензоїнів в ізофлавони під дією оцтово-мурашиного ангідриду.  
Цим способом було синтезовано цілий ряд 3-гетарилхромонів, а також 3-феніл-, 3-(4-
нітрофеніл)- та 3-(4-метоксифеніл)хромони. Слід відзначити, що даний метод 
виявився придатним для синтезу ізофлавонів з фрагментом флороглюцину.  

 На основі аналізу літературних джерел про відомі способи синтезу ізофлавонів 
можна зробити висновок, що на сьогодні найбільш зручним способом їх отримання 
залишається синтез із заміщених 2-гідроксидезоксибензоїнів з використанням 
різноманітних ацилюючих реагентів. Саме метод Гьоша було використано  в 
експериментальній частині роботи для синтезу модифікованих аналогів ізофлавонів. 
У результаті взаємодії відповідного нітрилу з резорцином у присутності 
трифтористого бору (розчинник і каталізатор) та при пропусканні сухого гідроген 
хлориду було отримано α-(4-фенілтіазол-2-іл)-2,4-дигідроксиацетофенон (І) 

 

S

N

OHOH

O   
І                                                                       

 Отриманий синтон буде використано для наступних перетворень, які 
полягають у реакції циклізації з утворенням відповідних 3-гетарилхромонів.  

Модифікація та синтез ізофлавоноїдів та їх синтетичних аналогів 
безперечно є перспективним шляхом отримання нових сполук з широким спектром 
фізіологічної дії. 
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Токсичність йонів деяких біоелементів 
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напрям підготовки «Хімія*» 
науковий керівник 
кандидат хімічних наук,  
доцент Качан С. В. 

 
Біосфера -- природне середовище проживання живих організмів, біологічна 

оболонка нашої планети. Але ось визначити її точні межі досить важко. Сюди 
включено, природно, всю нижню частину атмосфери, повітряний простір нашої 
планети, все водне середовище, тобто гідросферу в різних її формах-солоній (моря і 
океани), прісній (річки і озера) і літосферу -- ґрунтовий шар земної кори. В цілому 
біосфера складається з трьох головних екологічних систем: суша, прісні і морські 
води, повітря. Екосистеми змінюють і життєдіяльність самої людини, і на жаль, ці 
зміни стають все більш складними і навіть небезпечними для всього живого на 
планеті Земля. Атмосфера служить джерелом тільки малого числа, правда, 
найважливіших компонентів: азоту, кисню, вуглекислого газу. Гідросфера --  головне 
джерело незамінної води, основна складова будь-якого живого організму. Мінеральні 
поживні речовини для життя на суші і на морі постачає грунт, що покриває тонким 

шаром зверху всю літосферу. Нещодавно з'явилося нове поняття – антропосфера  ̶ 
сфера проживання і активної діяльності людей.  

Вплив людства на біосферу різноманітний і часто веде до її незворотніх змін. 
Результати таких змін накопичуються у великому обсязі, а це порушує природну 
рівновагу між екосистемами, поступово усталену протягом тривалого періоду часу. 
Такий дисбаланс призводить до порушень в природному середовищі існування самої 
людини.  

Метали, життєво важливі для рослин і тварин, названі мікроелементами, що 
підкреслює їх невеликі концентрації. Біохімічно ці речовини мають прямий вплив на 
організм, беруть участь в ключових метаболічних циклах: 
 Кальцій, Магній, Барій, Ферум (несучі скелет); 
 Ферум, Купрум, Кобальт, Хром, Нікол, Цинк, Молібден (у складі антибіотиків та 

інших  важливих циклічних сполук); 
 Кобальт, Купрум, Ферум, Манган, Нікол, Цинк (в системах, що здійснюють 

накопичення і перенесення необхідних речовин); 
 Купрум, Ферум, Манган, Молібден, Цинк (у складі органел, мітохондрій, 

хромопластах); 
 метали (з невідомими поки ще функціями). 

Відомо кілька «рядів небезпеки» йонів металів. Перший ряд найбільш 
небезпечних для біосфери металів наступний (за латинським алфавітом): Ag, Au, Cd, 
Сг, Hg, Мп, Pb, Sb, Sn, Те, W, Zn[1]. Є й інший ряд (п'ять металів збігаються): Ве, Cd, 
Сг, Cu, Hg, Nі, РЬ, Se, V, Zn[1]. 

Тому існуть різні варіанти кількісті найбільш небезпечних металів. Але 
найважливіше вирішити питання небезпечності і найменших безпечних концентрацій. 
Нам здається також дуже доцільним розуміти, який взаємний вплив йонів металів. 

Метали можуть потрапляти в повітря у вигляді найдрібніших частинок, що 
утворюються при спалюванні вугілля, нафти, торфу та інших горючих копалин, а 
також з димів плавильних печей при виробництві сталі або сплавів кольорових 
металів. З цієї причини зараз в атмосфері Землі таких металів, як Аурум, Кадмій, 
Плюмбум, Станум, Селен, Телур у тисячу разів більше, ніж було б у звичайних 
природних умовах. Тонкодисперсні частинки металів можуть виноситися в 
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атмосферу завдяки виверженню вулканів, землетрусам, при випаровуванні водних 
розчинів.  

Плюмбум  - давно вже відомий отрута, і навіть серед численних сучасних 
токсикантів ця речовина найпомітніша. Ще в Давньому Римі були відомі свинцеві 
труби для водопроводу і свинцеві сплави для кухонного посуду. Хімічне виявлення 
Плюмбуму в останках з поховань древніх римлян вказує на те, що в їхньому організмі 
було багато цього металу.  

Субклінічне отруєння людини Плюмбумом проявляється, неспецифічними 
симптомами: спочатку підвищена збудливість і безсоння, пізніше стомлюваність і 
депресія. У медичній практиці таке отруєння діагностується часто невірно, іноді його 
лікують як психічне захворювання. Пізніші симптоми полягають в розладі функції 
нервової системи і в ураженні головного мозку; деякі лікарі навіть схильні 
пояснювати саме свинцевим отруєнням агресивність і злочинність, такі характерні 
зараз для багатьох великих міст). Вважається, що до сих пір в Чорне море щорічно 
надходить понад вісімдесят  тон Плюмбуму, причому три чверті цієї кількості 
потрапляє в море з повітря. Помітна присутність Плюмбуму навіть в льодах 
Гренландії. Вміст Плюмбуму в осаді з відстійників міст може досягати навіть 4,7 г на 
1 кг. Плюмбум (так само як і інші важкі метали, наприклад, Кадмій або Гідраргіум) 
негативно впливає на реакцію паличок очної сітківки. Тому підвищений вміст 
Плюмбуму в людському організмі, крім інших ефектів, викликає погіршення 
сутінкового зору. Джерело Плюмбуму - етильований бензин, що потрапляє і в харчові 
ланцюги. Наприклад, для професійних водіїв у 2 рази небезпечніше, ніж для інших 
людей, знаходитись на автодорогах: у легені потрапляє велика кількість вихлопних 
газів і можливе порушення сутінкового зору.  

Вчені показали, що за останню чверть століття ніким не контрольовані 
забруднення харчових продуктів і напоїв йонами токсичних металів можуть 
викликати найсерйозніші наслідки. І для запобігання (або хоча б попередження) цих 
наслідків у багатьох країнах законодавчо регулюється гранично допустима 
концентрація (ГДК) токсичних біометалів на біонеметалів в основних продуктах 
харчування. У число обов'язкових компонентів, що піддаються контролю у внутрішній 
і міжнародній торгівлі, включені 8 найбільш небезпечних для харчових продуктів і 
напоїв токсичних елементів: Гідраргіум, Плюмбум, Станум, Кадмій,  Купрум, Цинк, 
Ферум, Арсен. Але цей список зовсім не означає, що інші метали є абсолютно 
нешкідливими. Вважається, що є принаймні стільки ж елементів у харчових 
продуктах, які можуть представляти  небезпеку для здоров'я людини: Бісмут, Стибій, 
Селен, Берилій, Стронцій, Хром, Алюміній, Нікол. 

Якщо судити про склад продуктів харчування за кулінарними книгами, то 
можна подумати, що ми споживаємо тільки білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, 
вітаміни, харчові ароматизатори та барвники. На жаль, аналіз показує, що до складу і 
харчової сировини, і готових продуктів харчування входять мало не всі відомі 
метали. Деякі з них є дійсно харчовими, багато вважаються індиферентними, є  явно 
токсичні. 

Зауважимо, що деякі метали токсичні навіть в дуже малих дозах (наприклад, 
Гідраргіум), інші стають токсичними, коли їхній уміст перевищує певний рівень 
(наприклад, Купрум). Все ж більшість з них завжди присутні в наших продуктах 
харчування. І може бути, що деякі з металів, які зараз вважаються забруднювачами, 
в майбутньому вже будуть розглядатись як необхідні нам (в малих дозах) метали 
життя. 

Забруднення металами водної сфери - особливо тривожна останнім часом 
проблема. У природних (грунтових, поверхневих) водах зазвичай присутні важкі 
метали, які потрапляють туди з літосфери, наприклад, при вивітрювання порід. 
Концентрація їх невелика, у безпечних межах. До того ж мінеральні процеси пов'язані 
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з природними біологічними, а це врівноважує присутність важких металів. 
Антропогенні джерела потрапляння йонів металів у води при видобутку нафти, 
вугілля, руди, а також з промисловими і комунальними стоками, навіть такі здавалося 
би, нешкідливі, гігієнічні препарати, як мийні засоби, також можуть пошкодити 
водойми. 

Сільськогосподарські стоки - джерело багатьох металів, привнесених ними  в 
грунт, де різні речовини накопичуються у верхньому горизонті, іноді до небезпечних 
концентрацій. Більшість важких металів, природно, не можуть перебувати у водному 
середовищі в розчинному вигляді, але присутні у вигляді колоїдних частинок і в 
суміші з іншими органічними і неорганічними речовинами часто випадають на дно. 
Тому вміст металу в природних опадах часто розглядається як показник ступеня 
забрудненості води металами. Однією із форм таких токсичних металів, як ртуть і 
талій, є їхні алкільні форми, які утворюються під дією реакції біологічного 
алкілування. Розглянемо це на конкретних прикладах.  

До теперішнього часу, звичайно, відомо, що, крім ртуті і миш'яку, алкілуванню 
під дією бактерій (як аеробів, так і анаеробних), здатні піддаватися багато біометалів 
і біонеметалів: Станум, Плюмбум, Талій, Селен, Кадмій (і навіть Аурум). Такі 
речовини здатні переходити при алкілуванні в високотоксичні органічні сполуки, 
шкідливі і навіть згубні для живого організму всього лише в нанограмових кількостях. 
Наприклад, були опубліковані в нашій пресі відомості про алопеції (облисіння) дітей в 
м. Чернівці (1986р.) Правда, на підставі статистичного аналізу часової залежності 
кількості випадків був зроблений висновок, що це захворювання розвивалося, як ніби 
«за законами вірусної інфекції, а не отруєння».  Але фундаментальні дослідження 
професора Івано-Франківського медінституту Г. А. Бабенко однозначно вказують на 
отруєння дітей саме промисловими відходами органічних похідних Талію. 

Відкриття та опис реакції біоалкілування металів, так само як і інших форм 
небіохімічного перетворення, показали можливість перебігу раніше невідомих 
реакцій. Виявилося, що Hg(CH3)2 - досить летюча металоорганічна сполука, тепер 
виявлена не тільки в морській воді, але і в повітрі. Ця речовина, в свою чергу, може 
піддаватися наступним хімічних реакціям (наприклад, під дією ультрафіолетового 
опромінення) і розпадатися, а продукти розпаду знову потрапляти в грунт і у води з 
атмосферними опадами. «Ртутні» дощі, на жаль, небезпечніші вже добре відомих 
нам «кислотних» дощів. 

Концентрація алкілованих металів в дощовій воді невелика, але кількість 
металу, що повертається в грунт і воду з атмосферними опадами, навпаки, велика: 
не виключено, що у гідросферу і літосферу щорічно потрапляють тисячі тонн летючої 
або розчинної ртуті, а це можна порівняти з кількістю цього металу, який 
видобувається за той же термін. 

Забруднення середовища свого проживання самою же людиною - ось один з 
найсильніших чинників зміни біосфери Землі. Серед всіх хімічних речовин йони 
металів мають особливе екологічне значення.  
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Хімічний процес – являє собою послідовну зміну станів речовини,  тісний 
зв'язок наступних стадій розвитку,що представляє безперервний, єдиний рух. Вчення 
про хімічні процеси – це область науки, в якій існує найбільш глибоке 
взаємопроникнення фізики, хімії та біології. Хімічні процеси поділяються на: гомо- і 
гетерогенні (залежно від агрегатного стану реагуючих речовин), екзо- і ендотермічні 
(залежно від кількості виділеної чи поглинутої теплоти), окиснювальні і 
відновлювальні ( залежно від ставлення до кисню). 

Амфотерність обумовлює особливу поведінку амфотерних сполук у хімічних 
процесах, наприклад, безпосередньо впливає на розчинність гідроксидів[1], 
спричинює особливий перебіг гідролізу деяких сполук[2], сприяє взаємодії з 
утворенням комплексних сполук[3]. 

Розглянемо процес гідратації молекул гідроксидів і утворених йонів. У нашій 
роботі спробуємо уточнити і конкретизувати ці уявлення на основі стереохімії 
елементів, що мають атоми з вакантними р- орбіталями з низьким рівнем енергії в 
молекулах. 

Аналізуючи електронні конфігурації атомів елементів, що утворюють типові 
амфотерні гідроксиди, не можна не помітити, що амфотерністю, як правило, 
володіють елементи, атоми яких мають р- і d- орбіталі, що здатні заповнюватись 
електронами. Заповнення вакантних р- і d-орбіталей електронами,зазвичай, 
відбувається за донорно–акцепторним механізмом, в результаті чого виходять стійкі 
гідроксидокомплекси з максимально насиченими зв'язками атомів. 

З електронних конфігурацій видно, що у всіх амфотерних елементів 
недобудовані р- орбіталі, а у перехідних металів недобудовані d- орбіталі. Атом 
Алюмінію при взаємодії з ОН-- йонами утворює стійкі октаедричні комплекси 
[Al(H2O)6]3+, [Al(H2O2)2(OH)4] та інші. 

Кислотно – основні властивості гідроксидів (характер і розчинність) 
визначаються величинами потенціалів йонізації, які зростають при переході від 
основних гідроксидів (Ір < 4,7 еV) до кислотних (Ір > 8,6 еV), а також від структури 
зовнішнього електронного шару. А ці функції знаходяться в прямій залежності від 
розташування елементів у Періодичній системі. 

Прояви амфотерності відбуваються також у процесі розчинення. 
Розчинення – це здатність речовини розчинятися в тому чи іншому 

середовищі. Розглянемо розчинення амфотерних гідроксидів у розчинах лугів. В 
процесі введення йонів ОН- середовище сприяє утворенню малодисоційованих 
гідроксидокомплексів: 

Be(OH)2 + 2OH- = [Be(OH)4]2- 

Процес розчинення амфотерного гідроксиду в кислотах і лугах може бути 
описаний також на основі приєднання до нього йонів Гідрогену або гідроксиду за 
схемами: 

Zn(OH)2 + 2H+ =  Zn(OH)(OH2) + H+ = Zn2++ 2H2O 
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Zn(OH)2 + 2OH- = Zn(OH)3 + OH- = [Zn(OH)4]2- 
Розчинність гідроксидів також залежить від ступеня електропозитивності  

елемента, тобто від величини потенціалу йонізації. Чим він менший, тим краща 
розчинність гідроксиду. 

При зіставлянні властивостей гідроксидів слід врахувати електронну структуру 
зовнішнього шару катіона. Так, двозарядний йон Zn2+, володіючи радіусом (r = 0,83 А) 
близьким до радіусу йона Mg2+  (r = 0,78 А), утворює гідроксид Zn(OH)2 амфотерного 
характеру, в той час, як Mg(OH)2 є основою середньої сили. Ця невідповідність 
пояснюється тим, що Zn2+, маючи закінчений 18-електронний зовнішній шар (d- 
елемент), володіє сильною поляризуючою здатністю і в лужному середовищі легко 
утворює стійкий аніон [Zn(OH)4]2-, в той час, як йон Mg2+, що відноситься до класу s- 
елементів, не проявляє поляризуючих властивостей і утворює основний гідроксид. 

У водних розчинах відбувається хімічна взаємодія між йонами солі та йонами 
води, тобто гідроліз солей. Гідролізом солі називається взаємодія йонів солі з водою, 
що приводить до утворення слабкого електроліту і до зміни рН середовища. 

Гідроліз -- процес, протилежний  реакції нейтралізації. Реакція нейтралізації 
призводить до утворення солі і води. У процесі гідролізу можуть утворюватись 
основи та кислоти. Гідролізу піддаються солі, утворені сильними кислотами і 
слабкими основами, сильними основами і слабкими кислотами, слабкими основами і 
слабкими кислотами. Солі, утворені сильною кислотою і сильною основою, гідролізу 
не піддаються; нейтралізація в цьому випадку зводиться до процесу: 

Н3О+ + ОН- = 2Н2О 
а  зворотня реакція – дисоціація молекули води на йони – відбувається 

незначно. Розрізняють три типи гідролізу: 1) гідроліз за катіоном, 2) гідроліз за 
аніоном, 3) комбінований гідроліз (або гідроліз за катіоном і аніоном одночасно). 

Яскравим прикладом гідролізу солі амфотерного металу є взаємодія за 
катіоном – сіль утворена слабкою монокислотною основою і сильною кислотою  

AlCl3 + H2O = Al(OH)Cl2 + HCl 
Al3+ + H2O = Al(OH)2+ + H+ 

Al(OH)Cl2  + H2O = Al(OH)2Cl + HCl 
Al(OH)2+  + H2O = Al(OH)2+ + H+ 

Al(OH)2Cl + H2O = Al(ОН)3 + H+ 
У результаті гідролізу концентрація йонів Н+, збільшується, розчин набуває 

слабкокислої реакції. 
Якщо кислота і основа, що утворює сіль, не тільки слабкий електроліт, а й 

малорозчинний або нестійкий і розкладається з утворенням летких продуктів, то 
гідроліз солі часто протікає незворотньо, тобто супроводжується повним 
розкладанням солі. При взаємодії солей Al3+, Cr3+, Fe3+ з розчинами сульфідів і 
карбонатів в осад випадають не  сульфіди і карбонати цих катіонів, а їхні гідроксиди: 

2AlCl3 + 3Na2S +6H2O = 2Al(OH)3 +3H2S + 6NaCl
 

+3H2S2Al3+ + 3S2- + 6H2O = 2Al(OH)3
 

У розглянутому прикладі відбувається взаємне посилення гідролізу двох солей  
( AlCl3 і  Na2S), реакція відбувається до кінця.  

Також амфотерність проявляється у процесі комплексоутворення. У 
комплексній сполуці виділяють центральний атом (комплексоутворювач)і внутрішню 
координаційну сферу, яка складається зі зв'язаних з центральним атомом лігандів.  
Іноді центром комплексу вважають не атом, а катіон з тим чи іншим позитивним 
зарядом. Механізм утворення координаційної сполуки у спрощеному вигляді можна 
представити таким чином. Сіль полівалентного металу взаємодіє з надлишком 
газоподібного або концентрованого розчину амоніаку за реакцією: 
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ZnCl2 + 4NH3· H2O = [Zn(NH3)4]2+Cl2- + 4H2O 
Важливими представниками комплексних сполук у водних розчинах є аква- і 

гідроксидокомплекси 
Гідроксидокомплекси включають в якості комплексоутворювача катіони різних 

металів як головних,так і побічних підгруп, вступають у водних розчинах в оборотні 
реакції внутрішньосферного заміщення гідроксид-аніонів на молекули води: 

[Sb(OH)4]- + H2O = [Sb(OH)3H2O] + OH- 
[Cr(OH)4]- + H2O =  [Cr(OH)3H2O] + OH- 

Отже, гідроксидокомплекси відносяться до основ і, як правило, до слабких. 
Але не можна виключати і тієї можливості, що прояв гідроксидокомплексами 
основних властивостей є результатом протонування гідроксидогруп, координованих 
на катіоні металу, і їхні перетворення в координовані молекули води: 

[Mn(OH)6]-n + H3O+ = [Mn(OH)5H2O](-n-1) + H2O 
 Таким чином, хімічні процеси, а саме розчинення, гідратація, гідроліз, 

комплексоутворення, пояснені нами із застосуванням поняття амфотерності. 
 

Список використаної літератури: 

 
1. Угай Я.И. Общая и неорганическая химия / Я.И. Угай. - М.: Высшая школа, 2000. - 

527с. 
2. 2. Спицын В.И. Неорганическая химия / В.И.Спицын, Л.И. Мартыненко – М.:      

Изд-во МГУ, 1991.- 480с. 
3. Корольков Д.В. Основы  неорганической  химии / Д.В. Корольков . - М.: 

Просвещение, 1982. - 271 с. 

 
 

Хімічні основи фотографічних процесів 

Ночник К.О., студентка 2 курсу 
напряму підготовки «Хімія» 
науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук,  
доцент Прибора Н.А. 

 
З настанням ери цифрової фотографії більшість вважає, що плівкові процеси 

фактично знівельовано. Адже сучасна цифрова техніка надає фотографу безліч 
можливостей. Весь процес зйомки автоматизований і навіть людина, далека від 
фотографії, може отримувати якісні і цікаві знімки за допомогою компактного або 
дзеркального цифрового фотоапарата. Однак сьогодні все ще є чимало людей, які 
вважають за краще знімати саме на плівкові фотоапарати. Плівкову фотографію 
будуть використовувати ще тривалий період часу, оскільки це пов’язано з 
мистецтвом фотографії, з потребами медицини (рентгенівські знімки та МРТ), з 
роботою слідчих, оперативних працівників, експертів-криміналістів та з космічною 
фотозйомкою.  

Фотогра́фія — сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, 
які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за 
допомогою світла. 

Головними завданнями одержання та фіксації зображення є: розуміти сутність 
фотографічного процесу; знати характеристики застосовуваних фотоматеріалів, 
щоб, виходячи з конкретних вихідних умов, обрати найбільш вдалі фотоматеріали і 
оптимальні режими зйомки та обробки; проводити негативний процес з максимально 
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можливим старанням, акуратністю, чистотою; знати всі правила безпеки під час 
використання реагентів.  

Перший дослід в історії фотографії проробив Фабрицій. Він, змішавши кухонну 
сіль з розчином аргентум нітрату, одержав молочно-білий осад, що чорнів від 
сонячного світла. Дослідивши це явище, у своїй книзі про метали, виданій 1756 року, 
Фабрицій повідомив, що за допомогою лінзи одержав зображення на поверхні осаду, 
аргентум хлориду, і що зображення це ставало чорним або сірим залежно від 
тривалості освітлення його сонячними променями. 

Назву «фотографія» було обрано у Французькій академії 1839 року. Першою 
жінкою-фотографом була ботанік Анна Аткінс. 

У 1727 р. німецький хімік Шульце виявив чутливість солей Аргентуму до світла. 
Ці солі на світлі темніли. У 1777 р. шведський хімік Шеєле встановив, що 
ефективність дії світла на AgCl залежить від довжини хвилі. Для реєстрації світла він 
уперше використав папір, на поверхню якого був нанесений аргентум хлорид  

AgCl + [світло] → Ag + Cl. 

Шеєле уперше запропонував спосіб закріплення (фіксації) зображення, що 
виходить на засвічених ділянках. Для цього він використав розчин амоніаку, який 
розчиняв незасвічений аргентум хлорид   відповідно до рівняння 

AgCl + 2NH3 = [Ag(NH3)2]Cl. 

Наступний етап розвитку фотографічного процесу пов'язаний з ім'ям 
паризького художника-декоратора Дагерра. Суть процесу: відполіровану срібну 
пластинку вносили в пари йоду. В результаті на її поверхні з'являвся шар аргентум 
йодиду: 

2Ag + I2 = 2AgI. 

Пластинку експонували в камері-обскурі (темна кімната). На пластинці 
виходило слабке (приховане)  зображення, що створюється атомами металевого 
срібла: 

2AgI → 2Ag + I2. 

Велика кількість AgI робила плівку світлочутливою. Для "закріплення" 
зображення аргентум йодид видаляли з поверхні. Для цього Дагерр використав 
теплий розчин натрій хлориду  

AgI + NaCl = Na[AgICl]. 

У 1839 р. для закріплення зображення став застосовуватися розчин Na2S2O3. 
Реакція відбувалась швидше, відповідно до рівняння: 

AgI + 2Na2S2O3 = Na3[Ag(S2O3)] + NaI.  

Сучасні уявлення про хімічну суть стадій отримання фотозображень суттєво 
відрізняються. Першою стадією фотографічного процесу є експонування 
фотоматеріалу світлом і поява прихованого зображення. Це створюється атомами 
металевого Аргентуму, які утворюються внаслідок фотохімічної реакції, наприклад, 

AgBr → Ag + Br. 

Зворотному перебігу реакції, тобто окисненню атомів Аргентуму атомами 
Брому, у фотоемульсії перешкоджає желатин. Першою стадією фотолізу є відрив 
електрона від галогенідного йона з утворенням атома галогену: 

Br - - e- → Br. 
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Електрон переміщається мікрокристалом і потрапляє до потенційної 
енергетичної ями ("пастки"). Наявність в ямі одного або декількох електронів надає їй 
негативний заряд. Відповідно до закону Кулона ці електрони притягують до себе 
позитивно заряджені йони Аргентуму і відновлюють їх. У результаті навколо ями 
утворюються групи атомів Аргентуму відповідно до рівняння: 

nAg+ + ne– → nAg. 

Суть прояву (візуалізація) прихованого зображення зводиться до хімічного 
відновлення галогенідів Аргентуму на освітлених ділянках фотоматеріалу 

AgBr + e– → Ag + Br –. 

Стадія закріплення (фіксації):  

AgBr + 2Na2S2O3 = Na3[Ag(S2O3)2] + NaBr. 

Важливе значення для якості фотографії має щільність негативу. При 
неправильній витримці і діаметрі щілини об'єктиву або при недотриманні 
(передержанні) плівки в проявнику негатив утворюється зі зниженою або з 
підвищеною щільністю срібного шару. Це ускладнює процес перенесення 
зображення на папір під час отримання позитивного зображення. Ці недоліки 
негативу можна виправити хімічним посиленням або послабленням зображення на 
негативі. 

Одним з поширених підсилювачів є CuBr2. При обробці негативу розчином цієї 
солі відбувається окиснення Аргентуму і переведення його в сіль відповідно до 
рівняння 

Ag + CuBr2 = AgBr + CuBr. 

У результаті цієї операції на місці атомів Аргентуму на плівці утворюється 
суміш малорозчинних солей AgBr і CuBr. Оскільки ці солі лише слабко забарвлені в 
ясно-жовтий колір, то ця операція візуально сприймається як процес вибілювання 
негативу. Вибілену плівку потім піддають чорнінню. Для цього її опускають в розчин 
Аргентум нітрату. В цей час відбувається реакція, яка описується рівнянням 

CuBr + 2AgNO3 = Ag + AgBr + Cu(NO3)2. 

У результаті вибілювання і чорніння на місці одного атома Аргентуму  
знаходяться дві молекули AgBr разом з регенерованим сріблом. Якщо таку плівку 
знову обробити проявником, то замість одного початкового атома Аргентуму на 
плівці будуть три, тобто станеться посилення негативного зображення. 

Суть процесу послаблення негативів, навпаки, полягає у видаленні з плівки 
зайвого срібла. Для цього використовують розчини окисників KMnO4, K2Cr2O7, 
(NH4)2S2O8, K3[Fe(CN)6].  

Наприклад, калій перманганат KMnO4 в кислому середовищі окиснює срібло 
відповідно до рівняння 

10Ag + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 5Ag2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 

Замість чорного металевого срібла утворюється біла сіль Ag2SO4. Освітлений 
негатив далі обробляють фіксажним розчином, тобто розчином Na2S2O3, і осад 
Ag2SO4, що утворився, видаляється з плівки. Звичайно, операцію послаблення треба 
проводити обережно, щоб не зняти з плівки надто багато срібла. 

Технологія отримання фотографічного зображення складається з етапів, 
кожен з яких визначає якість майбутнього зображення.  
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Перший етап  –  фотографічна зйомка, на якому отримують оптичне і 
приховане фотографічне зображення. Вміле виконання робіт на цьому етапі 
насамперед зумовлює художньо-естетичні характеристики знімка.  

Другий етап – негативний процес. У результаті ряду операцій хіміко-
фотографічної обробки на цьому етапі отримують негативне видиме зображення, у 
якому місце світлих ділянок займають темні і навпаки.  

Позитивне зображення, тобто власне фотографічний знімок, отримують на 
етапі позитивного процесу.  

Основним етапом отримання фотографічного зображення є негативний 
процес. 

Негативний процес – це процес обробки експонованих фотоматеріалів у 
фотографічних розчинах; отримання зображення із зворотним розподілом чорно-
білих ділянок порівняно з об'єктом зйомки.  

Метою негативного процесу є отримання негативу - негативного 
фотографічного зображення об'єкта зйомки, з якого далі в позитивному процесі буде 
виготовлений позитив – позитивне фотографічне зображення.  

Остаточне позитивне зображення буде якісним, якщо правильно були оцінені 
умови всіх етапів його одержання й у відповідності їм були правильно обрані 
фотоматеріал, витримка і діафрагма при зйомці, розчини та режими хіміко-
фотографічної обробки.  

Чорно-біла негативна плівка з'явилася значно раніше за всі інші та існує вже 
більше 100 років. Така плівка призначена для отримання чорно-білих фотографій, 
але з неї можуть бути надруковані і монохромні відбитки з яким-небудь кольоровим 
відтінком. Обробка такої плівки складається з двох стадій: проявлення і фіксування.  

Історія кольорової негативної плівки починається в 1942 році. Сьогодні це 
найпоширеніший тип плівки. Кольорова негативна фотоплівка призначена для друку 
кольорових фотографій, для отримання позитивного (відповідного оригіналу, як на 
фотографіях) зображення безпосередньо на плівці. І не зважаючи на широке 
розповсюдження цифрових технологій, плівковому кольоровому (і негативному) 
фотопроцесу не загрожує забуття. 

 
 

Хімічний склад ягід годжі 
 

Ременюк В.Т., студентка 3 курсу 
напряму підготовки «Хімія» 
науковий керівник: 
доцент Ковтун О.М. 

 
Ягоди годжі (Lycium barbarum) – сучасна назва добре відомої Дерези 

звичайної. Останні дослідження показали, що ці ягоди містять багато фізіологічно 
активних речовин, в тому числі й вітаміни, тому їх радять вживати у медичних цілях, 
зокрема для покращення роботи кишково-шлункового тракту, що сприяє зниженню 
зайвої ваги. Проте до цього часу виникають різні суперечки щодо абсолютної користі 
цих ягід. Незважаючи на великий вміст вітамінів, Дереза звичайна також містить 
отруйні речовини – алкалоїди, які можуть спричиняти токсичну дію.  

Проблема вмісту алкалоїдів у цій рослині та їхня дія на організм людини 
обумовлює необхідність додаткових досліджень. Адже добре відомо, що різні 
концентрації речовин можуть бути як шкідливими у великих кількостях, так і 
корисними у невеликих. Навіть отрута в малих дозах може стати ліками. Це 
стосується й алкалоїдів, що містяться у рослинах. Так відомі алкалоїди, що мають  
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складну і багатогранну дію на живий організм: активізують поділ клітин, підвищують 
артеріальний тиск, посилюють загальний обмін речовин, поліпшують секрецію 
травних залоз. На їх основі розроблені сучасні ефективні лікарські засоби.  

Метою дослідження було встановити та якісно дослідити хімічний склад ягід 
годжі.  

Для експериментального дослідження хімічного складу ягід годжі було 
використано сушені ягоди і приготовлено дві витяжки: водну (для виявлення 
водорозчинних вітамінів), та хлороформну (для виявлення інших сполук).  

Відповідно до літературних джерел спочатку перевіряли наявність вітаміну С 
(аскорбінової кислоти).  

 

O O

OHOH

OH

OH

 
Було використано декілька методик. Як зразок для порівняння взяли також 

розчин лимонної кислоти. 
1. До водного досліджуваного розчину долили декілька крапель розчину 2,6-

дихлорофенол індофенолу. Спостерігали червоне забарвлення розчину, що свідчить 
про наявність вітаміну С. Провівши аналогічне дослідження із лимонною кислотою, 
спостерігали також забарвлення розчину в червоний колір. 

2. До водних досліджуваних розчинів долили декілька крапель розчину 
метиленової сині та  . У першій пробірці (лимонна кислота) розчин набув зеленого 
забарвлення, у другій (ягоди годжі) – брудно-зеленого. 

3. Аскорбінова кислота добре окиснюється реактивом Фелінга. До водних 
розчинів долили декілька крапель реактиву Фелінга, отриману суміш трохи підігріли.  

В обох пробірках спостерігали випадіння жовтого осаду, але у різних 
кількостях: у пробірці з витяжкою ягід годжі була велика кількість осаду, який мав на 
стінках пробірки рожеве забарвлення, що свідчить про відновлення купрум(І) оксиду. 

Згідно із проведеними якісними реакціями, вітамін С присутній у досліджуваній 
сировині у великій кількості. 

Перевіряли вміст вітаміну РР (нікотинова кислота): 
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1. До нагрітих водних витяжок лимонної кислоти та ягід годжі долили декілька 

крапель купрум(ІІ) ацетату. У пробірці із лимонною кислотою осад не випав, у 
пробірці з екстрактом ягід, розчин забарвився у зелений колір.  

2. До досліджуваних розчинів добавили незначну кількість ортофосфатної 
кислоти і 1 мікрошпатель цинку. Відбулася дуже бурхлива реакція у пробірці з 
витяжкою ягід, але червоний колір не з’явився. 

Очевидно, що вітамін РР присутній, але у дуже незначних кількостях.  
Проводили якісні реакції на вітамін Р (рутин): 
 
 



28 

 

O

O

O

OH

OH

OH

OH

O

O

O

OH

OH

OH

OH

OH

OH

 
 
1. До підкислених нітратною кислотою досліджуваних розчинів добавили 

декілька крапель розчину ферум(ІІ) сульфату. У двох пробірках розчини набули 
зеленого забарвлення.  

За цією реакцією не можна зробити остаточний висновок, виявлення вітаміну Р 
потребує повторних досліджень, отриманий результат не є однозначним, оскільки 
такий самий результат дають і вуглеводи. 

Якісно визначали також фенольні сполуки за допомогою плюмбум(ІІ) ацетату. 
Дослід показав, що фенольні сполуки присутні у невеликій кількості. 

Для виявлення алкалоїдів використовували реактив Драгендорфа: 
спостерігали незначне утворення дрібнодисперсного білого осаду. Отже, алкалоїди 
присутні у невеликій кількості. 

Якісно було також виявлено незначний вміст вітаміну А (ретинол): 
 

OH

 
 
Теоретично та експериментально опрацювавши матеріал дослідження, можна 

зробити висновки, що за хімічним складом ягоди годжі містять велику кількість 
сполук, які належать до різних класів речовин (таблиця 1). 

 
Таблиця 1 

Хімічний склад ягід годжі 
Сполука Клас 

Аскорбінова кислота (вітамін С) Вітаміни 

γ-амінома́сляна кислота́ Вітаміни 

Нікотинова кислота (вітамін РР) Вітаміни 

п-Кумарова кислота Вітаміни 

Ретинол (Вітамін А) Вітаміни 

Тіамін (Вітамін В1) Вітаміни 

Рибофлавін (Вітамін В2) Вітаміни 

Зеаксантин і фізалеїн Тетратерпени 

β-Ситостерол Фітостероли 

Скополетин Кумарини 

Полісахариди Вуглеводи 

Висока концентрація вітаміну С забезпечує захист імунітету, а за підтримки 
заліза, якого в ягодах годжі також чимало, аскорбінова кислота засвоюється в 
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повному обсязі. У ягід є антибактеріальний ефект, тому вони допомагають при 
захворюваннях горла, порожнини рота і верхніх дихальних шляхів. Залізо впливає на 
процес кровотворення і допомагає підняти рівень гемоглобіну – червоних кров’яних 
тілець, вилікувати анемію. 

Біоактивні речовини-адаптогени, полісахариди і вітаміни групи В позитивно 
впливають на роботу центральної нервової системи. 

На противагу корисним властивостям цих ягід у літературі описано деякий 
негативний вплив. Ягоди годжі можуть посилювати дію ліків для зниження 
артеріального тиску. Також при гострих захворюваннях органів травлення від 
вживання ягід варто утриматися. Плоди можуть викликати алергію, дерматит і 
кропив’янку, вони протипоказані дітям до трьох років [3].  

Аналіз літератури та експериментальні дослідження показали, що хімічний 
склад Lycium barbarum є багатим на вітаміни, мінерали, амінокислоти, проте багато 
сполук залишається недослідженими, немає чіткої інформації про їх фізіологічний 
вплив, тому при вживанні ягід годжі слід враховувати цей фактор.  

Результати досліджень були впроваджені у підготовку вчителя хімії у курсі 
«Методи виділення та ідентифікації природних сполук». 
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Добрива – найкращий швидкодіючий засіб впливу на врожайність. За їх 
допомогою можна швидко й ефективно оптимізувати живлення рослин, 
цілеспрямовано регулювати величину та якість врожаю, впливати на відновлення 
родючості ґрунту. Існує прямий зв’язок між використанням добрив і врожайністю.  

Фосфор є другим, після Нітрогену, важливим для харчування рослин 
елементом. Вміст фосфору в рослинах становить близько 0,2% в розрахунку на суху 
масу.  

З точки зору фізіології рослин, солі фосфатної кислоти (фосфати) слугують 
структурними елементами фітину (вітамін В8), нуклеїнових кислот, ферментів, 
фосфатних естерів, цукрів. Для фосфору характерна здатність до утворення різних 
типів сполук з малим і великим енергетичним потенціалом. Внутрішня нестабільність 
цих сполук полегшує обмін речовин в рослині. Звідси його важлива роль в біохімії і 
енергетиці фізіологічних процесів. 

Фосфор потрапляє в кореневу систему у вигляді окиснених сполук, головним 
чином, ортофосфатної кислоти. При всіх перетвореннях в рослинному організмі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Дереза_звичайна
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/
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фосфор зберігає ступінь окиснення ( +5). Майже всі перетворення призводять лише 
до приєднання (фосфорилювання) або переміщення (трансфосфорилювання) 
частинки (РО4

3ˉ ) фосфатної кислоти до якого-небудь субстрату. 
Велику кількість фосфору поглинають молоді рослини, це свідчить про велике 

значення фосфору в харчуванні рослин вже з моменту проростання зерен . 
Відсутність фосфору в середовищі на ранніх етапах росту призводить до порушення 
розвитку структури мітохондрії. Мітохондрії – це постійні структури клітин, що 
окиснюють органічні сполуки. Максимальне потрапляння  фосфат-іонів в рослини 
спостерігається при рН = 4-6. Основним носієм фосфору в рослинах є йон магнію. 
Комплексне сполучення магнію з пірофосфатами (аніон Р2О7²ˉ) посилює процеси, 
зв’язані з фосфорилюванням [1,2].  

Фосфор має властивість переміщатися від старих до молодих органів рослин і 
використовуватися повторно ( процес реутилізації). 

В ґрунтах з малим вмістом мінеральних добрив, рослини засвоюють 
важкодоступні джерела фосфору за допомогою грибів, з якими вони знаходяться в 
симбіозі (взаємовідносини, за яких гриби одержують від рослин живильні речовини, а 
самі забезпечують їх мінеральними речовинами). Симбіотичне співжиття гриба з 
рослиною називається мікориза. Зараження кореня грибом, призводить до 
збільшення рухливості фосфору в ґрунті. Головним джерелом фосфатної кислоти 
для вуглеводного обміну і синтезу нуклеїнових кислот є фітин.   

Отже, є всі підстави стверджувати, що фосфор відіграє важливу роль у 
перетворені речовин та енергії. 

Нестача фосфору для живлення рослин, особливо молодих, викликає 
послаблення коренеутворення та розгалуження коріння, росту пагонів (вони стають 
надто тонкими). Листя дрібнішає, набуває неприродного темно-зеленого кольору з 
пурпуровим і бронзовим відтінками, яке восени передчасно опадає. Навесні 
затримується розпускання бруньок, особливо бічних, які так і не відновлюють 
вегетацію. Оптимальне живлення рослин фосфором сприяє швидкому вступу їх у 
період плодоношення, стимулює процеси запліднення, формування та визрівання 
плодів, і не лише плодів, а й усіх тканин, що має дуже велике значення для плодових 
багаторічних культур, оскільки підвищує їхню морозостійкість. Надмірне 
забезпечення плодових рослин фосфором за різкого підвищення вмісту в ґрунті його 
рухомих форм може зумовити недостатнє живлення цинком. На фоні лужної реакції 
та високої карбонатності ґрунту це викликає фізіологічні захворювання. 

Вміст Калію як макроелемента в рослині становить близько 0,9%. В природних 
умовах елемент поглинається у вигляді  катіона (К+), потрапляння в рослини 
здійснюється за рН 5-7. Йон  Калію в клітині знаходиться переважно у вільному 
вигляді (70%). За допомогою радіоактивного Калію вдалося показати, що в листках 
близько 30% всього Калію знаходиться в зв’язаному стані. Висновок вчених 30 – 40-х 
років ХХ ст. про те, що Калій сприяє гідратації протоплазми ( протоплазма – це вміст 
живої клітини), не втратив свого значення і в наш час. Калій нейтралізує негативні 
заряди органічних кислот і нерозчинних сполук.  

Калій сприяє кращому використанню Феруму рослиною для синтезу 
хлорофілу. При такому дефіциті Калію сповільнюється ріст рослин, порушується 
фосфорний метаболізм, інгібірується синтез пігментів, білків, крохмалю, а в листках 
накопичуються цукри, амінокислоти. Калій це елемент, що впливає на формування, 
зберігання і покращення якостей плодів. При  оптимальному вмісті Калію в клітині 
збалансовані процеси синтезу і гідролізу. 

Дефіцит Калію в живленні гальмує транспортування вуглеводів у рослинах, 
знижує інтенсивність фотосинтезу, відновлення нітратів і синтез білків навіть за 
достатнього вмісту вуглеводів та азоту. Зовні недостатність Калію виявляється в 
побурінні країв листя з подальшим розвитком некрозу і передчасним його 
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відмиранням. При цьому знижується як продуктивність плодових культур, так і якість 
урожаю – погіршуються забарвлення й аромат, а також  хімічний склад плодів. 

Шкідливість для рослин надмірного вмісту доступного калію в живильному 
середовищі зумовлюється його антагонізмом з іншими елементами живлення, 
зокрема з Кальцієм і Магнієм. 

Фосфор і Калій – це макроелементи,  дефіцит і надлишок яких негативно 
впливає як на рослину, так і на людину. 

Отже, щоб ефективно використовувати добрива, потрібно зрозуміти і 
усвідомити слова  Т.Парацельса, який стверджував, що все є отрутою і ніщо не 
позбавлене отруйності – суть в концентрації [3]. 

Одним з елементів, які входять до складу мінеральних добрив, є Нітроген. 
Нітроген входить до складу білків, нуклеїнових кислот, які складають основу 
тваринного і рослинного світу. Але молекула азоту – дуже міцна, важко вступає у 
хімічні реакції. Енергія дисоціації молекули азоту дорівнює 940 кДж / моль, навіть за 
температури вище 30000С ступінь дисоціації  молекулярного азоту становить 0,1%. У 
зв’язку з тим, що основна маса азоту знаходиться в атмосфері до цього часу 
остаточно нерозв’язана проблема зв’язування атмосферного азоту. 

В природі існує два шляхи фіксації атмосферного азоту: біологічний та фізико 
– хімічний. Біологічний шлях фіксації молекулярного азоту пов’язаний з 
життєдіяльністю мікроорганізмів, що належать до двох груп: бактерії,  які 
перебувають у симбіозі з рослинами, та азотфіксатори, що вільно живуть у грунті та 
воді. Саме ці групи мікроорганізмів можуть зв’язати за вегетаційний період від 70 до 
200 кг азоту на 1 га, наприклад: бульбочкові бактерії, що живуть в симбіозі з 
бобовими рослинами. 

Фізико – хімічний метод пов'язаний з впливом на молекулярний азот повітря 
електричних розрядів під час грози. В результаті електричних розрядів азот 
взаємодіє з киснем з утворенням оксидів нітрогену, які з водою утворюють слабкий 
розчин нітратної кислоти. 

3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO 
Промисловий спосіб зв’язування атмосферного азоту оснований на синтезі 

амоніаку, оскільки ця реакція дозволяє добути значні маси амоніаку в економічно 
вигідних умовах, а саме реакція є екзотермічною і процес синтезу забезпечується 
власною енергією на відміну від інших процесів. Амоніак є вихідною речовиною для 
добування нітратної кислоти, солей нітратної кислоти, які використовуються як 
добрива. До складу нітратних добрив Нітроген може входити у вигляді катіона NH4

+, 
аніона NO3

-, амідної групи -NH2. Відповідно до цього нітратні добрива поділяються 
на:  
 амоніачно – нітратні добрива ( NH4NO3) 
 амоніачні добрива ((NH4)2SO4, NH4CI, NH3∙H2O) 
 нітратні добрива (KNO3, Ca(NO3)2) 
 амідні добрива ((NH2)2CO)   

Зупинимося на амідних добривах у зв’язку з тим, що вони не є селітрами. 
Сечовина, або карбамід (NH2)2CO – найбільш концентроване тверде органічне 
нітратне добриво із вмістом Нітрогену 46%. Порівнюючи карбамід, наприклад, з 
селітрою (NH4NO3) можна сказати, що саме сечовина є кращою у зв’язку з тим, що 
містить у своєму складі більший вміст Нітрогену (35%), а також карбамід не 
злежується і не складає вибухової небезпеки при нагріванні вище 1000С. Сечовина 
має декілька напрямів використання: як речовина для підгодівлі худоби і як речовина 
для добування високо молекулярних сполук. Застосування нітратних добрив 
найбільш ефективне в районах достатнього зволоження. На осушених торфо – 
болотних грунтах дія нітратних добрив знижується, оскільки в мінімумі знаходяться 
вміст Калію та Фосфору. Для якомога ефективнішого використання нітратних добрив 
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слід враховувати форму Нітрогену в добриві (амоніачна, нітратна, амідна, змішана), 
взаємодію добрива з грунтом і біологічні особливості культури, під яку вносять 
добриво. Особливо гостро постало питання про нітратне живлення, коли почали 
застосовувати надвисокі дози нітратних добрив. При внесені нітратних добрив в 
грунт приблизно 40-50% безпосередньо надходить у рослину, 25-35% вбирають 
мікроорганізми, 15-25% газоподібні втрати внаслідок денітрифікації та інших процесів 
відновлення, 5-15% просто вимиваються внаслідок ерозії грунту. Солі нітратної 
кислоти легко розчиняються, переходять у глибокі шари грунту і надходять у грунтові 
води. Обсяг надходження Нітрогену з нітратами у воду становить мільйони тон на рік. 
Безперечним слід вважати факт забруднення річкових і озерних вод мінеральними 
добривами в тих випадках, коли добрива змиваються водою з поверхні грунтів чи 
разом з грунтом потрапляють у водойми в результаті ерозійних процесів. Внаслідок 
цього збільшилося накопичення нітратів у травостої, які  в багатьох випадках 
досягають токсичного рівня і це призводить до отруєння худоби. Надмірна кількість 
нітратів у харчових продуктах при неправильному транспортуванні і зберіганні під 
дією бактерій перетворюються в нітрити. Потрапляючи в організм людей нітрити з 
гемоглобіном крові утворюють сполуки, що порушують живлення крові киснем. При 
використанні нітратних добрив для вирощування овочів та фруктів, необхідно 
здійснювати контроль нітратів, вміст яких не повинен перевищувати гранично 
допустиму концентрацію (ГДК) [3]. 
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Проблема якості мийних та косметичних засобів − складна і багатогранна. 

Вона стосується багатьох питань і проблем на усіх етапах: виробництва, 
використання та утилізації продукції. Незадовільне розв’язання будь-якої проблеми 
на цих стадіях  призводить до негативного результату загалом. 

На споживчому ринку України представлено широкий спектр різноманітних 
мийних та засобів особистої гігієни як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. З 
етикетки на виробі споживач не завжди може отримати вичерпну інформацію щодо 
складу, властивостей та безпечності використання даного виробу. Тому актуальним є 
контроль за якістю товарів, а в першу чергу проведення хімічного аналізу складу [1]  . 

Наша робота присвячена визначенню наявності фосфат – аніонів у   складі 
косметичних та мийних засобів. В ході дослідження було обрано методику 
визначення фосфат – аніонів за допомогою амонію молібденового кислого із 
використанням як відновника  аскорбінової кислоти [2]  .  
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Таблиця 1 
№ 
п/п 

Косметичний засіб Масова частка фосфат - 
аніонів, % 

1 MAY face лосьйон антибактеріальний для обличчя 
VitaAquaPro 

0.11 

2 «Бархатные ручки» крем для рук 0.10 

3 Day by Day cosmetics  тонік для догляду за обличчям 0.08 

4 AVON NNI SPA губная помада 0.02 

5 MAY face скраб очищаючий для обличчя SoftClean - 

Про шкоду, якої завдають здоров’ю людині синтетичні мийні засоби (СМЗ), 
відомо вже давно, тому в більшості країн світу їх використання заборонено або на 
нього накладено певні жорсткі обмеження – не більше 2-5%, проте на вітчизняному 
виробництві та імпорті дозволено їх вміст до 15%. Найнебезпечнішими 
компонентами СМЗ є ортофосфатнатрію, триполіфосфат натрію, фосфонати, 
фталати, феноли, формальдегід тощо. 

Основним діючим компонентом прального порошку поряд із фосфатами у 
мийних та очищувальних засобах є поверхнево-активні речовини (ПАР) − хімічні 
сполуки, що є продуктами нафтопереробки та нафтохімічного синтезу, що 
зменшують поверхневий натяг води [3]. Також вони є хімічно спорідненими з 
ліпідними компонентами мембран клітин людини і тварин, тому, потрапляючи в 
організм, скупчуються на їх поверхні, покриваючи тонким шаром. За певної їх 
концентрації може істотно змінитись інтенсивність окислювально-відновних реакцій, 
активність найважливіших ферментів, що вплине на білковий, вуглеводний та 
жировий обміни. 

ПАР накопичуються на міжфазовій поверхні і зменшують поверхневий натяг 
доти, доки поверхня не буде цілком покрита адсорбційним шаром ПАР. Концентрація 
ПАР, після якої не відбувається подальшого зменшення поверхневого натягу, відома 
як критична концентрація міцелоутворення (ККМ).За перевищення цього значення 
надлишкові ПАР утворюють міцели, що стають новою колоїдною фазою. Ядро міцел 
формується внаслідок ван-дер-ваальсових взаємодій між вуглеводневими 
ланцюгами, а гідрофільна оболонка утворюється полярними групами молекул. 

Синтетичні поверхнево-активні речовини бувають декількох видів, але 
найагресивніші – аніонні. Аніонні ПАР – клас синтетичних сполук, що дисоциюють у 
воді з утворенням поверхнево-активного аніону. Вони найагресивніші поверхнево-
активні речовини, тому  краще обирати мийні та косметичні засоби з іншими ПАР, 
наприклад неіногенними. У косметичних засобах, допустимий їх вміст не більше 2-5 
відсотків.. Аніонні ПАР можуть накопичуватися в живих організмах у великих 
концентраціях, що може викликати порушення імунітету, алергію, ураження мозку, 
печінки. Так, в експериментах на тваринах було зафіксовано накопичення ПАРв 
органах: 1,9% у мозку, 0,6% у печінці. [4]. 

Наводимо дані щодо вмісту ПАР та фосфат – аніонів у пральних порошках. 
         

 Таблиця 2.   
Назва прального порошку Інформація на упаковці 

щодо вмісту аніонних та 
неіонних ПАР, % 

Результати дослідження 
щодо загального вмісту 
фосфору,% 

Зразки, що відповідають жорстким стандартам 

«Tide автомат Color Lenor 
Touch of Scent» 

<5/<5 <0.02 

«Ariel Automat Чистота Delux 
Color Touch of Lenor Fresh» 

5-15/<5 <0.02 

«Green & Clean» <5/<5 0.02 
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Продовження таблиці 2 
Назва прального порошку Інформація на упаковці 

щодо вмісту аніонних та 
неіонних ПАР, % 

Результати дослідження 
щодо загального вмісту 
фосфору,% 

«Булые паруса Color» <5/<5 0.02 

«Persil Expert Перлини 
свіжості від Silan» 

5-15/<5 0.03 

«Galinka», для дітей 5-15/<5 0.03 

«Gala Морозна свіжість 
Антижир» 

5-15/<5 0.04 

«Frosch ecological Цитрус» -/5-15 0.05 

«Rex 3x Актив Гірська 
свіжість » 

5-15/<5 0.1 

«Losk 9 Total system горное 
озеро » 

5-15/<5 0.25 

Зразки, що не відповідають жорстким стандартам 

« Макс автомат весняна 
свіжість» 

5-15/<5 4.7 

«Пупсік», для дітей -/- 5.4 

«Alenka», для дітей -/- 7.7 

«Sarma Active Гірська 
свіжість» 

5-15/<5 7.8 

«Ушастый нянь»для дітей 5-15/<5 9.2 

Отже, у складі більшості пральних порошків, що продаються на території 
України, містяться як фосфати, так і аніонні-ПАР. Бентежить те, що три з п’яти 
торгових марок із високим вмістом фосфатів – це пральні порошки, призначені для 
прання дитячої білизни. 

У ідеалі поверхнево-активні речовини повинні бути безпечними для людини і 
нешкідливими для природи, мати природне походження, тобто бути вилучені з 
натуральної сировини:  рослинного або тваринного походження. Проте, виробники 
дешевої побутової хімії використовують синтетичні ПАР, що значно дешевші і 
простіші у виробництві, але разом з тим належать до найбільш небезпечних 
канцерогенів та агресивних забруднювачів води, зокрема, поверхневих водних 
джерел. 

Фосфати широко використовуються в синтетичних мийних засобах для 
пом´якшення води, оскільки вони зв’язують катіони кальцію та магнію. [5] Проте, вони 
посилюють проникнення ПАР через шкіру, навіть неушкоджену, оскільки сприяють 
накопиченню цих речовин на волокнах тканин. Це призводить до знежирення шкіри і 
різко знижує її бар'єрну функцію. ПАР проникають у мікросудини шкіри, попадають у 
кров і поширюються організмом, що викликає порушення властивостей крові і знижує 
імунітет людини. Також, фосфати сприяють проникненню до організму катіонів 
важких металів, утворюючи з ними розчинні комплекси. 

Найбільша кількість фосфатів потрапляє до організму людини з їжею - під час 
миття посуду вони злишаються на його поверхні, через питну воду (оскільки навіть 
найпотужніщи системи фільтрації зворотнього осмому не очищують повністю воду 
від них), через дихальні шляхи (під час використання аерозольних засобів у побуті), 
недостатньо виполосканий одяг та постільну білизну (не допомагає навіть 10-кратне 
полоскання у гарячій воді). Потрапляння фосфатів на шкіру викликає алергію, 
дерматози, порушення обміну речовин та загострення хронічних захворювань. 

Від фосфатів страждає не лише наше здоров'я, але й екологія. Адже 
потрапляючи із стічними водами в річки, озера і ґрунтові води, надлишок фосфатів 
призводить до евтрофікації водойм (бурхливого розвитку водоростей, які, 
розростаючись, забирають з води кисень). Через нестачу кисню помирає риба та інші 
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живі організми, відбувається заболочення. Крім того, накопичуючись з роками у 
водоймах і ґрунті, фосфати забруднюють питну воду і створюють загрозу здоров'ю 
людини [5]. 

Поряд з іншими мінеральними речовинами фосфати є необхідними для 
нормальної роботи м'язів (у тому числі серцевого) і мозку, оскільки входять до складу 
важливих структурних елементів клітин - фосфоліпідів. Крім того, вони беруть участь 
в усіх видах обміну речовин, бо входять до складу молекул багатьох ферментів, 
вітамінів, макроергічних  та інших важливих для організму сполук. 

Проте боятися недоотримання фосфатів у складі раціону не варто, бо як 
показують дослідження, люди регулярно отримують з їжею надмірну їх кількість. 
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Хімія – фундаментальна наука, без якої сьогодні не можливо зрозуміти 

навколишній світ, природу, людину, розвиток суспільства. Сучасні дослідження в 
різних хімічних галузях  звичайно шукають відповіді на гострі нагальні проблеми, 
зокрема пов’язані з екологічною ситуацією, з питаннями сталого розвитку, 
виживанням у сучасних умовах і майбутньому. Серед новітніх напрямів хімії, які 
з’явились як відгук на глобальні екологічні проблеми, особливе місце займає 
«Зелена хімія» (Green Chemistry).   

Зелена хімія (Green Chemistry) – галузь хімії, присвячена розробці хімічних 
продуктів та хімічних процесів, що цілком виключають або суттєво зменшують 
використання та продукування (як відходів) у виробництві шкідливих для людини та 
довкілля речовин. Зелена хімія націлена на скорочення масштабів забруднення 
шляхом його запобігання, а саме за допомогою вдумливого відбору вихідних 
матеріалів і схем процесів з метою виключення використання шкідливих речовин. 
Вчені-хіміки вважають, що Зелена хімія дозволяє не просто одержати потрібні 
речовини, але одержати їх таким чином, щоб не нашкодить навколишньому 
середовищі.  

Аналіз літератури показав, що ця сучасна галузь хімічної науки почала 
бурхливо розвиватися   з 90-х років минулого століття. Королівським хімічним 
товариством Великої Британії видається міжнародний спеціалізований журнал 
«Green Chemistry»; при Американському хімічному товаристві створено Інститут 
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Зеленої хімії, який має 23 філії в різних регіонах світу; заснована премія Президента 
США за досягнення в галузі Зеленої хімії; IUPAC в останні роки регулярно проводить 
конференції та симпозіуми, присвячені проблемам у цій галузі.   

Для досягнення стратегічної мети в галузі зеленої хімії відомими вченими з 
багатьох країн світу було розроблено ряд конкретних тактичних завдань:  дизайн і 
отримання нетрадиційних каталізаторів та розробка принципово нових хімічних 
процесів з їх застосуванням; виготовлення каталізаторів, що різко знижують у 
виробництві утворення непотрібних і шкідливих побічних речовин; використання 
нових середовищ для проведення хімічних реакцій (двохфазних каталітичних систем, 
йонних рідин, рідин у суперкритичних станах тощо); проведення реакцій без 
розчинників із застосуванням нетрадиційних методів   

Дослідження показали, що серед визначених завдань найважливішими є 
проблеми використання відновлюваних джерел сировини. Зміни клімату, зростаюча 
концентрація СО2 в атмосфері та завдання сталого розвитку вимагають від людства 
переходу на використання відновлюваних джерел енергії та сировини. Біомаса 
рослинного і тваринного світу  є постійно відновлюваним джерелом сировини для 
хімічної промисловості.  

Можливості використання біомаси у виробництві базових органічних хімікатів 
надзвичайно великі.  

На сьогодні розвиваються технологічні напрями її переробки. Більшість таких 
процесів побудовано на використанні целюлози та вуглеводів, які хімічними або 
ферментативними технологіями перетворюються в кінцеві низькомолекулярні 
продукти/ Ряд таких процесів уже використовують у промислових масштабах і сфера 
їх застосування постійно зростає. Успіхи хімічної технології та біотехнології дають 
змогу  замінити 50%-70% нафтохімічної сировини на біомасу, що створює базу для 
сталого розвитку хімічної промисловості органічних матеріалів. 
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Значний інтерес для хіміків як відновлювальний природний ресурс становить 
хітин – за розповсюдженням у природі другий після целюлози біополімер. Загальна 
репродукція хітину в світовому океані оцінюється в 2,3 млрд. т на рік. Це може 
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забезпечити світовий потенціал виробництва цього відновлювального здатного до 
біодеградації біополімеру у кількостях 150-200 тис. т в рік. Найбільш доступним для 
промислового освоєння і масштабним джерелом отримання хітину є панцирі 
промислових ракоподібних. Можливо також використання кальмарів і вищих грибів. 
Одомашнені й ті що піддаються розведенню комахи можуть також забезпечити 
значну біомасу, яка містить хітин. До таких комах відносяться тутовий шовкопряд, 
медоносні бджоли і кімнатні мухи. Вже сьогодні хітин і його похідне хітозан широко 
використовують у різних галузях промисловості, медицині.  

Мономером хітину є глюкозамін (2-аміно-2-дезокси-D-глюкопіраноза), який у 
свою чергу має величезне значення для кістково-хрящової системи людини: 
міститься в синовіальній рідині і в хрящах, є універсальним попередником і 
будівельним блоком всіх необхідних суглобових мастил і тканин амортизаторів 
(гіалуронова кислота, хондроїтин сульфат, протеоглікани). Тому в експериментальній 
частині роботи було досліджено можливість отримання глюкозаміну гідролізом 
хітину, отриманого з різних природних джерел: панцирів креветок, підмору бджіл, 
висушених шампіньйонів.   

На першій стадії депротеїнізацією і демінералізацією отримали хітин. Для 
отримання глюкозаміну очищений хітин обробляли хлоридною кислотою 2,5 годин 
при нагріванні. Отриманий розчин знебарвлювали березовим вугіллям (1 година при 
60° С). Фільтрат випарювали у вакуумі при 50° С. Кристали глюкозаміну гідрохлориду 
промивали 95% спиртом.  

Вихід продукту становив 70%. 
 

Схема одержання глюкозаміну 
Панцирі креветок, підмор бджіл, гриби 
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                                                       Глюкозамін 

Будову глюкозаміну підтвердили методами ЯМР-спектроскопії (рис. 1) та хромато-мас 

спектроскопії.   
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Рис. 1 
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Метаболізм токсичних речовин  
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науковий керівник: 
кандидат хімічних наук,  
доцент кафедри хімії Качан С.В. 
 

В наш час у світі широкого поширення набула проблема отруєння людей як 
токсичними речовинами, так і продуктами їхнього перетворення (метаболізму). З 
метою розробки методів знешкодження токсичного впливу речовин на природу і живі 
організми створені наукові класифікації за різними ознаками (ступенем токсичності, 
хімічними властивостями та впливом на людину). Об’єднання токсичних речовин у 
окремі групи дає змогу не тільки визначати якісний і кількісний склад отруйних 
речовин, але і вчасно надавати допомогу при отруєннях. 

Токсичні речовини − речовини природного чи штучного походження, до яких 
зазвичай відносять також високомолекулярні сполуки (білки, поліпептиди), при 
потраплянні яких в організм відбувається вироблення антитіл. Їх в основному 
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поділяють на три групи: 1) продукти господарської діяльності людини; 2) речовини 
побутової хімії; 3) більшість лікарських засобів. 

Метаболізм токсичних речовин -- процеси, що відбуваються в клітинах 
людського організму і приводять до перетворення токсичних речовин в більш 
водорозчинні і менш токсичні продукти обміну. Цей процес в основному приводить до 
зниження їх активності, а саме дезактивації, яку в випадку токсичних речовин  
називають детоксикацією. Проте в деяких випадках метаболіти токсичних речовин 
стають, навпаки, більш активними (активація) і більш токсичними (токсифікація). 
Активуються в організмі і деякі лікарські засоби, і тоді вони називаються проліками, 
тому що ліки – це їх активні метаболіти. 

В метаболізмі беруть участь близько 30 ферментів. В ньому розрізняють дві 
фази: 1) модифікація, що створює або звільняє функціональні групи; 2) кон’югація – 
приєднання до інших груп або молекул. Зазвичай обидві фази, особливо при сумісній 
дії, приводять до збільшення гідрофільності і зниження активності та токсичності 
молекули. Третьою фазою можна вважати зв’язування і виведення самих токсичних 
речовин і їх метаболітів із клітини, а потім і з організму.  

На першій фазі метаболізму найважливішою вважається локалізована в 
основному в мембранах ендоплазматичної сітки система цитохрома Р-450, що також 
називається мікросомальною системою метаболізму або моноксигеназною 
системою. ЇЇ основними функціями є утворення в молекулах гідрофільних 
функціональних груп з детоксикацією десятків тисяч речовин. Важливою перевагою 
цієї системи є локалізація і висока ефективність на головних шляхах потрапляння 
токсичних речовин в організм. А саме на травних  (печінка і шлунково-кишковий 
тракт) і дихальних шляхах (легені) відбувається: гідроксилювання (бензен, фенол, 
барбітурати), епоксидування (поліциклічні ароматичні вуглеводні), окиснення за 
Сульфуром (амінозин) і Нітрогеном (нікотин). 

Транспортування атомів Гідрогену і електронів в ендоплазматичній сітці 
печінки при гідроксилюванні субстрату відбувається наступним чином: НАДФН- 
залежний ланцюг являється головним, особливо для гідроксилювання (в ньому вища 
швидкість реакції). Указані реакції перетворюють, наприклад, фенол в менш 
небезпечний пірокаретин:  

С6Н5ОН + НАДФН + Н+ + О2 → С6Н4(ОН)2 + НАДФ+ + Н2О 
На другій фазі метаболізму відбуваються ті ж самі процеси, що і на першій. 

Основна реакція – кон’югація з відновленим глутатіоном (GSH) – відбувається в двох 
напрямках: 1) приєднання до субстрату (алкени і епоксиди) повної молекули GSH; 2) 
нуклеофільне заміщення по електрофільних атомах --  С- (галоген- і нітроалкани), N 
(тринітрогліцерин), S (тіоціанати і дисульфіди).  

Також в клітині можуть відбуватися процеси відновлення, оскільки в тканинах 
людини і інших ссавців містяться ферменти, поновлюючі молекули деяких токсичних 
речовин. До їх числа відносяться, зокрема, нітрозоредуктази (перетворюють групи 
NO2

- на NH2
-), нітроредуктази (відновлюють нітрат до нітриту), азоредуктази 

(активують відновне розщеплювання азогруп з утворенням первинних аміногруп), 
дегалогенази (контролюють відновні дегалогенування таких речовин, як гексахлоран, 
ДДТ і ін.) [1]. 

Аміногрупи ароматичних сполук часто піддаються ацетилюванню. Оцтова 
кислота переноситься на аміногрупу у формі ацетил-КоА за допомогою відповідних 
трансфераз, зокрема - ацетил-КоА, амін-N- ацетилтрансферази. 

Ще одним етапом метаболізму є кон’югація з глюкуроновою кислотою. 
Глюкуронова кислота має велике значення в механізмі біотрансформації токсичних 
речовин. Вона активно приєднується до молекул аліфатичних і ароматичних спиртів, 
органічних кислот, сульфоровмісних сполук. Процес кон'югації приводить до 
утворення етерів глюкуронової кислоти - глюкуронідів. 
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У реакцію кон'югації глюкуронова кислота вступає в активній формі 
урідиндифосфоглюкуронової кислоти (УДФГК) і переноситься на молекулу-акцептор 
за допомогою відповідної трансферази: УДФ-глюкуронозілтрансферази (УДФ- ГТ). 
Ензим ідентифікований в мікросомальній фракції клітин печінки, нирок, інших органів. 
УДФГК утворюється в процесі взаємодії глюкозо-1-фосфата з урідинтрифосфорною 
кислотою (УТФ) в розчинній фракції цитозоля клітин. УДФ-ГТ індукується під час 
вступу до організму таких речовин, як фенобарбітал, діоксин, полігалогенізовані 
біфеніли. 

Часто посилення метаболізму токсичних речовин призводить до зниження 
їхньої токсичності. Так, повторне введення фенобарбіталу білим щурам самцям 
приводить до збільшення резистентності тварин приблизно в півтора рази відносно 
таких високотоксичних ФОС, як зарин, зоман, ДФФ і ін. Знижується чутливість 
експериментальних тварин до ціанідів. Разом з тим, токсичність інших речовин при 
цьому істотно зростає. Наприклад, посилюється гепатотоксична дія алкалоїду 
монокротоліну і циклофосфаміду, канцерогенна активність 2-нафтиламіна. Унаслідок 
індукції посилюється також токсичність тетрахлорометану, бромбензену, іприту і ін. 

Іншим наслідком індукції може бути зміна співвідношення інтенсивності 
метаболізму токсичних речовин в різних органах і тканинах, внаслідок чого основним 
органом біоперетворення цих речовин у експериментальної тварини, що отримувала 
індуктори, стає інший орган, ніж у інтактних тварин. Так, після введення щурам 3-
метилхолантрена (індуктор) основним органом метаболізму 4-іпомеанола (токсичний 
дериват фурана) стають не легені (як в нормі), а печінка. 

Група інгібіторів метаболізму включає: 
- конкурентні інгібітори ферментів (альтернативні субстрати). Наприклад, 

етанол -- інгібітор метаболізму метанолу або етиленгликолю; нікотинамід - пригнічує 
N-деметилування амінопирена; 

- неконкурентні інгібітори. Це, як правило, алкілуючі агенти, які 
пригнічують  активність ензима, але ще не конкурують з субстратом. Наприклад, 
метирапон є добре відомим інгібітором монооксигеназних реакцій біоперетворення. 
До цієї ж групи відноситься речовина SKF-525 - відомий інгібітор Р-450; 

- "суїцидні″ інгібітори - речовини, що утворюються в процесі метаболізму 
ксенобіотика за участю даного ферменту і що одночасно є його інгібіторами. 
Наприклад, інгібіторами Р-450 такого роду є дигідропіридини; метаболіти 
піперонілбутоксида пригнічують мікросомальне окиснення багатьох ксенобіотиків в 
печінці, таких як альдрин, анілін, амінопирен, карбарил та інші; 

- реакційноздатні проміжні метаболіти, що інгібірують активність ензимів 
декількох типів в місці їх дії:  метаболіти тетрахлорометану, дихлоретану; 

- інгібітори синтезу кофакторів і простетичних груп ензимів. До таких належать, 
наприклад,  блокуючий синтез гема, що є простетичною групою цитохром Р-450 
залежних оксидаз; речовини, які виснажують запаси глутатіона в клітинах . 

Проведене нами теоретичне дослідження метаболізму токсичних речовин у 
організмі людини та тварин показало,  що шляхи виведення токсикантів та токсинів 
напряму залежать від їхнього хімічного характеру та типів метаболізму.  
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Дослідження лікарських засобів на основі оксопохідних 
вуглеводнів 

 
Струсевич С.В, студентка 4 курсу 
напряму підготовки «Хімія» 
науковий керівник:  
доцент Ковтун О.М. 
 

Оксопохідні вуглеводнів (альдегіди та кетони) – це похідні вуглеводнів, до 
складу яких входить карбонільна група. Залежно від будови вуглеводневого ланцюга 
оксосполуки поділяють на аліфатичні, аліциклічні та ароматичні. Аліфатичні 
альдегіди і кетони в свою чергу поділяють на насичені і ненасичені. Багато 
органічних сполук містять альдегідну або кетонну групи в тому числі і лікарські 
препарати. У медицині, наприклад, широко використовують розчин формальдегіду 
(формалін) як дезінфікуючий засіб і консервант для анатомічних препаратів; 
камфора – лікарський засіб рослинного походження, надає антисептичну,  
анальгетичну та протизапальну дію; хлоральгідрат – заспокійливий, снодійний та 
знеболювальний засіб; цитраль - антисептичний препарат при кон'юнктивітах, 
запальних процесах слизової оболонки порожнини рота.  

Метою роботи є дослідження лікарських засобів на основі оксопохідних 
вуглеводнів. 

Аналіз літератури показав, що лікарські препарати, які містять карбонільну 
групу, проявляють широкий спектр фізіологічної активності. Зокрема значну групу 
становлять анестетики. Сполуки цієї групи викликають хірургічний наркоз. Цей стан 
характеризується оборотним пригніченням ЦНС, яке проявляється втратою 
свідомості, подавленням чутливості (в першу чергу больової) і рефлекторних 
реакцій, зниженням тонуса скелетних м’язів. До загальних анестетиків, наприклад, 
відносяться тіопентал-натрію, кетамін. Формули деяких місцевих анестетиків 
наведено нижче. 
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Карбонільну групу містять і такі засоби премедикації як діазепам, фентаніл, 
дроперидол. Значну групу сполук з карбонільною групою становлять анальгетики: 
метамізол (анальгін), парацетамол, фенілбутазон, піроксикам, індометацин. Лікарські 
засоби на основі оксопохідних вуглеводнів використовують при алергічних 
захворюваннях, анафілаксії, для лікування подагри, як протисудомні препарати, 
засоби для лікування інфекційних захворювань, як антигельмінти, при 
захворюваннях шкіри, тощо. У таблиці 1 наведені препарати з карбонільною групою, 
що використовують як антидоти у разі гострого отруєння.  

Таблиця 1   
Специфічні засоби, що використовують як антидоти 

Препарат Лікарська форма Токсична речовина 

Бемегрид 0,5% розчин у ампулах барбітурати 

Кислота аскорбінова 5% розчин у ампулах нітро- та аміносполуки, калію 
перманганат   

Менадіон (вітамін К) 1% розчин у ампулах антикоагулянти непрямої дії    

Пілокарпін 1% розчин у ампулах холінолітики (атропіноподібні 
речовини та їх комбінації) 

Налоксон ампули    опіати   

Ацетилцистеїн 5% розчин у ампулах парацетамол, дихлоретан   

 
Для виконання експериментальної частини дослідження були проаналізовані 

препарати з карбонільною групою, що дозволені для використання в Україні і є найбільш 

поширеними: метамізолу натрієва сіль (анальгін) (І), альбуцид (ІІ), доксицеклін хіклат 

(вібраміцин) (ІІІ). 
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Для цих препаратів проаналізовано фізіологічну дію, історію відкриття, будову, 
фізико-хімічні властивості, методи синтезу, фармакопейні методи ідентифікації. 
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Зокрема було показано, що анальгін виявляє анальгетичну, жарознижуючу та 
протизапальну дію. Його вживають при головному та зубному болі, невралгії, 
радикуліті, міозиті, болі під час менструації. Як допоміжний засіб може 
застосовуватися для зменшення болю після хірургічних і діагностичних втручань. 
Хоча препарат синтезований ще у 1920 р. у пошуках легко розчинної форми 
амідопірину, проблематичним залишається і на сьогодні його використання у 
медичній практиці. Це пов’язано зі встановленням його побічної дії: фармпрепарат 
викликає таке захворювання як агранулоцитоз. Саме тому він заборонений до 
використання у 75 країнах світу, зокрема у більшості кран Європейського Союзу. 
Проте в Україні він використовується майже безконтрольно. 

Альбуцид широко використовують в офтальмології у вигляді очних крапель 
при гнійних виразках рогової оболонки ока. Антибактеріальний засіб, який має 
широкий спектр протимікробної дії. Надає бактеріостатичну дію. Вібраміцин належить 
до антибіотиків  тетрациклінового ряду і є високоефективним засобом при інфекціях 
верхніх дихальних шляхів (бронхіт, плеврит, пневмонія), має пролонговану дію. 
Лікарські засоби тетрациклінового ряду використовують як антибіотики широкого 
спектру дії при дизентерії, гонореї, тифі та інших інфекційних захворювань. 

Експериментально було проведено якісний аналіз лікарських засобів на основі 
оксопохідних вуглеводнів. Було проаналізовано якість анальгетичних препаратів за 
якісним методом: дослідили розчинність анальгіну, провели реакції окиснення 
анальгіну з різними окисниками, гідроліз препарату.  

У роботі також було  проаналізовано якість фталазолу: досліджено розчинність 
сульфаніламідного препарату у воді, органічних розчинниках, досліджено взаємодію 
сульфаніламідного препарату із солями важких металів, з реактивом Леголя.  
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Якісне визначення антибіотику доксицекліну було здійснено за допомогою 
якісних реакцій, що пояснювали і підтверджували взаємозв’язок будови та 
властивостей антибіотику (взаємодія з п-толуенсульфокислотою, цинк хлоридом, 
натрій гідроксидом).  

За результатами досліджень було розроблено три лабораторні роботи, які 
можуть бути використані під час проведення практики у школі, у курсах 
«Фармацевтична хімія» та «Прикладні аспекти хімії» для майбутніх вчителів. 
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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, 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, голі, темно-зелені, 12—18 см завдовжки і 4—9 см 
завширшки. Квітки правильні, двостатеві, 1–2,5 см завдовжки, одиничні, повислі на 
ніжках, що виходять з листкових пазух; віночок зрослопелюстковий, трубчасто-
дзвониковидний, з 5 короткими круглястими лопатями, зовні бурий, лакований, 
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усередині оливково-зелений, тьмяний. Плід – куляста, двогнізда коробочка. Цвіте у 
травні – червні. 

Скополія схожа на белладонну, отруйна. Росте в тінистих густих букових та 
буково-грабових лісах. На Закарпатті скополія зустрічається у великій кількості 
суцільними заростями або окремими купинами з великими запасами кореневищ.  

Кореневища та коріння збирають після плодоношення, в липні — серпні. 
Викопують всю підземну частину рослини, очищають від землі і промивають у 
холодній воді. Для кращого просушування товсті кореневища розрізують. Сушать на 
відкритому повітрі, горищах або в спеціальних сушарнях. 

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].  

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. 
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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 
мутовчатое. Листя широколанцетне або овальне, 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, наприклад, смородини. 
Маса одного плоду 300 – 600 г. Оболонка плоду щільна, шкіряста, при дозріванні 
червоного, жовтого або оранжевого кольору. Під нею знаходиться біла або рожева 
м'якоть (пульпа). А серед пульпи розташовано 5 насіннєвих стовпчиків, в кожному з 
яких розміщується від 3 до 12 насіння, що лежать один над одним. Таким чином, в 
кожному плоді може бути від 15 до 60 насіння, 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 біб - це тип плоду, а не насіння. У дикорослому 
стані шоколадне дерево не зростає ніде.  

Насіння дерева какао - це сировина, з якого роблять напій какао і шоколад. У 
них міститься понад 14% білкових речовин, до 50% жиру, близько 20% вуглеводів, 
більше 1,5% алкалоїду теоброміна. 

Натуральне какао масло, вживане в косметології, має найбільш високий рівень 
очищення, і не містить в собі ніяких хімічних і шкідливих домішок. При температурі до 
25-27°C масло залишається твердим за своєю консистенцією, і легко розламується. 
Плавиться масло какао при температурі від 32 до 35°C, що робить дуже зручним 
його застосування в догляді за шкірою. 

Основний склад масла какао складають ненасичені і насичені жирні кислоти, 
такі як олеїнова, стеаринова, лауринова, пальмітинова, лінолева, і арахінова 
кислота. Всі вони відіграють дуже велику роль у життєдіяльності нашої шкіри 
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(сприяють її зволоженню, відновлюють, уповільнюють процеси старіння). Масло 
какао є ще й відмінним засобом для догляду за шкірою навколо очей.  

Ідеально підходить застосування масла какао для зимового догляду за шкірою 
обличчя, допомагаючи уникнути обвітрювання і обмороження шкіри, і губ. 

Також масло какао прискорює процес відновлення пошкоджених клітин шкіри, 
завдяки чому його ефективно використовувати після засмаги, або ж для усунення 
таких косметичних дефектів шкіри як шрами, рубці, і плями після прищів. 

 
 

Троянди в умовах промислового забруднення довкілля 
 

Ауман А.О., студентка 3 курсу 
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук 
доцент Мельниченко Н.В.  

 
Шипшина - дикорослий рід рослин родини розові (Rosaceae). 

Найхарактернішими його ознаками є: наявність складних листків, сітчасте 
жилкування, наявність камбію в стеблі, стрижнева коренева система, дві сім'ядолі[1]. 

Даний рід включає понад 3000 видів та внутрішньовидових таксонів шипшин, а 
також їх різновиди, серед яких виділяють R. glauca, R. rugosa, R. canina, R. multiflora. 

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[3]. 

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 території 
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]. 

Таблиця 1.  
Вміст і динаміка промислово-транспортних викидів в атмосферному повітрі в 

Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна на території 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 (ЕCrO4, 
Е2Cr2O7) 

БС не виявлено не виявлено не виявлено  
0,0001 ПП 0,0002 0,0001 0,0002 

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

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[3]. 

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.  

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. 

 
Протягом 2014-2015 років нами проведені фенологічні спостереження за 

окремими різновидами роду Шипшина, а саме сорту Carina, а також кількісні 
дослідження їх листків, тичинок і плодолистків та плодів горішків представлені в 
таблицях 3,4,5 які необхідні для ідентифікації сортів троянд. 

Таблиця 3.  
Кількісні характеристики листків 

№ 
п/п 

Сорти Довжина 
листків, см 

Кількість 
пар 

листочків 

Розмір листкової пластинки, см Кількість 
бічних 
жилок 

Довжина Ширина 

1 R.glauca 10,6±0,22 3 4,5±0,21 2,8±0,11 10-11 

2 R. rugosa 12,2±0,46 2 5,6±0,19 3,5±0,12 8-9 

3 R. canina 10,7±0,42 4 4,3±0,18 2,8±0,14 11-12 

4 R. multiflora 6,8±0,31 3 4,2±0,21 2,2±0,08 7-8 
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Таблиця 4.  
Варіювання кількості тичинок і плодолистків 

№  
п/п 

Сорти Кількість 

Плодолистків, шт. Тичинок, шт. 

1 R. glauca 128±5 42±1 

2 R. rugosa 42±2 166±7 

3 R. canina 77±3 83±2 

4 R. multiflora 112±4 162±8 

 
 

 
Рис. 1. Форми горішків: 

1. R. glauca; 2. R. rugosa; 3. R. canina; 4. R. multiflora. 
 

Результати наших досліджень свідчать про кількісні варіювання довжини 
листкових пластинок, плодолистків та горішків у різновидів роду. Виявлені 
особливості морфологічної будови досліджуваних різновидів можна використати як 
діагностичні ознаки. А також 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. 

 
Список використаних джерел: 
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Вплив учбового навантаження на зорову систему школярів та 
сучасні методи корекції зорових розладів 

 
Ауман А.О., студентка 3 курсу 
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат медичних наук,  
доцент Кадошнікова І.В. 
 

Актуальність: Сучасна цивілізація полегшила  значну частину нашої щоденної 
праці і звільнила нас від багатьох життєвих турбот, але у багато разів збільшила 
навантаження на очі. Дослідження показали, що понад 95% немовлят народжується 
з нормальним зором і без дефектів очей. Але дуже малий відсоток їх досягає 
похилого віку маючи зір , який можна було б в якій-небудь мірі вважати нормальним.  

На зір людей в сучасному світі покладається важке навантаження. За 
інформацією Федерального агентства по охороні здоров'я і соціальному розвитку, 
кожен другий мешканець Європи страждає захворюванням очей. Щорічно в 
розвинених країнах реєструється півмільйона інвалідів по зору. Показники 
захворювань органів зору ростуть і в більшості регіонів  України перевищують 
середньоєвропейські в 1,5-2 рази.  

Велике навантаження на ще незрілий зоровий аналізатор припадає у школярів 
під час учбових занять. Але й на перервах діти навантажують свій зір, граючись на 
телефонах і планшетах, сидячи зігнувшись і без рухів. Внаслідок цього проблеми з 
органом зору у школярів набули характеру епідемії. 

Методи корекції зору почали розроблятися ще в XIX сторіччі, але бурхливого 
розвитку вони набули у 50-х роках в XIX сторіччя. Саме в той час відбулося  
виконання перших операцій на очах з метою нормалізації в тій чи іншій мірі зору у 
пацієнтів[2]. 

Серед хвороб органу зору у школярів переважають розлади акомодаційно-
конвергентної системи, яка відповідає за зорове порушення під час роботи на 
близькій відстані. Перенапруження цієї системи призводить до розвитку таких хвороб 
як: 
 короткозорість, 
 астигматизм, 
 астенопія. 

Короткозо́рість або міопія — дефект зору, коли людина чітко бачить лише 
близько розташовані предмети, результат підвищеної заломлювальної сили 
оптичних середовищ ока (кришталика, рогівки) або надто великої довжини осі (при 
нормальній заломлювальній силі) очного яблука. Корткозорість поділяється на 
вроджену та набуту. Набута - збільшення кривизни кришталика. Вроджена - 
зображення виникає не на сітківці, а перед нею. 

Астигматизм ока — недолік ока, зумовлений несферичною формою рогівки або 
кришталика. При астигматизмі ока промені світла, що виходять з однієї точки, 
неоднаково заломлюються в оці на різних його меридіанах (т.з. правильний 
астигматизм ока — найчастіше вроджений), або на різних відрізках одного меридіана 
(т.з. неправильний астигматизм ока — найчастіше набутий), внаслідок чого на сітківці 
утворюється спотворене зображення. Зір при астигматизмі ока вдається в тій чи 
іншій мірі покращити, користуючись окулярами з циліндричними скельцями. 

Астенопія - зоровий дискомфорт або стомлюваність, швидко настає під час 
зорової роботи. Особливо часто це почуття з'являється під час роботи очей на 
близькій відстані від предмета уваги. В даний час астенопія не розглядається як 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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захворювання. В рамках сучасного розуміння цього явища його оцінюють як розлад, 
який може передувати вже патологічної зміни зору і навіть привести до 
офтальмологічних захворювань. Саме цей негативний потенціал і робить появу 
симптомів астенопії важливим показником для звернення за професійною 
допомогою. Симптоми астенопії різноманітні, але завжди локалізовані в області очей 
і виражаються в візуальних відчуттях. На першому місці це різь, помітне 
сльозовиділення і стомлюваність (як в поєднанні, так і окремо). Ці відчуття майже 
завжди супроводжуються головним болем. Далі слід звернути увагу, чи не з'явилося 
відчуття роздвоєння видимого зображення. Менш часто може виникати відчуття 
плівки в полі зору. Причинами  астенопії, як правило, є  неправильне освітлення і 
монотонна робота очей[4].  

В теперішній час існують як хірургічні так і консервативні методи покращення 
зору.Сучасні методи корекції зору відносяться до категорії малотравматичних 
втручань, що дозволяє швидко відновлюватися пацієнтам і мінімізувати ризик 
розвитку післяопераційних ускладнень. 

На даний момент існує кілька методів корекції зору. 
Методи корекції зору: 
1. Хірургічний лазер. 
На 80ті рр.. минулого століття довелося час розробки унікального у своєму 

роді для того часу апарату - ексимерного лазера. На підставі його була розроблена 
інноваційна технологія, що отримала назву лазерної корекції зору. І донині даний 
метод корекції зору вважається найбільш ефективним, що дозволяє скоротити ризик 
травм. 

2. Фоторефрактивна кератотомія (ФРК). Корекція зору за методом ФРК полягає 
в ліквідації нерівномірностей поверхні очної рогівки за допомогою вапоризації тканин. 
Між тим, у корекції зору за методом ФРК є певні мінуси, які полягають в тому, що 
пацієнтові доведеться після операції терпіти біль, викликану невеликий загоюються 
ерозією. 

3. Комбінація мікрохірургічної і ексимерлазерної технологій (ЛАСІК) 
В процесі корекції зору за методом ЛАСІК використовується автоматизований 

апарат мікрохірургії, в буквальному сенсі слова зрізавши перший шар очної рогівки, 
даючи лазеру можливість пройти в глибокі тканини ока. Після цього виконується 
усунення нерівностей роговиці, потім зрізаний шар встановлюють на належне місце і 
зміцнюють натуральною речовиною, що входять до складу рогівки - колагеном.  

4. Заміна кришталика. Штучний кришталик - це лінза із пластику невеликого 
розміру. Штучний кришталика поміщається всередину очі в те місце, звідки був 
видалений власний кришталик пацієнта. Операція по заміні кришталика, як правило, 
призначається пацієнтам, що страждають на катаракту [3]. 

Крім хірургічнх існує ціла низка консервативних методів. Вони дозволяють без 
хірургічних втручань виправити погіршившийся зір, а також ефективно попередити 
його погіршення. Серед консервативних методів слід відмітити: 
 вітамінотерапію, 
 фармакологічні препарати, 
 фізіотерапевтичні методики, 
 лікувальну гімнастику. 

Найбільш цінним в консервативних методиках є те, що їх можна застосовувати 
в домашніх умовах. Методи поліпшення зору в домашніх умовах можуть бути корисні 
для кожного, оскільки в наш час практично кожна людина, незалежно від віку 
страждає тією або іншою формою порушення зору. Кожні дев'ять чоловік з десяти у 
віці старше 21 року, які живуть на цивілізованому світі мають відхилення зору. З віком 
це співвідношення росте. І до сорока років майже неможливо зустріти людину без  
вад зору. 
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Фармакологи і народні цілителі пропонують велику кількість лікарських засобів 
для зміцнення і поліпшення зору [1]. 

Народні засоби для поліпшення зору 
Приготувати очні краплі з 1 чайной ложки соку м'яти, 1 чайной ложки меду і 1 

чайної ложки води. Воду краще узяти очищену або джерельну. Всі інгредієнти 
змішати і закапувати в очі щодня вранці і увечері по 2-3 краплі. 

При помутнінні рогівки ока рекомендується закапувати в очі настій з трави 
стоноги. На одну склянку кип'ятку - 1столова ложка трави, поварити при закритій 
кришці на водяній бані. Остудити і процідити. Закапувати вранці і увечері по 3 краплі. 

Для поліпшення зору можна прикласти до очей пов'язку зі свіжої трави кінзи 1-
2 рази на день по 10-20 хвилин.При появі більма на оці рекомендується змащувати 
очі соком цибулі змішаної з медом: подрібнити свіжу ріпчасту цибулину середнього 
розміру, помістити в марлю і віджати сік, змішати отриманий сік з 1 столовою ложкою 
меду, дати настоятися один день. Отриманим настоєм змащувати пошкоджене око. 

Продукти для поліпшення зору: 
 для поліпшення зору рекомендується споживати траву портулаку.  
 чудовим засобом для зміцнення зору є чорниця.  
 при курячій сліпоті, розладі смеркового зору або гемеролопії рекомендується 

пити сік чистотілу 1 краплі, розведеній в чайній ложці води двічі в день після їжі.  
 також рекомендується заповнювати кількість лютеїну або пігменту, що забарвлює 

центральну частину сітківки ока.  
 сприяє поліпшенню зору  ікарський засіб, приготований з камеді або смоли 

сливового дерева і меду.  
Чудово покращує зір гімнастика для очей: 
Дивлячись на стіну малюйте на ній поглядом різні геометричні фігури – 

квадрати, трикутники, кола різного розміру і орієнтації; вгорі, внизу, по кутах, в центрі. 
Бажано повторювати по декілька разів на день. 

Візьміть в руку олівець і наближайте його поволі до обличчя, рухаючи при 
цьому очима, до тих пір, поки він не почне двоїтися. Щодня по десятку разів. 

Обертайте очима по черзі в різні боки. 6 – 8 разів. Повертайте очні яблука 
вгору-вниз, зліва-направо. Все це для розвитку очних м'язів. 

Тачим чином  ми можемо відмітити, що  існує багато методик поліпшення зору 
- і сучасних високотехнологічних, і народних перевірених часом. Але будь-яку 
хворобу легше попередити ніж лікувати. Методики профілактики зорових хвороб 
прості: не перевантажувати свій зір зайвою роботою на близькій відстані , 
дотримуватися гігієнічних нормативів зорового навантаження в залежності від віку, 
займатися спортом,  дбати про своє фізичне та психічне здоров'я. 

Давайте своїм очам роботу, дивіться на зірки, на сонці на заході, укріплюйте 
свій зір, і окуляри вам не стануть в нагоді [5]. 
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Екологічні аспекти культури персика звичайного  
(Persica vulgaris) в Україні 

 
Бондаренко В.С., студентка 3 курсу  
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук,  
доцент Кустовська А.В. 

 
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 морозів та 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 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 
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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 (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. 
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Розмноження ремонтантних сортів малини 
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Рід Малина (Rubus) належить до родини Розові (Rosaceae), підродини 

Rosoideae.  
Рід представлений колючими чагарниками з прямостоячими стеблами, 

нараховує близько 330 видів. Росте малина в підліску мішаних і рідколистяних лісів, 
на галявинах, вирубках, часто утворює суцільні зарості. 

Поширена малина на Поліссі, культивується по всій Україні. 
Малина лікарська, харчова, медоносна, декоративна рослина. У науковій 

медицині сухі плоди — Fructus Rubi idaei використовують як потогінний засіб, сироп 
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— для поліпшення смаку мікстур. Народна медицина рекомендує використовувати 
ягоди і гілки при застуді, грипі, знесиленні після тривалої хвороби, як 
жарознижувальний засіб; листки — від кашлю, хвороб горла, пропасниці; квітки і 
листки — від геморою і жіночих хвороб, зовнішньо — для виведення фурункулів на 
обличчі і проти росистих запалень. Плоди малини використовують також для 
збудження апетиту і як антицинготний засіб. Плоди дикорослої малини мають 
винятково високі харчові, смакові, дієтичні властивості і особливий аромат. У них 
містяться цукри (4,5-11,5%), яблучна, лимонна, саліцилова кислоти (1-2%), вітаміни С 
(9-44%), А і В, ефірні олії. Насіння містить жирну швидковисихаючу олію (21,3‰). 

Плоди малини вживають свіжими або використовують для приготування 
варення, желе, мармеладу, пастили, соків. 

Сорти малини поділяються на традиційні, великоплідні і ремонтантні. 
Традиційні сорти надійні, мають високий ступінь пристосованості до ґрунтово-
кліматичних умов, але не вирізняються високою врожайністю. Великоплідні сорти 
мають найзапашніші і найбільші ягоди, а їхні пагони здатні добре гілкуватися, що 
сприяє вищому врожаю. Ремонтантна малина плодоносить двічі за сезон, і 
припиняється її плодоношення тільки з сильними заморозками. Сорти всіх цих видів 
різняться у свою чергу за термінами плодоношення, якістю смаку, кольором ягід, а 
також за стійкістю до шкідників і захворювань. 

Малина – одна з найбільш улюблених і корисних ягід, і її кущі традиційно 
вважаються бажаними мешканцями будь-якого саду. На сьогоднішній день існує 
кілька способів розмноження малини. Ось найпоширеніші з них: зеленими, а також 
кореневими живцями; кореневими нащадками; насінням. 

Досить великої популярності зараз набирають ремонтантні сорти малини, адже 
вони плодоносить на одно- і дворічних стеблах і може давати 2 врожаї - в червні і в 
липні-вересні .Ремонтантна малина любить сонячні місця,тепло і родючий грунт. 
Вимоги до грунту в основному такі ж, як і для звичайної малини, але якщо ви хочете 
отримати високий урожай ягід, то потрібно вносити підвищені дози органічних і 
мінеральних добрив. Потреба у ремонтантної малини в поживних речовинах вище в 
1,5-2 рази, ніж у звичайної. 

Наші дослідження провели в с. Головурів на присадибній ділянці на якій 
переважають сорти давньої селекції «Поляна» і «Полька», які дають невисокий 
врожай у весняний період, і високий врожай восени. 

Малину розмножують кореневими паростками, що є  найбільш ефективним та 
найшвидшим способом отримання великої кількості садивного матеріалу (такі 
саджанці приживаються на 90–95%). Проте, ми спробували розвести малину 
стебловими живцями. 

Для розмноження сорту «Полька» 14 травня нами були підготовлені живці 
середньої довжини (до 25см) та глиняні горщики з розрахунку - один живець на один 
горщик. Горщики заповнювали  грунтом з компостної ями і розміщували в садку під 
кроною дерев. 

Для розмноження сорту «Поляна» нами підготовлено дослідне поле. Шкілку, 
для укорінення живців, вибрали на присадибній ділянці, яка з півдня та з заходу була 
частково притінена парканом. Площа поля – (4х3) 12 м², грунт пухкий, багатий 
поживними речовинами. На даній ділянці 19 травня 2015 нами створено 6 подовжніх 
валиків висотою 15–20см та шириною 25–30см, відстань між валиками 40–45 см. 
Валики тягнулися з півдня на північ. Дослідне поле добре зволожували та залишила 
на добу для укріплення валиків. 20 травня з кущів ремонтантного сорту малини 
«Поляна» вирізала при землі пагони, які загущували кущі. 

Наявні пагони (їх середня товщина становила 0,5–1см) сортували для трьох 
дослідів: 
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 для досліду № 1 відбирали пагони з прикореневою шийкою довжиною до 25–30 
см та товщиною 0,5-0,7мм (їх зламували від основи); 

 для досліду № 2 відбирали пагони довжиною 20–25 см, товщиною 1см (вирізали 
з середньої частини великих пагонів); 

 для досліду № 3 відібирали верхівкові пагони довжиною 20–25 см та товщиною 
0,5-0,7мм. 

Усі живці сорту «Полька» висадили лише у підготовлені глиняні горщики. В 
процесі роботи на живцях видаляли по три-чотири нижні листки і садили їх на 
глибину 8–10 см під невеликим нахилом. Посадку проводили 14 травня. Рослини не 
накривали і надалі регулярно здійснювали полив. 

Перед висадкою живців сорту «Поляна» зрізи усіх пагонів оброблялись 
слабким розчином марганцівки, а потім золою. Попердньо видаливши 2-3 нижні 
листки, висаджували стеблові живці малини у підготовлені зволожені валики. 

Для кожного досліду закладали по два рядки. Для досліду № 1 
використовували по 40 живців у рядку. Живці садили під кутом на відстані 10см один 
від одного. Для дослідів №2 та № 3 використали по 25 живців у рядку, які 
висаджували вертикально на відстані 15см один від одного. 

Для збереження вологи використовували пластикові стаканчики об’ємом 0,5 л 
(попередньо зробивши в них отвори), а також агроволокно та поліетиленову плівку. 
Для достовірності досліду по одному рядку з кожної ділянки накривали стаканчиками, 
інші агроволокном та поліетиленовою плівкою. 

Полив живців рослин здійснювали через день. Відкривали рослини лише для 
спостережень та реєстрації дослідів. Через чотири дні (25 травня) листки на живцях 
дослідного поля №2 почали підсихати, а через три дні частина листків опала (на 16 
живцях). 

Спостерігаючи за розвитком рослин у шкілці, зробили наступні висновки: 
рослини досліду № 2 (середня частина пагона) прижилися найгірше, лише 54 % 
рослин; а з дослідних ділянок № 1 і №3  навпаки – доволі успішно (загинуло лише від 
8 до 11 % живців). Рослини, у яких була видалена верхівка, утворили низькі (25–40 
см), але розгалуджені кущики; а верхівкові не щеплені живці розвинулись у поодинокі 
пагони довжиною 70–80 см (станом на 10 липня). 

10 липня 2015 року саджанці рослин із шкілки перенесли на постійне місце 
росту. Рослини садили на відстані 40 см у рядку і 1,2 м між рядками. Перед посадкою 
грунт удобрили куриним послідом з тирсою, перекопали і зволожили. Після посадки 
поле мульчували подрібненими зеленими частинками бур´янів, що не зацвіли. 
Мульчування періодично повторювали для збереження вологості грунту. 

Протягом липня та першої половини серпня спостерігали за розвитком рослин 
та робили відповідні записи. Найкраще розвивались рослини з прищіпнутою 
верхівкою (дослід №1).Вони утворили розлогі невисокі кущики з 2–4 пагонів, які 
почали плодоносити 8-16  вересня і плодоносили до морозів. У рослин, пагони яких 
виросли до 1,2 м (дослід № 3) перші ягоди достигли 4 вересня, що на 12 днів раніше 
ніж у рослин, вирощених під час досліду № 1. Але вони й раніше припинили 
плодоносити, оскільки 15 жовтня заморозки до -2 С° в повітрі підморозили 
високорослі рослини. В той же час, низькорослі кущики, вирощені з живців досліду № 
1 продовжували плодоносити. Рослини, вирощені з живців вирізаних із середньої 
частини пагона (дослід № 2), розвивалися повільніше та  утворили гілки, які сильно 
галузилися і більшість з них у перший рік вегетації не зацвіли, та й укорінилось їх на 
кінець літа лише 24%. 

24 жовтня зрізали зелені частини рослин при землі, удобрювали  поле 
перегноєм з розрахунку 10–15 кг на 1м², мульчували листям горіха та липи, зрідка 
стеблами кукурудзи (щоб вітер не розносив листя). 
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Спостерігаючи за рослинами ремонтантного сорту малини «Поляна» за два 
попередні роки, прийшли до таких висновків: рослини першого року вегетації дають 
трохи нижчий врожай, але розмір ягід значно більший за розмірами. Плоди у серпні-
вересні значно солодші на смак, але зберігаються гірше, а плоди середини вересня і 
до морозів трохи світліші і менш солодкі, майже не псуються. 

Таким чином, практична реалізація дослідів виявила, що при розмноженні 
малини ремонтантних сортів «Полька» та «Поляна» цілком заслуговує на увагу 
використання поряд із традиційним способом (розмноження за допомогою кореневих 
паростків) такий спосіб як розмноження стебловими живцями. Даний метод не лише 
доповнює можливості збільшення кількості посадкового матеріалу, але й певною 
мірою дозволяє впливати на час дозрівання плодів (оскільки неприщіпнуті пагони 
почали плодоносити раніше, а прищіпнуті, ті що сформувалися в кущики, – пізніше на 
12 днів) та збільшувати чи зменшувати строки плодоношення за рахунок того, що 
нижчі рослини менш піддаються впливу перших заморозків. 
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Для декоративного садівництва надзвичайно важливе значення має 

забезпечення фахівців з озеленення якісним садивним матеріалом, за допомогою 
якого можна створити стійкі, довговічні зелені насадження з високими декоративними 
і естетичними якостями. Особливої актуальності вегетативний спосіб набуває при 
розмноженні садово-декоративних форм Swida alba, Swida sanguinea та інших видів 
Cornaceae, коли необхідно закріпити сортові або формові якості батьків у наступних 
поколіннях і до певної міри виключити генетичну мінливість, а також при розмноженні 
інтродуцентів. 

Наші дослідження були проведені у 2016 році на території Національного 
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (НБС НАНУ). Метою нашої роботи 
було вивчення можливості вегетативного розмноження двох видів роду Swida та 
кількох декоративних форм Swida alba  (S. alba f. argenteo-marginata, Swida alba 
сompressa), оскільки вони є перспективними рослинами для широкого використання 
в усіх типах насаджень. За даними багатьох дослідників в декоративному садівництві 
для вегетативного розмноження деревних рослин найчастіше використовується 
спосіб живцювання. 

Об'єктом досліджень були інтродуковані на території Національного 
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України садово-декоративні форми Swida 
alba, S. alba f. argenteo-marginata, Swida alba f. сompressa, а також Swida sanguinea. 
Предметом досліджень є біологічні особливості вегетативного розмноження цих 
рослин.  
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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).  

Для живцювання ми заготовляли гілки для  усіх видів на початку березня 2016 
року. Для укорінення S. alba та її садово-декоративних форм (S. alba f. argenteo-
marginata, Swida alba сompressa), S. sanguineа ми нарізали здерев’янілі живці 
завдовжки 8 –12 см. Висаджували живці на початку весни, 13 березня, відразу після 
нарізання, на глибину 2-3 см.  

Після нарізки пагонів для кращого укорінення живців було використано 
спеціальний стимулятор росту «Корневин». Для цього зрізані живці ми витримували в 
розчині стимулятора росту протягом 12 годин перед їх поміщенням в субстрат. Живці  
брали з середньої та нижньої (базальної) частини пагону. Живцювання проводилось 
протягом таких строків: з 13 березня по 11 квітня. При живцюванні дотримувалися 
рекомендацій З.Я. Іванової [2], Р.Х. Турецької [1] та Т.В. Хромової [3]. 

Результати нашого дослідження наведені у таблиці 1. 
Таблиця 1. 

Укорінення здерев’янілих живців видів та форм  Cornaceae 
Вид, форма Довжина коренів 

 
Кількість 
коренів 

13.03.- 24.03. 
2016 

25.03.-30.03. 
2016 

31.04.- 05.04. 
2016 

06.04.-11.04. 
2016 

Swida alba  0.1 см 0.3 см 1.9 см 2.9 см 2 

S. alba 
f.argenteo-
marginata 

0.2 см 2.6 см 5 см 5.6 см 4 

Swida alba 
f. сompressa 

- - - - - 

Swida 
sanguinea 

0.1 см 0.2 см 1-й-0.6 см 
2-й- 0.1 см 

1-й- 2.1 см 
2-й – 1.2 см 
3,4-й–1.3 см 
5-й – 1.5 см 

5 

Результати наших досліджень, як і багатьох інших дослідників показали, що 
види родини Соrnaceae вкорінюються по-різному, більшість декоративних форм 
Swida alba  вкорінюються добре. Додаткові корені утворюються переважно в нижній 
частині живців біля місця зрізу. За даними таблиці 1 видно, що найшвидше 
укорінюються види S.alba f.argenteo-marginata – наявний швидкий ріст додаткових 
коренів у нижній частині пагоні. 

На відміну від вище вказаних видів, під час проведення досліду живці Swida 
alba f. сompressa не вкорінилися, але з бруньок розгортаються листки.  

Отже, живцювання являється ефективним способом розмноження таких видів 
S. alba, S. sangvinea та їх садово-декоративних форм S. alba f. argenteo-marginata. 
Для розмноження Swida alba f. сompressa необхідно застосовувати інші методи. 
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За сучасних умов значення рослинного світу для біосфери планети є вкрай 

важливим. Рослини є компонентом екологічної системи, поєднують земельні і водні 
ресурси, виконують екологічні функції: кліматорегулюючі, захисту довкілля, 
ґрунтозахисні, водоохоронні, санітарно-оздоровчі, а також служать джерелом 
поповнення атмосфери киснем, є середовищем життєдіяльності тварин, фільтрують 
відходи виробництва й очищують повітря. Отруйними називаються рослини що 
містять речовини, які, потрапивши в організм тварин або людини навіть в малих 
дозах, викликають в ньому хворобливі зміни, що іноді приводять до смерті. За  
допомогою специфічних хімічних речовин – отрут – вони захищалися від 
винищування.  

В Україні росте до 250-300 видів отруйних рослин. Отруйні рослини 
використовують у народній медицині та для виготовлення ліків у фармацевтичній 
промисловості. Проте насьогодні знання звичайних людей про отруйні рослини є 
досить обмеженими. Живучи у великому місті, ми навіть не уявляємо собі ту 
приховану небезпеку, яку несуть у собі деякі рослини. Проблема полягає у 
неінформованості населення щодо отруйних та небезпечних рослин та їх токсичного 
впливу на організм.  

Об’єкт дослідження – отруйні рослини Житомирської області (модельні види: 
жовтець їдкий - Ranunculus acris, амброзія полинолиста - Ambrosia artemisiifolia, 
копитняк європейський – Asarum europaeum, 

Предмет дослідження – 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 нашого дослідження є виявлення отруйних рослин Житомирської 
області та збір і систематизація відомостей про них, для подальшого інформування 
населення та попередження випадків отруєння. 

Для досягнення мети передбачалося виконання таких завдань:  
 вивчення  видового складу отруйних рослин Житомирської області; 
 дослідження біоморфологічних особливостей, біохімічного складу та сучасного 

поширення отруйних рослин Житомирської області; 
 узагальнення відомостей щодо токсичного впливу на організм людини отрут 

рослинного походження. 
 розробка заходів щодо попередження отруєнь рослинами. 

Житомирська область розташована в центральній частині Східно-
Європейської рівнини, на півночі Правобережної України. Площа області 29,9 тис. м2, 
що складає 4,9% території України. Вона розташована у двох природних зонах. 
Північна її частина – у зоні Полісся, південна – у межах лісостепу. Клімат помірно 
континентальний – з теплим вологим літом і м'якою хмарною зимою. Середня 
температура: літня – +18,5°С, зимова – -5,5°С. Середньорічна кількість опадів – 753 
мм.  
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Отруйні рослини – умовно відокремлена й штучно обмежена група рослин із 
значним вмістом рослинних токсинів (грец. toxikon), які призводять до отруєння (лат. 
venenum), тобто викликають симптоми хвороби чи смерть людини і тварини. 

Вивчаючи отруйні рослини, було вирішено дослідити 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. Характерною реакцією на алкалоїди являється утворення червонувато-
бурого осаду при їх обробці розчином йоду в калій йодиді. За стандартною 
методикою необхідно старанно розтерти рослинний матеріал (шматочки корінів, 
листків, плодів) скляною паличкою на тарілці до утворення каші і додати декілька 
краплин розчину йоду в йодистому калії [1]. 

В результаті було з`ясовано, що алкалоїдовмісними рослинами можна 
вважати жовтець їдкий (Ranunculus acris), в зеленій частині якого (стебла та листки) 
міститься найбільша кількість алкалоїдів. Також багато алкалоїдів містять квітки 
(суцвіття) амброзії полинолистої (Ambrosia artemisifolia L.). Алкалоїди у великій 
кількості також були виялені у  болиголові плямистому (Conium maculatum). Середню 
кількість алкалоїдів було знайдено у бутені п'янкому (Chaerophyllum temulum), що 
містить херофілін. Алкалоїди було знайдені у невеликій кількості також у деревія 
цілолистого (Achillea ptarmica). 

Слід відмітити, що вміст алкалоїдів в різних частинах однієї рослини не є 
однаковим. Це яскраво проявляється у жовтецю їдкого (Ranunculus acris) та амброзії 
полинолистої (Ambrosia artemisifolia L). 

Дубильні речовини - природні органічні сполуки, до складу яких 
входять фенольні групи - ОН. За хімічними характеристиками вони подібні 
до глікозидів. Вони є в багатьох рослинах. Дубильні речовини є похідними галлової 
та протокатехової кислот. Вони утворюють з білками нерозчинні сполуки. 

Характерною реакцією на дубильні речовини  являється почорніння їх під  час 
обробки слабким розчином якої-небудь солі Феруму, наприклад ферум (III) хлориду   
(утворення чорнил) [2]. 

Послідовність виконаних дій: 
1. Сухий рослинний матеріал розміром з горошину про  кип’ятити  у пробірці з 

5-6 мл води, додавши 1-2 краплини хлорного заліза. 
2. Віджати краплину соку з рослинного матеріалу на тарілку, до неї додати 

краплину хлорного заліза. 
3. Нанести краплину хлорного заліза на щойно виготовлений зріз 

досліджуваного рослинного матеріалу. 
Було з`ясовано, що багато дубильних речовин міститься у квітках жовтецю 

їдкого (Ranunculus acris) та амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia). Велику 
кількість дубильних речовин було знайдено у полину звичайному (Artemisia vulgaris) 
та звіробії звичайному (Hypericum perforatum). 

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. Ось 
наприклад жовтець їдкий володіє антибактеріальним ефектом, позбавляє від 
кишкової палички, стафілокока, також допомагає побороти грибка, а також чинить 
протитуберкульозну дію. 

Настій з листя копитняка європейського  рекомендують при хронічній 
серцево-судинній недостатності, він посилює серцеву діяльність, викликає звуження 
судин та підвищує кров’яний тиск. Звіробій звичайний має загальнозміцнюючу, 
протизапальну, кровоспинну і в’язку дію. Застосовується при астенічних станах, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8
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неврозах і неврастеніях, головних болях і безсонні. Звіробій призначають при 
захворюваннях шлунково-кишкового тракту (гастрити, виразкова хвороба шлунка та 
дванадцятипалої кишки, ентероколіти, проноси, виразковий коліт, геморой), печінки і 
жовчного міхура, (дискінезії жовчного міхура, холецистит, жовчнокам’яна хвороба, 
гострий і хронічний гепатит). Використовується як діуретичний і протизапальний засіб 
при гломерулонефритах, пієлонефритах, циститах, запаленнях передміхурової 
залози. Звіробій називають «травою від тисячі хвороб». Деревій цілолистий відомий 
в народній медицині як кровоспинний, ранозагоювальний та знеболюючий засіб. 
Його використовували при виразковій хворобі шлунка, при туберкульозі легень, 
геморої, маткових кровотечах, зубному болі, для загоювання ран і виразок. У 
надземних частинх амброзії полинолистої є квертицин, екстракт якого має 
протизапальну дію. На Ямайці й Антильські островах рослину вживали як 
протизаплідний засіб. Також икористовується для виробництва ліків від лупи [3].  

Метою експериментальної частини нашої роботи було ознайомлення з 
методикою визначення вторинних речовин рослини – алкалоїдів і дубильних речовин 
та порівняння їх вмісту у різних рослинних об’єктах. Нами проводилося визначення 
якісного вмісту алкалоїдів і дубильних речовин в рослинній сировині,оскільки 
кількісне визначення вимагає спеціального високочутливого обладнання, відсутнього 
в наших лабораторіях.  

З`ясовано, що алкалоїдовмісними рослинами можна вважати жовтець їдкий 
(Ranunculus acris), амброзію полинолисту (Ambrosia artemisifolia), болиголов 
плямистий (Conium maculatum), бутень п'янкий (Chaerophyllum temulum), деревій 
цілолистий (Achillea ptarmica). 

З`ясовано, що багато дубильних речовин міститься у окремих органах рослин 
зокрема квітках жовтецю (Ranunculus acris) та амброзії полинолистої (Ambrosia 
artemisiifolia). Велику кількість дубильних речовин було знайдено у полину 
звичайному (Artemisia vulgaris) та звіробії звичайному (Hypericum perforatum). 

Оскільки отруйні рослини належать до різних систематичних груп,  і їх 
вивчення не можливе при розгляді основних родин покритонасінних рослин в 
шкільному курсі біології. Тому цю збірну групу рослин можна розглядати на 
позакласних заходах (з вчителем біології або класним керівником). Нами було 
розроблено позакласний захід на тему: «Отруйні рослини рідного краю. Перша 
допомога при отруєнні». 
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Слива користується попитом у багатьох країнах світу. Вона дуже популярна і в 

Україні. Це пов’язано з хорошими смаковими якостями плодів та їх великим 
значенням для здоров’я людини. Багато століть їх використовують у народній 
медицині під час лікування шлунково-кишкових і ниркових захворювань, подагри, 
ревматизму та інших [1]. 

Відмінні смакові якості плодів сливи обумовлені високим вмістом сухих 
речовин. Рівень цього показника залежить від багатьох факторів [2]. Однак останнім 
часом відзначається зростаючий негативний вплив погодних чинників під час 
формування плодів. З огляду на це, питання прогнозування вмісту сухих речовин у 
плодах сливи залежно від погодних чинників є актуальним для галузей зберігання та 
консервування. 

У плодах сливи накопичується 10-31 % сухих речовин, таких, як цукри, вітаміни 
Р, С, В1, В2, Е, біологічно активні речовини, пектини, мінеральні речовини, необхідні 
людині. За енергетичною поживністю вони поступаються лише винограду та вишні, 
перевершуючи яблука, груші, абрикоси, персики, смородину, малину та полуницю. 
Саме тому сливи вважаються цінним продуктом для використання її як у свіжому 
вигляді, так і для переробки [1, 3]. 

Кількість сухих речовин у сливах є визначальним показником при виготовленні 
чорносливу, варення, джемів, повидла, соків, желе, мармеладу, пастили, цукатів та 
інших продуктів [4]. 

Рівень вмісту сухих речовин впливає на інтенсивність та спрямованість окисно-
відновних процесів при зберіганні плодової продукції та обумовлює вибір 
температурного та водного режиму [5]. 

При низькому вмісті сухих речовин та надлишку води в плодах сливи 
посилюються процеси її випаровування [6]. Плоди, що містять більшу кількість сухих 
речовин, відрізняються кращою здатністю утримувати сік [7]. 

Коливання сухих речовин одного помологічного сорту залежить від кліматичних 
особливостей місцевості, від метеорологічних умов року, ступеню стиглості плодів, 
агротехнічних прийомів [8, 9]. 

Серед погодних чинників стресовими найчастіше вважають суми активних та 
ефективних температур, мінімальні та максимальні температури, середню та 
мінімальну вологість повітря, кількість опадів та гідротермічний коефіцієнт як всього 
вегетаційного періоду, так і останнього місяця формування плодів [10]. 

З огляду на вищесказане метою наших досліджень було наукове 
обґрунтування впливу погодних чинників на процес накопичення сухих речовин у 
плодах сливи в умовах лісостепової зони України. Ми проаналізували погодні умови 
вегетаційного періоду, визначили масову частку сухих речовин у плодах сливи під 
час збирання плодів, встановили взаємозв’язок між процесами накопичення сухих 
речовин та погодними чинниками. 

Дослідження проводились у 2014-2015 роках. З метою вивчення впливу 
погодних факторів на вміст сухих речовин у плодах сливи використано щоденні 
метеорологічні дані за період з 2014 по 2015 р.р., зібрані у м. Києві. 
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Для дослідження були обрані сливи трьох сортів, які внесені до Державного 
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні: Волошка, Угорка 
італійська, Стенлей. Плоди збирали з дерев, типових для сорту та одного віку. 
Агрофон на дослідній ділянці задовольняв вимогам агротехніки. 

Розрахунок математичних моделей проводили за такою схемою [11]:  
1. Визначення масової частки сухих речовин у плодах сливи. Масову частку 

сухих речовин визначали арбітражним методом [12]. 
2. Створення комп’ютерної бази погодних умов у роки досліджень. При цьому 

відбирались такі показники: мінімальна, середня і максимальна температури, сума 
опадів (СО), кількість днів з опадами більше одного міліметра, середня та мінімальна 
відносна вологість повітря (ВВП). На їх основі були розраховані гідрометричні 
коефіцієнти (ГТК), перепади температури за певні періоди, суми активних (САТ) і 
ефективних температур (СЕТ), інші показники. 

3. Визначення на основі парних кореляційних залежностей погодних чинників, 
які максимально впливають на процес накопичення сухих речовин у плодах сливи. 
Для розрахунків відбирали дані за 2 роки. 

Регіон проведення досліджень розташований у лісостепу України. Клімат у 
лісостеповій зоні помірно континентальний. Його континентальність збільшується у 
східному напрямку. Середні температури січня змінюються від–5°С на заході до–7°С 
на сході, липня – відповідно від +18°С до +20°С. Кількість опадів зменшується з 
півночі на південь від 600 до 500 мм за рік. Майже стільки ж води і випаровується, 
тому зволоження природної зони достатнє. В окремі роки в лісостепу бувають 
посухи. Правобережна частина лісостепу лежить на височинах – Подільській та 
Придніпровській, а лівобережна – на Придніпровській низовині. Лише на крайньому 
сході зона виходить до відрогів Середньоруської височини. Платоподібні поверхні 
правобережних височин чергуються з горбогір’ями. Їх окраїни сильно розчленовані 
ярами та балками. Такий самий рельєф і на схилах Середньоруської височини та 
Полтавській рівнині, що до неї прилягає. Загалом поверхня із заходу та сходу 
нахилена до Дніпра, абсолютні висоти змінюються від 380 м на Подільській височині і 
230 м на Середньоруській височині до 50 м біля русла Дніпра. 

Слід зазначити, що для плодів сливи протягом дворічних досліджень не було 
відзначено високої мінливості масової частки сухих речовин у сортовому розрізі в 
межах одного вегетаційного періоду. Так, мінімальний коефіцієнт варіації та 
коефіцієнт стабільності Левіса був зафіксований для аналізованого показника плодів 
урожаю 2014 (V = 7% , S.F. = 1.15), а максимальний – 2015 (V = 13,1% , S.F. = 1.30) 
року. Такі значення коефіцієнта варіації свідчать, що у зазначені роки мінливість 
масової частки сухих речовин поміж сортами знаходилась на низькому рівні.  

Дисперсійним аналізом встановлено, що на накопичення сухих речовин 
плодами сливи більш вагоміший вплив (53, 1%) має фактор А (погодні умови у роки 
досліджень). Вплив фактору В (сортові особливості) є нижчими на 12% і становить 
41,2%. Таким чином, можна зробити висновок про доцільність прогнозування вмісту 
сухих речовин у плодах сливи залежно від погодних чинників. 
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За своїм значенням як у природі, так і в житті людини Хвойні займають друге 
місце після квіткових рослин, далеко перевершуючи всі інші групи вищих рослин 
Хвойні (Coniferophyta, Coniferopsida, Coniferales) — найчисельніші і найпоширеніші 
сучасні голонасінні рослини. Характерними представниками є: ялиця, модрина, туя, 
ялівець, тис – дерева різних розмірів: від карликових сосен (1 м) до гігантських дерев 
(секвойя – 100 м). 

Листки (хвоя, звідки і походить назва класу) мають вигляд голок. Голки на 
поперечному перерізі округлі або ребристі, або нагадують плоскі видовжені луски. 
Невелика площа листків та особливості їхніх продихів (вони заглиблені у товщу 
листка) забезпечують майже повне припинення випаровування вологи взимку. 

У корі та деревині хвойних є багато канальців, які називаються смоляними 
ходами, вони заповнені густою рідиною – живицею. При ушкодженні стовбура на його 
поверхні швидко з’являються краплі клейкої живиці, яка затягує рану. 
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Характерною особливістю більшості хвойних є верхівковий ріст. Гілки цих 
рослин розміщуються кільцями, причому щороку утворюється одне кільце. За 
кількістю цих кілець можна підрахувати вік рослини. Хвойні мають один або два типи 
пагонів (тільки видовжені або видовжені та вкорочені, листки при цьому 
розміщуються на укорочених). У більшості хвойних листки багаторічні, але у деяких 
видів вони опадають щорічно (модрина). 

Родина Соснові. 
Родина включає понад 100 видів вічнозелених дерев і чагарників. В молодості 

кора стовбурів голонасінних тонка, гладка, крона - ширококонічна. У старому віці кора 
стає товстою з глибоко тріщинуватою шкіркою, крони стають ажурними або 
зонтиковидними. Галуження кільчасте. Хвоїнки в пучках по 2, 3 або 5, рідше від 1 до 
8 шт. 

Типовим представником родини – Сосна звичайна. Дерево висотою 25-40 м. і 
діаметром більше 1 м. Живе до 350 (600) років. Хвоїнки парні, виходить із шкірястої 
коричневої піхви, довжиною 4-9 см (залежить від віку дерева) і шириною до 2 мм, 
лінійні спірально розміщені на пагоні, тверді, колючі, зверху - темно-зелені, знизу -  
сизувато-зелені від воскового нальоту. Хвоя живе 2-3 (8) років. Насіння дозріває 
восени наступного року після цвітіння. Стробіли поодинокі або сидять по 2-3 шт., 
продовгувато- яйцевидні, коротко загостренні, довжиною 3-7 см., діаметром 2-4 см. 
Розкриваються стробіли в березні-квітні. Для прикладу, один гектар старого 
соснового лісу дає 4-15 кг., насіння. Плодоносить щорічно. Сосна звичайна дуже 
світлолюбива порода, завдяки своїй ажурній кроні. Стовбур очищений від сучків. 
Щодо конкуренції: легко витісняється більш тіневитривалими і швидкоростучими 
породами. До родючості і вологості грунтів не вибаглива. Порода морозо- та 
холодостійка. 

Крім того до цієї родини входять такі представники як: сосна кримська, сосна 
гірська, сосна Банкса, сосна Веймутова, сосна, сосна кедрова сибірська, сосна 
кедрова європейська. 

Родина  Кипарисові 
Кипарис (Cupressus L.) — рід вічнозелених дерев і чагарників родини 

кипарисових з пірамідальною або розкидистою кроною. 
Нині живучі види кипарисів — древні за походженням. Ростуть кипариси у 

помірному кліматі північної півкулі, поширені в Середземномор'ї, у Сахарі, Гімалаях, 
на півдні Китаю й в Америці від Гватемали до Орегона. 

Серед кипарисів слід виділити такі види: 
 Кипарис аризонский (Cupressus arizonica Greene) — невибагливе дерево до 21 м 

висотою, переносить морози навіть до −20...…−25C. 
 Кипарис вічнозелений (Cupressus sempervirens L.) — засухостійке дерево до 30 м 

висотою, живе до 2000 років. 
 Кипарис мексиканський (Cupressus lusitanica Mill.) Дерево до 30-40 м висотою й 

розкидистою кроною, погано переносить сухість повітря й ґрунту, чутливе до 
холоду. 

 Кипарис вічнозелений Cupressus sempervirens Високе вічнозелене дерево 
конічної форми. Квітки дрібні, плоди або шишки круглі, коричнево-зеленого 
кольору. 

Інші види: Існує багато видів кипариса, з яких теж одержують ароматичне 
масло, наприклад, C. lusitanica. 

Значення хвойних надзвичайно велике. Важко переоцінити ландшафтне, 
водоохоронне та народно-господарче значення представників хвойних для людства. 
Ці рослини переважають на величезних обширах суходолу, формуючи хвойні або 
мішані ліси, в яких ростуть хвойні та листяні рослини. Хвойні дерева є цінними 
постачальниками «м'якої» деревини й продуктів її перероблення (паперу, скипидару, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D0.B8.D1.84.D1.96.D0.BA.D0.B0.D1.86.D1.96.D1.8F_.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.B8.D0.BD.D0.B8.23.D0.97.D0.B0_.D1.82.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.B4.D1.96.D1.81.D1.82.D1.8E
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каніфолі, гарбників тощо). Деревина хвойних не має жорстких волокон, широких пор і 
просякнена смолою, чим відрізняється від деревини квіткових рослин. Деякі хвойні 
вирощують як декоративні рослини. Насіння пінії додають до солодощів. 

Високоякісну деревину для виготовлення паперу і музичних інструментів дає 
ялина європейська. Відомі в усьому світі скрипки Страдіварі виготовлені саме з її 
деревини. 

Шишки ялівцю містять багато цукру й ароматичних речовин, тому їх 
використовують у харчовій промисловості і в парфумерії. 

Зі смоли вимерлих хвойних утворився бурштин (янтар). В медицині хвойні 
рослини використовують для приготування ліків, вітаміну С, воску та гліцерину, які 
входять до складу мазей та гелів, бальзами, скипідар , камфору, яка допомагає 
роботі серця та каніфоль. При спалюванні соснової та ялинової деревини отримують 
активоване вугілля, яке застосовують при харчових отруєннях. Сосновий дьоготь 
входить до складу мазі Вишневського, та мазей, якими лікують  захворювання шкіри: 
лишай та коросту. 

Хвоя сосни містить багато вітаміну С ( більше ніж лимон) і її відвар вживають 
для лікування і профілактики хвороби цинги, спричиненої нестачею вітаміну С. Для 
більшості не секрет, що прогулянки у хвойних лісах дуже корисні для людей з 
хворобами нервової системи, серця та легень. Завдяки дії фітонцидів, які згубно 
діють навіть на туберкульозну паличку, у повітрі хвойного лісу бактерій у 10 разів 
менше ніж у листяному. Особливо високі дезинфікуючі властивості має ялівець. Як 
декоративні рослини використовують для озеленення і сосну звичайну, що має 
різновидності з пірамідальною та плакучою формами крони, ялицю білу, модрину та 
багато інших. Деревина хвойних слугує паливом. За розрахунками, для опалення 
будинку на один рік потрібно приблизно 12 дерев ( 8м3). 

У промисловості з деревини хвойних одержують: 
папір, живицю, смоли, дубильні речовини, необхідні для обробки шкіри, 

деревний спирт, целофан, пластмаси, штучний шовк, штучну шкіру, ацетон, лаки, 
клеї. 

З відходів соснової деревини одержують кормові білкові дріжджі, які додають у 
їжу тваринам. 
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У Волинській області список рідкісних рослин, які не занесені до Червоної книги 

України, був затверджений рішенням обласної ради від 18.08.2000р. Він включав 42 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://www.ronl.ru/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.uk.wikipedia.org
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види, які трактувались як регіонально рідкісні для Волинської області. Проте, цей 
список вимагав внесення до нього змін, як в кількісному, так і в якісному аспектах. В 
ньому були наявні деякі види, занесені до Червоної книги України (1996), і 
міжнародних списків, разом з цим, за останнє десятиріччя знайдено чимало нових 
рідкісних для області видів. Автори при складання списку рідкісних видів судинних 
рослин Волинської області виділили 3 групи видів: 

1. Види міжнародної охорони – всього 11 видів – занесені до Європейського 
Червоного списку та Додатку 1 Бернської конвенції; 

2. Види державної охорони, занесені до Червоної книги України – 58 видів, в тому 
числі і ті, що плануються до занесення до 3 видання ЧК (12 видів); 

3. Регіонально рідкісні види, які підлягають охороні в межах Волинської області – 65 
видів. 

Загальний список містить 146 видів.  
Волинська область специфічна щодо свого географічного положення. Вона 

знаходиться на крайньому північному заході України і межує з Білоруссю і Польщею. 
Аналіз рідкісних видів рослин Волинської області свідчить про те, що основу його 
складають бореальні види з голарктичним та циркумбореальним ареалом, а також 
арктобореальні види. Вони в цілому переважають у флорі Українського Полісся, яке 
займає близько 70% площі Волинської області. Значну роль відіграють у 
раритетному компоненті флори Волинської області також центральноєвропейські та 
близькі до них за своїм ареалом види, наявні в області як на Поліссі, так і на 
Волинській височині. 

У складі природної рослинності переважають ліси (35-40%). Луки займають 
близько 20%. Болота в минулому займали в середньому 11%, на півночі – до 30%, 
тепер вони значною мірою освоєні, особливо в південних районах.  

Територія Волинської області входить до складу Східно-Європейської провінції 
широколистяних лісів Європейської широколистяної зони. У межах області 
розрізняють два геоботанічних округи – Західно-Поліський і Волинський. 

В загальному, флора судинних рослин області складає 1525 видів, в тому числі 
343 інтродуцентів і культиватів. 

Найбільш вразливими до антропогенної трансформації рослинності є рідкісні 
види зональних клімаксових угруповань. Менш вразливі, які займають піонерні та 
вторинні екотопи – псамофільних, лучних, лучно-болотних, рудерально-сегетальних 
угруповань. 

Зростання третинних реліктів у південній частині Волинського Полісся, яка не 
покривалася льодовиками, свідчить про те, що Волино-Подільський рефугіум 
третинних реліктів займав територію не лише Волинської Височини, а й південну 
частину Волинського Полісся. 

Антропогенна трансформація рослинності (осушення боліт, вирубування лісів) і 
можливе глобальне потепління клімату призводять до інсуляризації популяцій 
кореальних видів у південних районах Волинського Полісся, міграції деяких 
лісостепових і неморальних видів у північні райони, міграції субатлантичних видів на 
схід у більш континентальні райони. 

На основі вивчення географічного поширення граничноареальних рідкісних 
видів розроблено схему флористично-созологічного руйнування регіону. У межах 
Волинської області виділено 2 флористично-созологічних регіони: північнопільський, 
для якого характерні бореальні види осоково-сфагнових боліт, і південнопільський, 
для якого характерні неморальні і лісостепові види.  

У флорі зникаючих і рідкісних видів Волинської області переважають наземні 
трави, більшість з яких є полікарпіками лісових та лучних флорокомплексів. 
Монокарпічні трави є рослинами переважно сегетально-рудеральних угруповань. 
Водні трави разом із деревними рослинами займають за кількістю видів проміжні 
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місця. При екологічному аналізі флори встановлено переважання мезофітів, 
евтрофів з мезотрофами та геліофітів. 

 
 

Рід Смородина в Україні 
 

Воробієнко А.А., студентка 1 курсу 
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук, 
доцент Мельниченко Н.В. 

 
Смородина (Ribes) - рід листопадних рослин із родини Аґрусові 

(Grossulariaceae), до складу якого входить понад 150 видів.  
Зокрема, червона і біла смородина досить схожі за розвитком, але дещо 

відрізняються від біології розвитку смородини чорної. Між собою червона і біла 
смородина (порічки) відрізняються лише за кольором плодів.  

Червона і біла смородина - це невисокі листопадні кущі, які в природних 
умовах утворюють зарості на берегах річок і на лісових галявинах по всій Євразії.  

Цвітуть в травні зібраними в китиці непримітними жовто-зеленими або 
червонувато-бурими квітками. У червоної смородини яскраво-червоні плоди, кислі 
ягоди, зібрані в грона. У білої смородини ягоди більш нейтрального смаку, кремового 
відтінку. Червона і біла смородина менш популярні в порівнянні з чорною, хоча їх 
плоди теж містять цілий ряд вітамінів,органічних кислот і цукрів, а за вмістом пектинів 
значно перевищують її. Саме пектини сприяють виведенню солей важких металів з 
організму, позитивно впливають на кров і надають продуктам переробки желеподібну 
форму.  

На відміну від чорної, біла та червона смородина менше пошкоджуються 
шкідниками. 

При правильному догляді біла та червона смородина більш врожайні та здатні 
давати врожай до 10кг з куща. Найбільша врожайність і потужний розвиток куща 
досягають посадкою саджанців за схемою 2*2м або  1,2*1,5м. Не меншу роль у 
врожайності цих смородин(білої та червоної) відіграють родючість грунтів та 
підживлення. 

Найвідоміші сорти червоної смородини: ненаглядна, Джонкер ван Тетс, 
чулковська, а білої - Голландська рожева, Версальська біла, Ютербергська, 
Смолянинівська,  

За способом обрізки червона і біла смородини відрізняються від смородини 
чорної, оскільки їх плодові бруньки утворюються не лише на річних пагонах, але і на 
багаторічних плодових гілках- кільчатках. Тому кущі цих смородин не потребують 
частої омолоджувальної обробки. Розможують червону і білу смородини, так як і 
чорну, живцями (здерев'янілими та зеленими), відводками та діленням куща. 

Ягоди червоної та білої смородини не такі ніжні і крихкі, як чорної, що дозволяє 
їм більш тривалий час залишатися на кущах і не осипатися до пізньої осені. На кущах 
білої та червоної смородини не поселяються смородиновий кліщ, який є головним 
шкідником чорної смородини. 

Біла смородина має сформовану кореневу систему таким чином, що не 
потерпає від засухи і однаково добре плодоносять як в посушливе, так і в дощове 
літо. 

Фітотерапевтично популярність білої смородини нижча, ніж в чорної, оскільки 
вона містить меншу кількість БАР, в тому числі вітаміна С, якого в білих ягодах 
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майже в 5 разів менше, ніж в чорної смородини. Проте вміст калію та заліза, 
корисного для серця та судин, у білої смородини вищий, ніж в чорної.  

У складі білої смородини містяться білки, вуглеводи, жири, харчові волокна, 
моно- і дисахариди, клітковина, пектин, органічні кислоти, вітаміни А, С, Е, Р, бета-
каротин, вітаміни групи В: В1(тіамін), В2(рибофлавін), В6(піридоксин), В9 (фолієва 
кислота).Біла смородина багата макроелементами такими як калій, фосфор, кальцій, 
магній, натрій і містить мікроелемент- залізо. 

Калорійність білої смородини складає всього 42Ккал в 100 г ягід. 
Плоди білої смородини багаті на вітамін Е, завдяки чому її вважають еліксиром 

молодості, так як вона вважається не лише гарним антисклеротичним засобом, а й 
затримує процеси старіння, захищає організм від впливу вільних радикалів, захищає 
від катаракти, а також сприяє покращенню репродуктивної функції організму. 
Нестача вітаміну Е проявляється у вигляді пігментних плям на шкірі, а вживання білої 
смородини сприяє поповненню його нестачі. 

Вітамін А підвищує імунітет, збільшує гостроту зору, нормалізує міжклітинний 
та внутрішньоклітинний обмін речовин. До речі, наукові дослідження виявили, що 
смородина починає активізувати процес обміну речовин в організмі вже через 1,5 
години після того, як була з'їдена. 

Вітамін Р зміцнює стінки кровоносних судин, стабілізує склад крові, відновлює 
клітини печінки, активізує функціонування кори надниркових залоз. 

Вітаміни групи В забезпечують синтез білків,покращують роботу головного 
мозку і центральної нервової системи, підвищують адаптивну здатність організму до 
підвищених психічних навантажень та стресів. 

Біла смородина містить органічні кислоти, які ведуть боротьбу зі збудниками 
кишкових інфекцій. 

Завдяки великому вмісту БАР в плодах білої та червоної смородини їх плоди 
використовують для приготуванння компотів, соку, киселевих напоїв, джемів, пастил, 
желе, смородинового мармеладу, варень, а також використовують як приправи для 
м'ясних і рибних справ. 

Ягоди червоної смородини, а особливо їх сік відбілює шкіру обличчя. А ягоди 
білої смородини вважаються незамінним помічником для людей, які перенесли 
інсульт та багато захворювань серця. Сік білої смородини рекомедується пити 
людям, які страждають сечокам'яними захворюваннями.  

Наукові дослідження виявили, що якщо щодня зїдати, хоча б по столовій ложці 
білих порічкових ягод, то можна зміцнити імунну систему і своє здоровя. 

При гастриті з підвищеною кислотністю та виразкою шлунка білу смородину 
краще виключити із меню, оскільки їх ягоди можуть викликати загострення цих 
захворювань. 

 
 
Видовий склад паразитичних вищих рослин флори України 

 
Галімська І.П., студентка 1 курсу 
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук, 
доцент Мельниченко  Н.В. 

 

Питання паразитизму і на теперешній час залишаються дуже актуальними і 
привертають до себе велику увагу ботаніків ,медиків,вірусологів та імунологів. 

Універсальність  паразатизму робить необхідними  вивчення цієї проблеми в 
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науковому плані. Паразитичні організми дуже різняться між собою не лише 
особливостями своєї організації, але і за характером різноманітності хазяїв. Це надає 
велику різноманітність явищам паразитизму в живій природі. 

В теперішній час виділилися цілі області, які поставили своєю основною 
задачею вивчення паразитів на вищих та нищих тваринах та рослинах. Найменш 
вивченими залишаються питання паразитизму у вищих рослин. 

Дуже численні паразити, що швидко поширюються, вони можуть переростати 
навіть у епіемії, які наносять колосальну шкоду для сільського господарства. 

Розкриття закономірностей винекнення, поширення і припинення епідемії у 
рослин має велике практичне значення для прогнозу, профілактики і боротьби з 
ними. Є 15 родин до складу яких входять паразитичні вищі рослини: 

1. SANTALACTAE  
2. OLACAEAE  
3. OPILIACEAE  
4. MISDENBRACEAE 
5. LORANTHACEAE  
6. CYNOMOFEAE 
7. BALANOPHORACEA 
8. HYDNORACEAE  
9. RAFFLESIACEAE  
10.LAURACEAE 
11.CUSCUTACEAE 
12. LENNOACEAE  
13. SCROPHULARIACEA 
14. ORODNCHACEAE 
15.KRAMERIACEAE 
Родина Cuscutaceae -Повитицеві  
Повитицеві представлені тільки одним родом Cuscuta L. Вважається, що назва 

Cuscutaceae походить від арабського  Kechout – зв'язувати, запутувати, через 
властивість паразита щільно облягати і обпутувати рослини на яких паразитує. 

Загальні відомості про повитиць: Органи, якими рослини доторкаються до 
рослин — хазяїв, легко побачити, якщо відтягнути стебло від того місця, де він 
притиснений до стебла хазяїна. Тоді на стеблі паразита видні ніби зубці, а на місці їх 
прикріпення - ранки. Стебла у повитиць тонкі або є товсті, гілясті або негілясті, у 
деяких червоні, жовто — червоні. Квітки рожеві або білі в коротких або ж довгих китях 
головках. Плоди — коробочки з кулевидними, овальними, чи трішки видовженим 
насінням. Насінин в коробочках — чотири, в рідких випадках 2-3, ще рідше одне. В 
них дуже велика плодовитість. 

При проростанні насіння зародок розправляється і його потовщений кінець, 
позбавлений чохлика і має волоски, що вростають в землю. Протилежний 
ниткоподібний кінець, відділившися від насіневої оболонки, починає робити кругові 
оберти, полегшуючи йому дорогу до рослин, яких він може доторкатися. Спочатку 
повитиця розвивається за рахунок поживних речовин заложених в насінні. Таке 
самостійне живлення може тривати кілька тижнів. 

Торкнувшись тієї що потрібно рослини, проросток робить 2-3 тісно прилягаючі 
витки на його стеблі і впивається в нього присосками - гаусторіями, що входять 
клиноподібними додатковими коренями, які заглиблюються в тканини. Як правило, 
гаусторії повитиці входять в молоді ніжні тканини. 

Закріпившись на хазяїні, паразит поступово піднімається по ньому спіралями і 
галузячись переходить на сусідню рослину. Бокові вирости формуються у будь якому 
місці стебла. Повитиця паразитує на деревах розвивається спочатку на трав”янистих 
рослинах і по ньому піднімаються до ніжних молодих гілок на деревах вони 
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переходять із бльзько розташованих кущів.  
В червні - липні повитиці зацвітають. Дозріває  насіння  повитиць зазвичай 

через 2 — 3 тижні пісця зацвітання. Розміщення повитиць на рослинах-хазяїнах 
визначається відношенням окремих видів до світла. 

Взагалі повитиці невибагливі але деякі види відрізняються своєю стійкістю до 
низьких температур.  

Батьківщиною повитиць є Америка і Африка. Звідти повитиці поступово 
поширювалися на південь і північ, І з тропіків Африки на північ в Південну Європу на 
схід в Азію, поступово пристосовуючись до нових умов і виділяючи все нові і нові 
види. Сучасні представники повитиць краще ростуть і розвиваються в південних 
країнах з жарким кліматом і помірними опадами, тому їх ареал розповсюдження на 
північ скорочується. 

Різноманітні способи поширення повитиць з одного господарства, району, 
області, в інші. Частіше за все воно відбувається з насінням рослин хазяїв, схожих по 
формі і розміру в насіння повитиць. Експеременально доведено що там де тварини 
поїдають конюшину і люцерну обплетену повитицею, разом з навозом вивозиться з 
гноєм насіння повитиць, не втрачаючи схожості при проходженні через кишково- 
шлунковий тракт. 

Велику роль відіграють вітри,які часто переносять насіння повитиці на далекі 
відстані разом з землею і піском. 

Поширюються повитиці і частинами стебла не втрачаючи життєздатність 
протягом декількох днів і легко пристосовуються до рослин поблизу яких 
знаходяться.  

Біологічні особливості найбільш поширених видів наводиться нижче. 
Cuscuta epithumu MYRR - Повитиця тьмяна. Стебла тонкі ниткоподібні жовті 

або червоні, квітки рожеві або білуваті. Сидячі або на коротких ніжках. Чашечка 1.5 - 
2 мм в довжину. Віночок трохи більший чашечки. Трубочка віночка циліндрично 
коробочка 2 мм в діаметрі. Насіння неправильно кулеподібні, світло сірі. 
Розмножуються насінням і частинами стебла, які в комфортних умовах можуть 
прижитися. Одна рослина дає 2500 насінин. Насіння проростають весною коли 
багато світла і вологи. Період проростання, досить довгий тому в землі збирається 
запас насіння, які можуть проости ще протягом 4-5 років. Іноді зустрічаються випадки 
перезимування вегетативних органів половики. Рослини, які презимували, 
плодоносять раніше, за тих, які не перезимували. Паразитує на конюшині, віці, 
картоплі і.т.д. Поширена в багатьох районах України. 

Cuscuta europaea L.- Повитиця європейська 
Стебла товсті, мають вид блакитної нитки, колір - червонувато-жовтий. Квітки 

блідо-рожеві. Чашечка вдвічі коротша за віночка. Коробочка приплюснуто-кулевидна. 
Насіння яйцеподібні чи майже круглі, сіро коричневі. Насіння зберігають властивість 
проростати 4 — 5 років, проростають ранньою весною. Можуть розмножуватися 
частинами стебла. Повитиця європейська розвивається на верхній частині рослини, 
а кубло не має лійкоподібну форму. Паразитує на картоплі, хмелі, тютюну, капусті, 
смородині, а також на багатьох дикорослих рослинах (особливо часто на кропиві) і 
іноді на кущах і молодих деревах. Поширена по всій Україні.  

Latreae squamaria L. Петрів хрест лускатий. 
Рослина червоно-біла. Кореневище розгалужене 10 -15 см в довжину, м'ясисті, 

покриті білими м'ясистими листками. Віночок 12 -15 мм довжиною. Коробочка 
коловидна-яйцевидна. Цвіте в квітні — травні. Багаторічник. Паразитує зазвичай на 
коренях горіха і граба, рідше вільхи і дуба. В тінистих листкових лісах. Поширений по 
всій  Україні.  

Отже, на тереторії України є багато паразитів вищих рослин флори. У роботі 
зроблений акцент на представників родини Повитицеві, оскільки вони є дуже 
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специфічними паразитами. Проблему паразитизму потрібно вивчати та 
досліджувати. Вивчати життєві цикли та морфологічні особливості, щоб запобігти 
епідеміям, що наносять колосальну шкоду сільському господарству. 
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Інтродуковані види являють собою загрозу не тільки для біорізноманіття на 

великих територіях, але, часто-густо і для здоров’я людини. 
Існують дані, за якими кумарини борщівників спричиняють зміни у структурі 

ДНК та РНК і їхню здатність опиратись руйнівній дії випромінювань . 
У Європі відомо більше 20 різних видів роду Heracleum. Три види: Heracleum 

mantegazzianum Somm. et Levier, H. sosnowskyi Manden і H. persicum Desf. складають 
групу рослин відомих як гігантські борщівник. «Гігантськими» вони названі за висоту 
стебла і великий розмір листка. Природне місцеперебування Heracleum 
mantegazzianum - Західний Кавказ, Heracleum sosnowskyi - Центральний і Східний 
Кавказ, Закавказзя і Туреччина, в той час як Heracleum persicum відомий з 
Туреччини, Ірану та Іраку. 

Основні біологічні та екологічні характеристики гігантських борщівник, які 
обумовлюють їх інвазивність, можна сформулювати наступним чином: 
 • проростання ранньою весною до появи іншої рослинності; 
 • відносно низька смертність молодих рослин; 
 • швидке зростання, здатність рости скупчено і витісняти інші (аборигенні) 

рослини; 
 • постійний відсоток рослин, які цвітуть і забезпечують насіння; 
 • здатність рослин відкласти цвітіння в невідповідних умовах (до тих пір, поки 

необхідні умови не виникнуть); 
 • раннє цвітіння, яке дозволяє насінню повністю визріти; 
 • здатність до самозапиленню, результатом якого є повноцінне насіння; 
 • велика плодючість, що дозволяє одній рослині почати експансію; 
 • велика кількість насіння в насіннєвому банку, а також насіння, які зберігаються 

більше одного року; 
 • дуже високий відсоток пророслого насіння, незалежно від того, де ці насіння 

визріли; 
 • швидке розселення насіння за допомогою води і вітру. 

Завдяки цим рисам, а також діяльності людини, що приводить до прискорення 
розповсюдження насіння, гігантські борщівник здатні до стрімкої експансії. 
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Щоб ефективно перешкоджати поширенню гігантських борщівник, необхідні 
превентивні заходи в тих регіонах, де поява даного виду найбільш ймовірно. Для 
цього необхідно наступне: 
 • розпізнати шляху поширення насіння і виділити регіони, куди швидше за все 

потраплять насіння; 
 • розпізнати території найбільшою мірою піддані загрозу вторгнення борщівника; 
 • навчити населення розпізнавати борщівник; 
 • використовувати сучасні засоби для того, щоб стежити за поширенням 

гігантських борщівник, особливо для спостереження за новими популяціями; 
 • вжити заходів зі знищення в тих випадках, коли превентивних заходів 

недостатньо, з подальшим спостереженням за зараженими територіями. 

 
 

Рід Ехінацея (Echinacea (L.) Moench) в Україні 
 

Грабовська А.М., студентка 5 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук,  
доцент Мельниченко Н.В. 

 
На сьогоднішній день в багатьох країнах світу виникає інтерес до вивчення і 

використання лікарських рослин. Україна не є тому виключенням, адже, рослинна 
сировина є більш доступною і менш шкідливою, аніж інші речовини. 

Останнім часом фітохіміки, фармакологи і лікарі різного профілю почали 
проявляти інтерес до вивчення і використання представників роду Ехінацея 
(Echinacea L. Moench). Це характерно для  України та інших країн, які зіткнулися з 
проблемою створення нових фітопрепаратів імунної дії. 

Хімічний склад цієї рослини є складним і багатокомпонентним, хоча повністю 
ще не вивчений. Тому, дослідження її складу на сьогодні, є досить актуальним. 

Серед основних біологічно активних речовин, які містяться у складі ехінацеї, 
потрібно відмітити різної будови алкалоїди, полісахариди, флаваноїди, глікозиди, 
макро- і мікроелементи та ряд інших сполук. Саме цим комплексом і регулюється 
стійкість людського організму до різних несприятливих впливів, профілактика 
захворювань, нормалізація імунної системи організму. Тобто, ці речовини направлені 
на активну підтримку здоров’я. 

Ехінацеї є представниками родини Айстрових – Asteraceae. Вперше Echinacea, 
як представник цієї родини під різними назвами була описана в кінці ХVII сторіччя 
незалежно кількома ботаніками. У середині ХІХ сторіччя було описано декілька видів: 
Dracunculus virginianum latifilius, Obeliscotheca barbulis pallide ruoeniibuss, які зараз 
відносяться до роду Echinacea [1]. Довгий час їх відносили до роду Браунерія. Рід 
Рудбекія описав ще Лінней [3] і лише в 1950 році на міжнародному конгресі з ботаніки 
назву роду Echinacea було остаточно зафіксовано. Нині за загальноприйнятою 
класифікацією [1,2] рід Echinacea має таке систематичне положення [4,5]: 

Порядок Asterales Lindley, 
Родина Asteraceae Dumoet., (Compositae) 
Підродина Carduoideae Kitam, 
Секція Heliantheae Cass, 
Підсекція Verbesininae O. Hoffm. 
Рід Echinacea об’єднує 4 види (Britton, Brown, 1943): 
E. angustifolia (DC.); 
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E. pallida (Nutt.) Britton; 
E. purpurea (L.) Moench; 

Слід зазначити, що ряд авторів до цих пір по-різному трактують таксономію 
досліджуваних рослин і навіть кількісний склад їх у роді [4]. 

Інтродукція ехінацеї в Україні здійснювалася поетапно: 
Першим етапом інтродукції було насіння ехінацеї, отримане з Німеччини. 

Вага насіння рослин є показником його якості: виповненості, ступеню розвитку 
зародка і кількості запасних поживних речовин. За ГОСТ 7357-75 (1964), насіння 
ехінацеї пурпурової розділяють на 1, 2, 3 класи, які повинні мати відповідно 
лабораторну схожість 70, 50, 40 % і проростати протягом 14 діб при 200 С. Вченими 
встановлено високу пластичність і адаптивність даного роду, розроблені прийоми 
культивування, розгорнута селекційна робота [2]. 

Дані про інтродукцію ехінацеї з різних географічних областей свідчать про 
широку екологічну амплітуду цього виду. Адаптація йде більш успішно у рослин, що 
вирощуються з насіння, для якого умови нового району більш близькі до умов 
попередньої репродукції. 

Другим етапом інтродукції ехінацеї, який розпочався в 70-х роках в 
ботанічному саду при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка було 
вирощування найкращих форм на плантаціях і проведення пропаганди Echinacea як 
цінної лікарської, медоносної, кормової і декоративної рослини. 

Третій етап інтродукції Echinacea пов’язаний з діяльністю цілого ряду 
науково-дослідних і учбових закладів. Селекційна робота в Україні привела до 
створення високоврожайних лікарсько-кормових сортів Echinacea purpurea 
(Вітаверна, Поліська красуня, Зірка Вавилова) [3]. 

Дослідження фенології даного роду дозволило нам встановити фази розвитку 
його окремих представників (табл. 1).  

Таблиця 1.  
Фази розвитку деяких представників роду Echinacea 

Різні досліники по-різному виділяють періоди життєвого циклу ехінацеї. 
Вважається, що відмирання сім'ядольних листків свідчить про перехід від 
латентного(прихованого) до ювенільного стану. Ювенільна стадія закінчується 
утворенням головного пагона - нерозгалуженого стебла до 70 см заввишки. Далі 
рослина вступає в імматурний (недозрілий) період розвитку, наприкінці якого на 
центральному пагоні зацвітає суцвіття. Особину, яка вже формує квітки, називають 
генеративною. 

Найчастіше рослини літнього та осіннього строків сівби на першому році життя 
генеративних органів не утворюють. А ті, які посіяні навесні - якщо і зацвітають,то 
повноцінного насіння не мають. 

Фаза розвитку Календарна дата Сума ефективних температур 

1. початок бутонізаці 19.05 ± 4 262 ± 27.0 С0 

2. масова бутонізація 28.05± 3 333.8 ± 24.5 С0 

3. початок цвітіння 21.06 ± 2 643.2 ± 33.9 С0 

4. масове цвітіння 09.07 ± 2 792.6 ± 64.2 С0 

5. кінець цвітіння 17.08 ± 1 1440 ± 40.9 С0 

6. початок дозрівання 
насіння 

25.08 ± 2 1532 ± 28.3 С0 

7. масове дозрівання 12.10 ± 4 1822 ± 45.5 С0 
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Сума ефективних температур є одним з факторів, що дають змогу 
прогнозувати настання генеративної фази ехінацеї. Це має велике практичне 
значення при визначенні строків збирання стровини, насіння. 
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Нітрати (солі нітратної кислоти) – дуже поширені у природі речовини. З точки 

зору різних спеціалістів, їх значення багатогранне та різнобічне. Наприклад, з 
погляду біолога ці сполуки є формами існування нітрогену в природі, необхідним 
фактором життєдіяльності рослин, продуктом метаболізму  у людини і тварини. Для 
агронома – це джерело нітрогену, незамінного елемента живлення рослин, основні 
компоненти мінеральних та азотних добрив, фактор підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур. Для хіміка – це солі нітратної кислоти, добре розчинні 
у воді, тому їх важко осадити, відфільтрувати, отже, важко позбутись.  А от для 
харчовиків–технологів – це добавки до шинково–ковбасних виробів, сирів, що 
надають м'ясним виробам рожевого кольору та пригнічують розвиток мікрофлори. 
Для медиків –це заклятий ворог, бо вони є причиною харчових отруєнь, інколи з 
летальними наслідками [1, с. 170-171]. 

Таке значне поширення нітратів у об'єктах навколишнього середовища 
неминуче зумовлює щоденний контакт населення з ними. 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. 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. Перші 
ознаки її – це підвищення концентрації мет– і сульфгемоглобіну в крові, зміна 
біострумів головного мозку, порушення вуглеводного та білкового обміну, зниження 
фізичної та розумової працездатності. Мет– і сульфгемоглобін знижують зв'язування 
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кисню червоними кров'яними тільцями, порушують мембрани клітин і навіть 
генетичний апарат, а інактивуються лише аскорбіновою кислотою. Нітрити, що 
утворюються в результаті нестачі кисню, виявляють судинно-розширювальну, 
спазмолітичну дію, знижують кров'яний тиск[4, с. 60]. 

В останні роки було встановлено, що різні об'єкти навколишнього середовища 
можуть забруднюватися N–нітрозосполуками – представниками великої групи 
канцерогенних речовин. Утворюються вони внаслідок взаємодії нітрогеновмісних 
органічних сполук: амінів, амідів, сечовини, гуанідину, урегану або ціанаміду і 
нітрозаміни, і нітрозаміди, що відрізняються за хімічною стійкістю, механізмом 
канцерогенності і мутагенності. На теперішній час вивчено понад 120 нітрозамінів і 
нітрозамідів. В експериментах нітрозосполуки викликали злоякісні новоутворення у 
десятків видів тварин, на яких проводилися досліди, в тому числі у мишей, щурів, 
гвінейських свинок, хом'яків, кролів, собак, мавп, риб та ін [3, с. 76]. 

Ще не так давно люди зазнавали впливу великої кількості нітратів тільки за 
виняткових умов, наприклад при використанні води, що формується в геологічних 
структурах, багатих на селітру. Проблема несприятливого впливу нітратів на 
здоров'я населення з'явилась насамперед внаслідок хімізації сільського 
господарства, застосування мінеральних азотовмісних добрив на полях для 
підвищення врожаїв вирощуваних культур. Надмір азоту в ґрунтах призводить не 
тільки до забруднення навколишнього середовища, нагромадження в рослинах у 
формі нітратів, а й до погіршення смакових якостей картоплі, плодів, овочів, 
зниження вмісту найважливіших поживних речовин: цукрів, амінокислот, вітамінів та 
ін. 

А також проблема полягає в тому, що той контроль за вмістом нітратів у 
овочевих продуктах, який повинен проводитись, майже відсутній. І тому ми купуємо 
на ринках продукти які можливо і мають гарний вигляд, проте можуть бути багаті на 
нітрати.  

Нітрати – це джерело нітрогена, незамінного елемента живлення рослин, 
основні компоненти мінеральних та азотних добрив, фактор підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур. Нітроген входить до складу фосфоліпідів, які 
складають основу мембран клітини. Він входить до складу сполук порфіринів, які 
лежать в основі хлорофілу та цитохромів, а також до складу амінокислот, білків, 
нуклеїнових кислот, ростових речовин, алкалоїдів, багатьох ферментів, вітамінів [6, с. 
176]. 

Потреба в нітрогені в усіх сільськогосподарських культур проявляється частіше 
і в більшій мірі, ніж у інших елементах. При недостатній забезпеченості нітрогеном 
затримується ріст рослин, зменшується розмір асиміляційної поверхні листків та 
тривалість їх функціонування в активному стані, зменшується урожай і погіршується 
його якість. Надлишок нітрогену (відносно інших елементів) призводить до 
надмірного розвитку вегетативної маси, знижує стійкість рослин проти несприятливих 
кліматичних умов, грибних і бактеріальних хвороб, подовжує період розвитку та 
достигання, зменшує кількість репродуктивних органів і може призвести до 
погіршення якості продукції. 

Нормальне живлення рослин аміачною формою нітрогену відбувається при 
забезпеченості вуглеводами, нейтральній реакції ґрунту, підвищеному вмісті в ньому 
кальцію та магнію. 

Рослини засвоюють нітроген неорганічних сполук, які є у ґрунті, у вигляді йонів 
NH4

+ і NO3
-. Організми, які здатні засвоювати азот повітря, поділяють на:  

а) симбіотичні азот фіксатори – це мікроорганізми, які знаходяться в симбіозі з 
вищими рослинами, засвоюють азот атмосфери;  

б) несимбіотичні азотфіксатори – мікроорганізми, які вільно живуть в грунті і 
засвоюють азот повітря. 
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Нітрати найчастіше використовують як хімічні добрива в сільському 
господарстві. До хімічних добрив належать сполуки, які покращують живлення рослин 
і підвищують родючість ґрунтів. До складу азотних добрив нітроген входить у вигляді 
двох основних форм – нітратної (NO3

-) та амонійної (NH4
+). 

Кореневі системи рослин добре засвоюють нітрати. Нітрати ферментативно 
відновлюються до нітритів, а далі до аміаку. Далі аміак використовується для синтезу 
білка в рослинному організмі[2, с. 259]. 

Наше експериментальне дослідження полягало в тому, що ми досліджували 
динаміку вмісту нітратів в овочевих культурах протягом шести місяців, починаючи з 
листопаду.  

Нітрати в овочевих продуктах можна визначати за допомогою іонометричного 
методу, а також завдяки використанню нітратоміру "SOEKS". В ході нашого 
дослідження ми користувались останнім. Об’єктами дослідження обрано такі 
продукти: картопля (Solanum tuberosum L.), морква посівна (Daucus sativus (Hoffm.) 
Roehl.), буряк звичайний (Beta vulgaris L.), помідор (Lycopersicon esculentum Mill.), 
капуста городня (Brassica oleracea L.), цибуля ріпчаста (Allium cepa L.). Протягом 
шести місяців ми перевіряли їх на вміст нітратів і отримали наступні дані (табл. 1): 

Таблиця 1.  
Вміст нітратів, мг/кг, в досліджуваних продуктах 

Продукт Допустимий 
вміст нітратів 

Місяць проведення дослідження 

Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень 

Картопля 250 мг/кг 176 164 151 143 134 125 

Морква 250 мг/кг 242 211 180 149 116 84 

Цибуля 
ріпчаста 

80 мг/кг 84 81 79 77 74 72 

Буряк 1400 мг/кг 1116 1055 999 948 903 850 

Капуста 900 мг/кг 543 502 462 422 387 351 

Помідор 300 мг/кг 98 88 79 73 68 62 

Аналізуючи дані таблиці, можна зробити висновок про те, що в залежності від 
термінів зберігання вміст нітратів в досліджуваних продуктах поступово зменшується. 
Також єдиним продуктом у якому виявлене незначне перевищення допустимої норми 
вмісту нітратів на початку досліду була цибуля, у якій містилось 84 мг/кг нітратів, що 
на 4 мг/кг більше норми. Так, досліджуючи різні овочеві культури, ми отримали таке 
відсоткове зменшення нітратів – вміст нітратів у картоплі протягом 6 місяців 
зменшився на 29%, порівняно з вихідним вмістом, моркви – на 65%, цибулі ріпчастої 
– на 14%, буряка – на 24%, капусти – на 35%, помідорів – на 37%. 

Основними причинами надлишку нітратів у врожаї сільськогосподарських 
культур, продукції, сировині є:  
 нерозуміння сьогоднішньої ситуації, яка вже призвела до використання високих 

доз азотних добрив, низької якості азотних добрив і сільськогосподарських машин, 
за допомогою яких їх вносять;  

 нерівномірний розподіл азотних добрив по поверхні поля при їх внесені; 
порушення збалансованого відношення між нітрогеном і іншими елементами 
живлення (зокрема фосфором і калієм);  

 низький рівень культури землеробства і технологічної дисципліни при виконані 
робіт;  

 низький рівень знань спеціалістів в господарстві;  
 відсутність контролю за ходом робіт і за якістю кінцевого продукта – за вмістом 

нітратів і інших речовин [5, с. 22]. 
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Рекомендації щодо зменшення вмісту нітратів у рослинних продуктах: 
1. Дослідження свідчать, що вміст нітратів у рослинних продуктах 

розподіляється нерівномірно. Так, у вегетативних частинах рослин їх на 60-80% 
менше, ніж у генеративних. Таким чином, використовуючи в їжу ті частини рослин, які 
містять найменшу кількість нітратів (вони ж містять і більше живильних речовин-
білків, вуглеводів, вітамінів тощо), можна зменшувати надходження їх з 
перерахованими продуктами в 2 рази. 

2. Істотне зменшення нітратів спостерігається при вимочуванні очищених 
продуктів. Це пов'язано з доброю розчинністю у воді майже всіх солей нітратної 
кислоти (за винятком нітрату ртуті ). 

3. Враховуючи, що при підвищенні температури розчинність нітратів значно 
зростає, вміст їх у вареному продукті набагато менший. При цьому ступінь 
зменшення нітратів залежить від вихідного вмісту їх у сирих продуктах, від того чи 
очищені продукти піддались варці, від розмірів бульб, виду овочів тощо. При варінні 
овочів на пару інтенсивність зменшення концентрації нітратів на 10–15% нижча, ніж 
при варінні у воді. У разі тушкування, смаження – зниження нітратів у готових стравах 
невелике: дорівнює близько 10%. 

4. Застосування різних видів консервування також істотно знижує вміст нітратів 
у готових продуктах. 

5. Зберігання овочів у спеціальних овочесховищах, де підтримується постійна 
температура і вологість, вміст нітратів зменшується і через 8 місяців становить 40–
50% від вихідного [4, с. 60]. 
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Родина Мальвові (Malvaceae) з порядку Мальвоцвіті (Malvales) - це трави, 

чагарники або дерева з черговими, простими лопатевими або цілісним листям з 
прилистками. Квітки правильні, великі або середніх розмірів, часто яскраво 
забарвлені, поодинокі або в тірсоідних суцвіттях. Оцвітина подвійна, 5-членний. 
Чашечка роздільно або цільна ,часто з під чашею  утвореною верхівковими листям. 
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Пелюстки вільні або зрослися при основі, часто в бутоні скручені. Тичинки в 
великому числі, зростаються в трубку і, крім того, розгалужені. Пиляки 2-гніздові. 
Часто деякі перетворені в стамінодії. Гінецей ценокарпний з 5 або більшої кількості 
плодолистків. Зав'язь верхня, 5- або багатогніздна, з 1 або декількома сім’ями (з 2 
інтегументами).  Плацентація  центрально- кутова. Плід - коробочка або 
розпадається на мерикарпії. Насіння з ендоспермом. Пилкові зерна великі, покриті 
шипиками. Часто зірчасті і багатоярусні волоски. Слизові клітини в корі і серцевині. 

85 родів і понад 1500 видів, в основному в тропіках і субтропіках, порівняно 

небагато - в помірних областях.  В Україні зустрічається 11 родів та 36 видів (з них 

13 видів у культурі). 
Мальвові - характерне сімейство, легко розпізнається по тичинкової трубці з 

великого числа тичинок і підчаши, як у розоцвітих. Однак природа підчаши розоцвітих 
і мальв різна. Втім, і там і тут вона властива, звичайно, не всім представникам. 

У більшості мальв гінецей при дозріванні розпадається на окремі плоди-
мерикарпії з різними пристосуваннями до зоохорії. Одні забезпечені чіпкими 
щетинками, інші - клейкими волосками, треті - шипами. У багатьох районах тропіків 
після прогулянки по лісовій дорозі виносиш на собі безліч плодів мальв, для багатьох 
видів характерно опушення з зірчастих або рунистих волосків. 

Більшість мальв - трав'янисті рослини, але в тропіках є і дерева, зазвичай 
невисокі. 

Квітки мальв, як правило, великі і яскраві. Такими квітками володіє мальва, яку 
часто розводять в наших садах і палісадниках, особливо в сільській місцевості. Її 
наукова назва алтея рожева (Althaea rosea). Батьківщина рослини - Балкани. 

Улюблені квіти в тропічних країнах - гібіскуси - представники великого роду 
Hibiscus. Виведено багато культурних сортів, квітки деяких з них досягають 20 см в 
діаметрі. 

До мальвові відноситься одна з найважливіших рослин світового господарства 
- бавовник (Gossypium). Бавовник - прядильна рослина, як пряжа використовуються 
волоски насіння. Волоски складаються з чистої целюлози, покритої зверху кутином. 
При видаленні останнього отримують справжню гігроскопічну вату. З самого насіння 
добувають цінне бавовняне масло. Дикорослі тропічні види бавовнику - чагарники.     
Культурні сорти використовуються як  однорічники. Бавовник  має глибоко 
пальчасто-лопатеві листя, жовті квіти і плоди-коробочки з великою кількістю насіння. 

У світовому виробництві волокна частка бавовни - більш 50%. Найбільші площі 
під бавовною в Індії, Єгипті, США, Узбекистані. 

Як волокниста рослина здавна культивують і кенаф (Hibiscus cannabinus). 
Високої якості волокно отримують із стебел. Центр культури рослини - Індія. Його 
розводять в деяких районах Середньої Азії і Казахстану. 

Значення мальв в житті людини досить велике. Перш за все до цього 
сімейства належить бавовник - найважливіша технічна культура, що дає понад 50% 
світового виробництва волокна, Бавовняна волокно - довгі і міцні волоски, що 
огортає насіння, дає вату і переробляються на пряжу, що йде на виготовлення різних 
тканин. Крім того, масло з насіння бавовнику також має велике технічне значення 
(використовується для виробництва мила, свічок та інших товарів) і може вживатися 
в їжу. Для самих різних цілей використовуються також відходи, отримані при 
очищенні насіння в олійній промисловості. Цікаво, що бавовник був введений 
людиною в культуру цілком незалежно, але майже одночасно в Південній Азії, 
Африці та Центральній Америці ще 3000-2000 років до н. е. Зазвичай культивуються 
4 види, з яких бавовник трав'янистий (G. herbaceum) і бавовник деревовидний (G. 
arboreum) мають афроазійське походження, а бавовник звичайний (G. hirsutum) і 
бавовник барбадоський (G. barbadense) - американське. 



80 

 

Багато інших мальвові дають міцне луб'яне волокно, що використовується для 
виробництва грубих тканин (мішковини і брезенту), мотузок і канатів. З них найбільш 
відомі кенаф (Н. cannabinus) і канатник Теофраста (Abutilon theophrasti), особливо 
широко культивований в Китаї. Їх насіння, подібно до насіння бавовнику, дають 
технічне масло. У тропічних країнах придатне для технічних цілей волокно 
отримують ще з деяких видів Гібіскуса, Урени лопатевої, Напей дводомної, сиди 
ромболістної (Sida rhombifolia) і деяких інших мальв. 

З численних декоративних мальв слід особливо відзначити культивовані 
майже всюди в помірно теплих країнах в кімнатах і оранжереях види гібіскуса 
«китайську троянду» (Н. rosa-sinensis), гібіскус сірійський (Н. syriacus)  і гібіскус 
гібридний (H. hybridus), отриманий в результаті гібридизації декількох видів, в тому 
числі оригінального африканського виду гібіскуса розсіченопелюсткового (Н. 
schizopetalus) з загнутими назад кавалками пелюстками. В даний час відомо більше 
1000 садових різновидів гібіскуса з різноманітною формою і забарвленням квіток. 

У країнах з помірно теплим кліматом, в тому числі і в Україні, в садах і парках 
широко культивуються різні сорти штокрози рожевої (Alcea rosea) з великими 
квітками різноманітного забарвлення. Її нерідко називають «мальвою» або «пикою», 
як і інші декоративні мальвові помірних широт: рожу мавританську (М. mauritiana), 
рожу лісову (М. sylvestris), рожу мускусну (М. moschata) і ін. 

Листя і молоді пагони деяких мальв, особливо мальви Мутовчатої (М. 
verticillata) і мальви непоміченої (М. neglecta,) багаті вітамінами і нерідко 
використовуються в їжу в якості листового овоча. У Південній Азії  заради їстівних в 
недостиглому стані плодів, званих «гамбо» або «окра» , культивується абел'мосхус 
їстівний, або бамія (Abelmoschus esculentus ). З насіння цього виду готують напій, що 
нагадує каву. Інший вид цього роду - абел'мосхус мускусний (A. moschatus) - містить 
мускусоподібну речовина, що вживається в парфумерії під назвою «амбретта». 

Нарешті, присутність у всіх частинах мальв слизових речовин визначає 
можливість використання багатьох видів для цілей медицини. У країнах з помірно 
теплим кліматом особливо широко використовуються коріння алтеї лікарської 
(Althaea officinalis),  як відхаркувальний, пом'якшувальний і протизапальний засіб. 

 
 

Біологічно активні речовини в плодах сортів Дерену звичайного 
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Біологічно активні речовини рослинного походження - широке коло сполук, до 

якого, зокрема, відносять флавоноїди, аскорбінову кислоту, каротиноїди, пектинові 
речовини, які здатні посилювати захисні властивості організму людини, виявляти 
фармакологічну та фізіологічну дію. Перевага рослинних біологічно активних речовин 
над синтетичними полягає в тому, що вони не токсичні, рідко викликають негативні 
побічні реакції з боку організму, їх можна застосовувати як для профілактики, так і 
для тривалого курсу лікування [5]. На сьогодні це особливо важливо в Україні, де 
поряд з урбанізацією, що відірвала людей від природи, відбувається забруднення 
навколишнього середовища.  
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Зміна радіаційного фону спричинила порушення функцій щитовидної залози, 
поширення серцево - судинних, шлунково - кишкових, нервових та інших 
захворювань. Відтак зросла потреба в сполуках, які зменшували б шкідливий вплив 
радіації, хімічних та інших токсинів. Ними є природні фенольні сполуки, що містяться 
у плодах. Прекрасним джерелом флавоноїдів, що добре засвоюються і надзвичайно 
цінні, завдяки значному вмісту аскорбінової кислоти, є дерен звичайний - Соrnus mаs 
L. [5, c.105]. 

Він належить до родини Кизилових або Деренових (Cornaceae Dumort.). Це 
плодова рослина, яку вирощували ще в епоху неоліту. Кизил – листопадний чагарник 
або невелике дерево, з багаторічними дерев'янистими, повзучими підземними 
стеблами. Стовбури старих дерев досягають діаметру 25 см, в рідкісних випадках – 
45 см, покриті сірою тріщинуватих корою. Бічні пагони, що відходять від головного 
стовбура, спрямовані майже вертикально. Листки супротивні, зрідка почергові, 
яйцевидні або еліптичні, завдовжки до 10 см, з витягнутою і загостреною верхівкою, з 
дугастими бічними жилками, суцільнокраї, на черешках, без прилистків. Рід Соrnus   
представлений на Україні одним аборигенним та кількома інтродукованими видами 
[3, c.176]. 

Сьогодні ця рослина переважно відома як дика форма, але дедалі ширше 
ведуться роботи по введенню дерену звичайного в культуру. Це обумовлено 
високими харчовими та лікарськими властивостями. В плодах містяться: цукри - 
глюкоза та фруктоза; органічні кислоти - яблучна, галлова, гліоксалева, дубильна, 
саліцилова; ароматичні, дубильні та пектинові речовини; калій, кальцій, фосфор. 
Особливе місце займають біологічно активні речовини - катехіни, антоціани, 
флавоноїди - так звані Р- активні сполуки. Вони здатні зв'язуватися, або ж 
замінювати активні радикали на інертні, обриваючи ланцюг патогенних реакцій та 
уповільнюючи весь процес розладу. Антибактеріальні властивості цих сполук 
обумовлюються їх здатністю з'єднуватися з активними центрами ферментів, 
послаблюючи запальні процеси, якими супроводжуються захворювання.  

Доведено позитивну дію флавоноїдів на механічні властивості судин, 
капілярів, їх проникність. У поєднанні з аскорбіновою кислотою вони нормалізують 
енергетичний обмін речовин у мускульних, кісткових та нервових тканинах. сприяють 
підвищенню вмісту глікогену, підсилюючи обмін ліпідів, підвищують фізіологічну 
витривалість людини. 

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

Маючи так багато цілющих властивостей, дерен звичайний, на жаль, широко 
не використовується. Тому виникає потреба вивчення кількісного складу флавоноїдів 
у різних сортових групах дерену звичайного, в різних частинах рослини і 
узагальнення відомостей з цього питання. 

Дослідивши колекцію сортів Дерену звичайного, що зростають у НБС імені 
М.М. Гришка НАН України, найбільш перспективними з точки зору вмісту біологічно 
активних речовин є Лук'янівський, Видубецький, Елегантний, Євгенія, Жовтий, 
Світлячок, Гендер, Олена, Первісток, Рожевий, Миколка, Костя.  

В результаті проведених досліджень С.В. Клименко [2, с. 35; 3 с. 56] 
визначений біохімічний склад плодів Дерену звичайного в умовах Києва. Як показує 
цукрово-кислотний індекс (відношення % суми цукрів до % загальної кислотності), у 
плодів деяких форм (Лук'янівський, Костя, Світлячок, Євгенія) солодко-кислий смак 
визначається високим вмістом цукрів, часто великий відсоток цукристості 
поєднується із досить високою кислотністю (Олена, Гренадер, Елегантний). Смакові 
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особливості кизилу, як і інших соковитих плодів, визначаються вмістом в них 
вуглеводів, органічних кислот, а також дубильних речовин, які посилюють відчуття 
кислоти. 

Після дослідження колекційної ділянки відділу акліматизації плодових рослин і 
аналізу біохімічного складу плодів 12 перспективних сортів Дерену звичайного, що 
зростають у НБС імені М.М. Гришка НАН України, можна зробити висновок про те, 
що вміст  цукрів в різних сортових групах складає 3,12-7,70%; водорозчинного 
пектину - 0,40-1,16%; кислот - 0,16-0,48%; аскорбінової кислоти - 86,6-125,5 мг%; 
антоціанів - 100,0-215,0 мг% (виключенням є сорт Рожевий - 0,92 мг%); катехінів- 
71,1-133,3 мг%; фенольних сполук  -  205-32 9мг%; виявлені прямі кореляції 
накопичення цукрів та органічних кислот, аскорбінової кислоти та пектину в плодах 
дерену звичайного; ідентифіковані та кількісно визначені флавоноїди, показана 
динаміка їх накопичення у різних частинах плоду, у різних сортових групах, в різні 
роки. Зокрема, кількість антоціанів в м'якоті і соку виражена як 2:1; в м'якоті і шкірці як 
1:20, з року в рік коливається в межах 121,0 - 302,0 мг% /100г (сорт Лук'янівський); 
визначена кількість дубильних речовин на різних стадіях стиглості плодів і виявлена 
сортова специфічність накопичення танінів. Так, вміст дубильних речовин в зелених і 
стиглих плодах відповідно складає: у сорту Костя 0,60 і 0,40; у сорту Світлячок 0,20 і 
0,37;  залежно від погодних умов кількість аскорбінової кислоти та пектинових 
речовин практично не змінюється, тоді як інші показники можуть значно варіювати. 
Однак, в цілому вміст біологічно активних речовин в сортах відносно один одного 
залишається стабільним, тобто є спадковою ознакою; отримані дані можуть бути 
використані для селекції та виробництва з метою отримання найбільш 
гомеостатичних сортів, форм з високим вмістом біологічно активних речовин та 
хорошими смаковими якостями [2, с. 92]. 
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Етологія як польова дисципліна зоології вивчає поведінку та біологічні 
закономірності життєвих проявів тварин. Термін «етологія» введений у 1859 році 
французьким зоологом І. Жоффруа Сент-Ілером. Під поведінкою слід розуміти 
сукупність зовнішніх проявів реакцій організму, які лежать в основі взаємодії 



83 

 

організму з навколишнім середовищем [1, 3]. Л.В. Крушинський (1980) виділяє у 
тварин такі найбільш загальні біологічні форми поведінки: харчова, захисна, статева, 
батьківська, поведінка потомства по відношенню до батьків. Л.М. Баскін (1976) 
виділяє наступні типи активності: харчова, захисна, соціальна, статева, материнська, 
комфортна [2, 3]. У зв'язку із розвитком біобізнесу як культури утримання 
нетрадиційних об'єктів, стало модним брати вовченят у приватні зоопарки і 
утримувати у вольєрах. Дикі тварини (леви, тигри, ведмеді, вовки та ін.), які 
утримуються в штучно створених умовах (зоопарки, заповідники тощо), 
характеризуються особливою видовою чутливістю до стресу та зміною поведінки. 
Саме тому, продовжує залишатись актуальною дискусія щодо адекватних умов 
утримання та спілкування тварин в неволі. 

З метою дослідження поведінки вовків при утримуванні в неволі (під час 
вживання їжі, спілкування між собою, з людьми та міжвидове спілкування, активність) 
нами здійснювались спостереження в Київському зоопарку, де утримувалося 3 
особини, серед яких 2 самки та 1 самець.  

Територіальна поведінка. В природних умовах сімейні групи вовків 
мешкають на одній території,  яку вони позначають пахучими мітками - кроплять 
сечею пні і великі камені - і сповіщають сусідів про свої права виттям [4]. Не 
приручена сімейна пара вовків у вольєрі поводить себе відповідно до природних 
умов:  деруть кору на деревах, залишають подряпини та здійснюють мічення за 
допомогою дефекації і урінації. Одомашнена вовчиця Герда має дещо іншу 
територіальну  поведінку. В самому вольєрі вона не мітить територію, бо має 
можливість щоденно прогулюватись по території зоопарку в ошийнику зі своїм 
доглядальником і мітити значно більшу територію (поведінка подібна до 
територіальної поведінки домашніх собак).  

Харчова поведінка. Для годівлі неприручених вовків є окремий вольєр, куди 
доглядальник кладе їжу і виходить. Після цього у вольєр запускають звірів, і 
закривають браму, тоді вони приступають до споживання їжі. Харчова поведінка 
сімейної пари вовків дещо змінилася після того, як тваринам зробили щеплення. 
Самець перестав заходити їсти, показуючи свою недовіру до людини. Самка 
виявилась більш сміливішою, вона продовжувала заходити, але тепер з більшим 
острахом. Через декілька днів побачили, що самець не зменшується в об’ємах і не 
почуває себе голодним. Виявилось, що самка заходить в клітку, наїдається сама і 
потім виносить шматки м’яса своєму самцю, таким чином наїдалися вони обоє. 
Годівля одомашненої вовчиці, відбувається просто: їй кладуть їжу в миску, але в 
присутності незнайомих їй людей вона їсти відмовляється.  

У природному середовищі існування, у вовків переважає мисливська форма 
харчової поведінки [2]. Тоді як одомашнена вовчиця втратила здатність до 
полювання з метою добування їжі, у сімейної пари неприручених вовків спостерігали 
використання мисливських прийомів. Наприклад, вистежування,  переслідування та 
напад на непроханих гостей (крупних комах, горобців, голубів, ворон, мишей, котів). 

Захисна поведінка. І. Скотт і І. Фуллер стверджують, що поведінка вовків та 
собак принципово різниться не дуже сильно. Як у собак, так і у вовків проявляється 
як агресивна (активно-захисна), так і боягузлива (пасивно-захисна) поведінка по 
відношенню до незнайомої людини [2,4]. В природних умовах вовки уникають зустрічі 
з людиною і, як правило, не нападають на неї. Сімейна пара є не одомашненими і 
поводяться як і на волі, тобто не підпускають до себе людину і постійно готові 
захищати себе і за необхідності нападати на людину як і на ворога. Одомашнена 
самка, що мешкає в окремому вольєрі, приручена і добре взаємодіє з людьми, 
зокрема із доглядачем, який врятував її від браконьєрів. 

Соціальна поведінка. Вовки живуть у зграях - невеликих, добре організованих 
і соціально стабільних групах, що складаються з окремих особин, які, як правило, 
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знаходяться у генетичній спорідненості. У зграї в основному розмножуються тільки 
лідери («альфа»-тварини) [2, 4]. У зоопарку наявні сімейна пара вовків і самотня 
вовчиця, яка утримується окремо, тому що невідомі наслідки їх спільного 
проживання. Між вовчицями ймовірно виникне конкуренція за увагу самця, що може 
скінчитися трагічно (одна вовчиця може загризти іншу). 

Вовки (Canislupus) - це хижі тварини, які у природному середовищі ведуть 
здебільшого нічний спосіб життя [2, 4]. Пара неприручених вовків, більш активні 
вночі, а приручена вовчиця – вдень. Денна активність вовчиці пов’язана з тим, що 
вона більш довіряє людині і не має потреби в самозахисті, чи в тому щоб бути 
постійно на сторожі. Нічна активність сімейної пари, пояснюється тим, що вони 
піклуються один про одного, та прагнуть захиститись від оточуючих.  

Після похолодань вовчиця Стася із сімейної пари застудилася і на час 
лікування була відмежована від самця Барса. В цей період в них спостерігали  тугу 
один за одним. Весь час самець поводив себе збентежено: пробував прорватися до 
самки, дряпав стіни, гавкав та вив. Однак лікування виявилось не ефективним, тому 
самиця померла (у віці 7 років). Після смерті вовчиці самець протягом вже 4-ох 
місяців тужить: спочатку відмовлявся від їжі, після примусового годування почав їсти, 
але не проявляє ніякої активності.  

Висновки. За результатами здійснених спостережень нами виділено такі 
форми поведінки вовків при утримуванні в неволі: територіальна, харчова, захисна 
та соціальна. Всі ці форми поведінки істотно залежать від ступеня одомашнення 
тварин. При цьому необхідно пам’ятати, що вовки – це хижі тварини, які повинні 
мешкати у вільному природному середовищі. До умов зоопарку пристосуватися 
вовки змогли, але повністю підкоритися людині – ні, так як воля для даного виду є 
найціннішою. Для диких звірів зоопарк  - це середовище, до якого вони не хочуть 
звикати.  

 
Список використаних джерел: 

1. Бибиков, Д. И. Волк. Происхождение, систематика, морфология, экология /                      
Д.И. Бибиков. – М.: Наука, 1985. – 606 с. 

2. Загороднюк І.В. Великі хижі ссавці України та прилеглих країн / За ред.                                    
І.В. Загороднюка. - К., 2001. - 72 c. 

3. Севериновська О.В. Етологія: підручник для вищих навчальних закладів / 
О.В.Севериновська, О.Є. Пахомов, В. К. Рибальченко. - Д.: Вид-во Дніпропетр. 
Нац. ун-ту, 2010. - 292 с. 

Крушинский Л.В. Поведение волка // Волк / Л.В. Крушинський: Зб. науч. тр. НЕМЕЖ 
АН СРСР. – М.: Наука,1980. - С.129-134. 

 
 

Рослини-алергени міста Києва та Київської області та їх вплив на 
здоров'я людини 

 
Ільчук А.Р., студентка 2 курсу  
напряму підготовки «Біологія»  
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук, 
доцент Журавель Н.М. 

 
У наш час добре відомо, що контакт з пилком у високочутливих осіб може 

викликати розвиток сезонних захворювань алергічної природи, які отримали загальну 
назву "полінози". Так, наприклад, у великих промислових регіонах забруднення 
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навколишнього середовища продовжує терміни цвітіння рослин і змінює антигенну 
структуру пилку, сприяючи підвищенню його алергенності. Доведено, що 
забруднений пилок є більш агресивним і більшою мірою здатен призводити до 
виникнення полінозу. 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: 
 родина Betulaceae (Вільха чорна і сіра, Ліщина звичайна, береза бородавчаста); 
 родина Salicaceae (Верба козяча, Тополя чорна, Тополя срібляста, Осика); 
 родина Fagaceae (Дуб звичайний, Дуб понтійський); 
 родина Tiliaceae (Липа дрібнолистна) 
 Хвойні дерева, пилок яких викликає алергію: 
 родина 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 

жалка, Вовче лико, Полин гіркий). 
Оскільки дерева і трави виділяють пилок у різні терміни, то алергологи 

вивчають календар цвітіння найбільш поширених вітрозапильних рослин. Для кожної 
кліматичної зони є свої терміни полінації рослин. Алергологами відзначаються три 
періоди наростання концентрації пилку в атмосфері, тобто три пилкові хвилі: 
весняна, весняно-літня, літньо-осіння. Перша весняна хвиля характеризується 
великою кількістю пилку деревних рослин, час цвітіння яких доводиться на квітень - 
травень. Друга пилкова хвиля охоплює час масового запилення злакових трав і третя 
літньо-осіння - відрізняється масовим запиленням бур'янів, які широко виростають 
вздовж автомобільних доріг, залізничних ліній, на пустирях і відрізняються високою 
насіннєвою і пилкової продуктивністю.  

Алергенними властивостями можуть володіти різні частини рослин (коріння, 
плоди, пилок). З плодів як приклад можна вказати на бавовник, у якого алергеном є 
волоски насіння. Алергенами можуть бути і плоди, що споживаються в їжу. 

Найважливішою ознакою пилкової алергії є сувора циклічність перебігу 
хвороби: загострення, що настає в період цвітіння рослин, до яких у хворого 
підвищена чутливість, змінюється тривалої ремісії, як тільки алергенний фактор 
припиняє свою дію. Скарги хворих численні і різноманітні. Проявлятися алергія може 
в різних формах: у вигляді нападів чхання, риніту, кон'юнктивіту, висипань на шкірі та 
її свербіння, набряку шкіри та слизових оболонок, головного болю, болю в області 
грудей, нападів ядухи (бронхіальна астма). 

Деякі рослини (жовтець, молочай, арніка, примула тощо) можуть викликати 
розвиток простого контактного дерматиту. Як правило він з'являється на відкритих 
ділянках шкірного покриву, на місцях дії подразника і не розповсюджується за їх межі. 
У залежності від тривалості дії цих рослин розвиваються яскрава еритема, 
набряклість, а на їхньому тлі – бульозні, бульбашкові елементи, папули, пустули. 
Хворі відчувають печіння, напруження шкіри. Захворювання протікає нетривало і 
швидко зникає після припинення дії рослинного алергену. 

З огляду на складності ведення хворих з алергічними захворюваннями, які 
полягають в ризику виникнення сенсибілізації рослинним лікарським препаратам, 
необхідно, щоб вибір фітопрепаратів відповідав наступним вимогам: 
 рослина не повинна володіти алергізуючими властивостями (особливо це 

відноситься до рослин, у яких у цілющих властивостях використовуються квіти); 
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 у випадку застосування органів рослин, що не володіють алергенною дією (кора, 
коріння, листя) у рослин, пилок яких є алергеном (береза та інші рослини), збір їх 
слід виробляти задовго до і після цвітіння. 

Необхідно пам'ятати, що практично будь-яка, навіть найпростіша рослина у 
хворих з алергією може викликати важку алергічну реакцію. 

Квітки виробляють важкий і липкий пилок, який переноситься завдяки тому, що 
прилипає до тіла комах і тварин. Тому квіти, як правило, не викликають алергію. У 
більшості випадків, коли алергічне захворювання пов'язують з цвітінням троянд або 
інших квітів, насправді воно обумовлено пилком близько розташованих трав і дерев. 
Алергія до квітів вкрай рідко може розвинутися у тих людей, які мають близький 
контакт з ними, наприклад, у працівників квіткових оранжерей чи магазинів.  

Ефективний спосіб запобігання алергічних реакцій - це виключення контакту з 
алергенами. Бажано під час того, коли цвіте амброзія або інші алергенні рослини, 
відправитися в іншу кліматичну зону. Але не можна забувати, що потрібно 
враховувати календар цвітіння місцевості. Якщо ж не виходить поїхати, то потрібно 
знизити можливість проникнення алергенів на шкіру, в дихальні шляхи. У будинку 
можна використовувати зволожувачі повітря, повітряні фільтри, це допоможе знизити 
концентрацію алергенів в повітрі. 

 
 

Які породи собак популярні в Україні? 
 

Іщук Н. А., студентка 3 курсу 
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник  
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Зараз не існує єдиної точки зору, щодо походження собак. Більшість 

дослідників вважають, що предками собак є вовки та шакали. При цьому ряд 
дослідників дотримуються теорії монофілетичного походження, за якою предками 
собак є тільки вовки. Це обумовлювалося тим, що мозок шакала значно дрібніший 
ніж у собак, а також те, що шакали виють і гавкають зовсім не так як вовки і собаки. В 
гіпотезі «Вовк-шакал» Ч. Дарвін обґрунтував незвичайну різноманітність форм та 
зовнішнього вигляду собак. 

Собак почали одомашнювати 10-12 тис. років назад, а за деякими даними – 
15-20 і більше тисяч років назад. Контакти ж були ще раніше. Спочатку це було 
суспільство, потім партнерство, а потім служіння. Люди користувалися залишками 
успішних полювань собак. Живучи біля стоянок, вони напевно захищали територію 
при вторгненні хижака. 

З розвитком тваринництва собака стає незамінним помічником первісних 
скотарів. Головним завданням перших пастушних собак була охорона стад худоби 
від хижих звірів. Напевно в цей самий час собак стали використовувати у військових 
цілях.  

Не дивлячись на те, що в світі відомо декілька сотень порід собак, деякі з них 
займають перші місця за популярністю. Часто ми можемо пізнати їх  за зовнішнім 
виглядом. 

Що ж є основним фактором популярності тієї чи іншої породи? Це може бути 
як простота і зручність в утриманні, так і вплив моди або популярність після яких-
небуть подій з собакою даної породи. Яскравим прикладом останнього є популярний 
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фільм «Лессі», після якого стала популярною колі. Але з часом цей попит проходить і 
через деякий час кількість «модних» собак зменшується. 

Всі собаки поділяються на: службові (німецька вівчарка, сенбернар), 
декоративні (пудель, чіхуахуа), мисливські (док, азавак), їздові (лайка, сибірський 
хаскі), бійцівські (американський пітбультер΄єр, англійський мастиф).  

Проведене нами інтеропитування показало, що на сьогоднішній день в Україні 
найпопулярнішими є породи таких собак, як: німецька вівчарка, лабрадор, сибірський 
хаскі, курцхаар. Середню популярність мають: акіта, чіхуахуа, йоркширський тер΄єр, 

бельгійська вівчарка, боксер, бігль, такса, веймаранер, мопс (див. рис. 1).        

 
Рис. 1 Ступінь популярності собак в Україні 

 
Також люди дуже часто звертають увагу на розмір собаки. Більшість 

вибирають великих собак, бо вважають їх сильнішими. Деякі обирають маленьких 
собак, тому що їх зручно утримувати в квартирі чи будинку (див. рис. 2).  

 
Рис. 2 Популярність собак в залежності від їх величини 

 
Розглянемо, найпопулярніші породи. 

Німецька вівчарка. Ці собаки популярні не тільки в Україні, а й у всьому світі. 
Вони мають вражаючий інтелект. Часто виступають у ролі службових собак. деякі 
люди, купуючи вівчарку вважають, якщо вона настільки розумна, то і займатись з нею 
багато не потрібно. На жаль, проблеми з вихованням молодої собаки виправляються 
великою працею і не завжди успішно. Вівчарки потребують виховання і дресура. 

Лабрадор. Вона є ідеальною сімейною собакою. Лабрадор не має агресії, 
чутлива, тактична, уважна, її чудово дресирувати. Досить емоційна собака. Потребує 
постійних фізичних навантажень, бо схильна до набрання зайвої ваги та ожиріння. 
Важливо також слідкувати за її раціоном, бо в старості можливі проблеми з серцем і 
зв΄язками. 

Сибірський хаскі. Більшість людей вибирають їх через привабливий вигляд, а 
також через розум. Це граціозні, швидкі і легкі в русі собаки. Вони прекрасно 
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працюють в собачій упряжці. Повинні знаходитись в робочій кондиції, з міцними і 
добре розвиненими м язами. 

Під час навчання хаскі можуть викликати труднощі. Вони надзвичайно 
інтелектуальні, енергійні, але й уперті. Навчання повинно починатися, коли собака 
ще молода. 

Курцхаар. Це мисливська собака. Невибаглива в побуті. Цю породу можна 
легко утримувати в квартирі. Якщо утримувати у вольєрі, потрібно щоб була будка. 

Отже, при виборі собак деякі люди частіше звертають увагу на їх популярність, 
простоту і зручність утримання. Надають перевагу великим собакам. І майже не 
звертають увагу на правильний догляд і дресуру. 
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Представників цієї родини легко розпізнати вже по будові віночка квітів, який 

буває одно- або двогубий, а його трубочка нагадує розкриту пащу казкового звіра. 
Цей віночок для родини губоцвітих особливо характерний. Не менш своєрідний і плід 
губоцвітих, який складається із 4 однонасінних горіхоподібних дольок, тоді як у 
подібних до них по будові віночка плід - багатонасінна коробочка. Характерна 
особливість цієї родини супротивні, звичайно суцільні листки без прилистків і 
чотиригранні стебла. Дуже характерний ароматичний запах для більшості видів 
губоцвітих,який визначається наявністю на всіх, або на деяких частинах рослин 
залоз, які  18 виділяють ефірні олії складного вмісту (в них входять ароматичні 
спирти, феноли, терпени, альдегіди і ніші органічні сполуки). Наявність цих олій в 
значній мірі сприяє практичному використанню губоцвітих в якості технічних, 
лікарських і ароматичних рослин. Більшість губоцвітих - трави і напівкущі, дерева є 
тільки в тропіках, які бувають висотою до 5 м. Зустрічаються в тропіках і деякі ліани. 
Стебла трав'янистих губоцвітих звичайно прямостоячі, хоча є види з стеблами, які 
стеляться по землі (будра плющевидна). Добре розвинута розетка прикореневих 
листків, яка зберігається під час цвітіння рослини, є в багатьох трав'янистих 
губоцвітих. 

Головний корінь часто зберігається протягом всього життя рослини, рідше 
відмирає і замінюється додатковими коренями, які відходять або від основи стебла 
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або від повзучих підземних пагонів, які відходять від них кореневищ,властивих 
багатьом видам губоцвітих. Деякі губоцвіті мають бульбовидне потовщення кореня, 
яке в тропічних країнах використовується в їжу. 

При супротивному розміщенні листків найближчі пари хрестоподібно 
чергуються між собою. Наслідком цього і є чотиригранність стебел губоцвітих, при 
чому грані можуть бути плоскими, випуклими або вгнутими. Видів, які мають 
мутовчате розміщення листків, серед губоцвітих небагато. 

Листя губоцвітих суцільне і часто суцільнокрає, хоч зустрічається і 
перистороздільне. Відомі як голі так і види, густо покриті волосками. Із волосків 
найбільш поширені багатоклітинні прості волоски.Головчасті волоски, головка яких 
функціонує як залоза, яка виробляє ефірну олію, зустрічається у багатьох губоцвітих. 

Звичайно п'ятичленні і, як правило, двостатеві квіти розміщуються в пазухах 
незмінених або видозмінених в приквітки листків. Осі всіх первинних суцвіттів часто 
сильно вкорочені, здаються розміщеними безпосередньо в листкових пазухах, 
утворюючи колосоподібне суцвіття. 

Інколи вісь загального суцвіття сильно вкорочена і все суцвіття стає 
головкоподібним. Чашечка і віночок губоцвітих утворені 5 зрослими своєю основною 
частиною в трубочку пелюстками. Чашечка губоцвітих може мати різну форму: 
трубчасту, лійкоподібну, круглу, може бути двогубою або 5/4/- зубчастою із зубчиками 
однакової або різної довжини. 

Видозмінення чашечки пов'язані з пристосуванням до розповсюдження плодів. 
Нерідко (наприклад, в пустирника) зубчики чашечки мають вигляд відігнутих в бік 
колючок. Інколи ціла чашечка або її зубчики сильно розростаються, збільшуючи 
летучість чашечки при розповсюдженні насіння з допомогою вітру або чашечка стає 
яскраво червоною, для приваблення комах,птахів-запилювачів. 

Дуже оригінальна чашечка у великого роду клемника (близько 300 видів). Вона 
двогуба з суцільно крайніми губами і після дозрівання плоду розпадається на 2 
частини, які мають вигляд стулок, нижня залишається, а верхня-опадає. 

Верхня частина чашечки у багатьох видів цього роду має ще поперечну 
складку - щиток. Клемник має ще ряд особливостей, які відрізняють цей рід від інших 
родів губоцвітих (в тому числі відсутність ефіроолійних залоз). 

Віночок губоцвітих поділений на дві губи, із них верхня утворена двома, а 
нижня - трьома пелюстками. Верхня губа може бути плоскою або випуклою, інколи 
суцільнокрійною, що двох пелюсток не виявляється. Нижня губа майже завжди 
більша, трилопатева з більшою, і нерідко двохлопатевою середньою лопатею. 
Деколи на її бокових лопатях бувають ниткоподібні придатки, наприклад у глухої 
кропиви. 

Забарвлення віночків у губоцвітих може бути рожеве, лілове, фіолетове, 
синє,жовте,біле,часто.в.різних.комбінаціях. 

Тичинок в квітах губоцвітих 4, прикріплених до трубки віночка. Пара задніх 
тичинок звичайно коротша від попередньої пари, але деколи навпаки (у котячої 
м'яти). У м'яти всі 4 тичинки майже однакової довжини. Буває в 

20 цієї родини - 2 тичинки (розмарин, шавлія). Нижче місця прикріплення 
тичинок нерідко є волосяне кільце – захисне пристосування для нектару. Пильники 
губоцвітих мають різну форму. Гнізда однаково розвинуті, рідше одне із них (частіше 
переднє) розвинуте слабше від другого. 

Кожна лопать може виділяти нектар, але ця здатність залежить від степені 
розвитку лопатей. Комахи знаходять нектар під зав'яззю в нижній частині віночка, при 
сильному виділенні нектару, ним рівномірно заповнюється вся нижня частина 
трубочки віночка і комасі достатньо опустити хоботок в трубку, щоб набрати багато 
нектару. 
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В будові гінецея всіх губоцвітих багато спільного. Він завжди утворений двома 
плодолистиками з кількістю гнізд відповідно до кількості плодолистиків. Кожне із гнізд 
ділиться перегородкою посередині, внаслідок чого зав'язь робиться 
чотирилопатевою з одним сім'ям зачатком в кожній лопаті. Стовпчик у більшості 
губоцвітих відходить від основи лопатей зав'язі. 

У Клемника зав'язь не сидяча, як у інших губоцвітих, а розміщена на ніжці, 
утвореній сильно звуженою нижчою частиною гінецея. 

Квіти губоцвітих переважно двостатеві, але в багатьох родах (м'ята) разом з 
ними зустрічаються і жіночі квіти які мають дрібніший і блідо забарвлений віночок. 
Значно рідше зустрічаються чоловічі квіти (наприклад, у деяких видів котячої м'яти). 

Плоди губоцвітих складаються із 4 однонасінних і більшість горіхоподібних 
дольок, які мають дуже різну форму. При плодах віночок опадає, а чашечка завжди 
залишається і нерідко розростається. Ендосперм в дозрілих плодах відсутній, рідше 
зберігається, що є примітивною особливістю. Зовнішня оболонка дольок плоду буває 
з горбиками, сосочками або волосками, що пов'язано з способом їх розповсюдження. 

Справжніх водних рослин серед губоцвітих немає зовсім, але зустрічається 
декілька родів, багато видів яких ростуть на берегах водойм і 

21 на болотах такі, наприклад, м'ята, вовконіг, чистець, шоломниця. 
Взаємовідносини губоцвітих з їх запилювачами - комахами дуже 

складні. Види родів з найбільш простою будовою квітів, які мають майже 
правильний віночок з короткою трубкою і 4 тичинки майже однакової довжини (м'ята) 
звичайно запилюються дрібними перетинчастокрилими і мухами, так як нектар в них 
легко доступний. У більшості інших губоцвітих нектар розміщений в нижчій частині 
досить довгої трубки. Запилювачі таких квітів переважно перетинчастокрилі і 
метелики, рідше великі мухи із родини журчалок. Відвідувачі квітки притуляються 
спиною спочатку до рильця, а потім до пальників і несуть на ній частину пилку. У 
глухої кропиви і деяких 

інших родів висипання пилку на спину комахи полегшується наявністю на 
пильниках, повернених вниз волосків, за які комахи зачіпляються. У деяких 
губоцвітих (особливо у родів підродини базилікових) тичинки і стовпчик розташовані 
на нижній губі, так що комахи, які відвідують квіти, несуть пилок на нижньому боці 
животика. 

В інших родах губоцвітих той самий ефект одержується за рахунок 
перекручування трубки віночка (верхня губа стає нібито нижньою губою), 
перекручування квітконіжки і сильно похилого суцвіття. Можливість самозапилення 
квітів губоцвітих деколи усувається за рахунок більш раннього дозрівання тичинок 
порівняно з рильцем (протандрії), в багатьох інших випадках самозапилення 
повністю неможливе. У багатьох губоцвітих приваблюють комах і птахів не тільки 
віночок, але й інші частини квітки і суцвіття. Так, у шавлії блискучої є яскраво-червоні 
чашечки, а у шавлії дібровної - синьо-фіолетові приквітники. 

Дуже багато губоцвітих розповсюджуються з допомогою вітру (анемохорія).У 
анемохорних губоцвітих стебла часто довго зберігаються в сухому вигляді, поступово 
розсіюються плоди (навіть зимою). В інших випадках, навпаки, розгалужені стебла з 
плодоносними суцвіттями легко обломлюються біля своєї основи і перекручуються 
вітром по степу, поступово розкидаючи плоди. Такими перекоти-поле є деякі види 
шавлії, кулівниці і ін. Чим довше плоди не випадуть із чашечок, тим дальше вони 
перенесуться. Тому у багатьох губоцвітих є пристосування для утримання плодів в 
чашечці: кільце волосків в горловині або загнуті всередину зубці. У багатьох 
анемохорних губоцвітих плоди відпадають разом з чашечкою. Швидкість в цих 
випадках досягається за рахунок відносно довгих і часто війчастих зубчиків чашечки 
(наприклад у кмину), або за рахунок сильного розростання трубки чашечки і її 
зубчиків. 



91 

 

Серед губоцвітих багато видів, які поширюються з допомогою тварин. Багато 
губоцвітих мають дольки плодів, які облизуються при змочуванні і можуть 
поширюватися як ендозоохорно (з допомогою тварин, які їх поїдають), так і 
епізоохорно ( на шерсті, пір'ї, а також на ногах тварин і людини). Велика ефективність 
ендозоохорії одержується шляхом утворення кісточковидних дольок плоду з 
соковитою м'ясистою оболонкою. Епізоохорно розповсюджуються види з клейкими 
або волосистими дольками плоду. В багатьох випадках для епізоохорного 
розповсюдження служать також чашечки, які опадають разом з плодами, тверді 
волоски і тверді відігнуті в боки зубчики, якими вони добре прикріплюються до шерсті 
тварин. Плоди деяких губоцвітих (горлянки і глухої кропиви) мають по-різному 
влаштовані придатки, які є для мурах їжею. їм властивий так званий мірмекохорний 
спосіб розповсюдження. Види губоцвітих, які живуть біля берегів водоймищ і на 
болотах (види м'яти, шоломниці), мають плаваючі долі плоду, пристосування до 
розповсюдження водними потоками і водяними тваринами.  Система губоцвітих ще 
далека від досконалості і перебуває в стадії розробки. Перш за все, ще не повністю 
відокремлено губоцвіті від близького, але більш примітивного роду вербенових. Деякі 
автори пропонують до вербенових відносити 2 родини губоцвітих, подібні за будовою 
гінецея з багатьма родинами вербенових - простантерові і горлянкові, інші навпаки, 
пропонують перенести до губоцвітих значну частину родини вербенових. Родина 
губоцвітих (розробка німецького ботаніка Х. Мельхіора) ділиться на  підродин. Перше 
місце серед них займає австралійська підродина простантерові (Ргоstаnthегоіdеае), 
яка відрізняються відносно примітивною будовою гінецею і насінням з ендоспермом, 
але мас досить високо спеціалізовану будову приквітника. Далі йде підродина 
горлянкових (Теисгеum), в якої гінецей, як у простантерових, але насіння без 
ендосперми. 

Сюди відносяться роди горлянки, жабрію, аметистея і ін. Підродина 
розмаринових (Rоsmагіnsus) має різко підкреслений двогубий віночок, 2 тичинки і 
насіння без ендосперму. Слідуюча підродина - базилікові (Осіmоіdеае) як і всі інші 
підродини, відрізняється від попередніх підродин більш спеціалізованим гінецеєм з 
ясно вираженим гінобазичним стовпчиком. Тичинок - 4, рідко - 2. Представники цієї 
підродини розповсюджені виключно в тропічних субтропічних країнах. 

Залізниця гірська— рослина родини Глухокропивові(Lamiaceae). Зростає на 
кам'янистих схилах. Стебло— від основи підведене, вище— пряме, просте або 
розгалужене, зрідка опушене. 

Листки супротивні, опушені, нижні короткочерешкові, довгастоланцетні, середні 
та верхні сидячі, видовженоеліптичні або еліптично-ланцетні, шорсткі. Суцвіття квітки 
зібрані у довгі переривчастоколосовидні суцвіття. Віночок жовтий. Корінь стрижневий. 
Сходить в квітні травні, восени в серпні вересні, Цвіте цвіте в червні липні, 
плодоносить в липні-серпні. Плід горішок. Форма— оберненояйцевидний тригранний 
з бородавчастою поверхнею. Колір — сірувато-бурий або коричневий. Розмір — 
довжина 1,25-2, ширина 1- 1,25, товщина 0,75-1 мм. Маса 1000 нас— 0,75-1 г.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Глухокропивові
http://uk.wikipedia.org/wiki/Стебло
http://uk.wikipedia.org/wiki/Листок
http://uk.wikipedia.org/wiki/Червень
http://uk.wikipedia.org/wiki/Липень
http://uk.wikipedia.org/wiki/Серпень
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Практично всі комахоїдні рослини України є рідкісними видами її флори – адже 
це переважно мешканці боліт, заболочених лук, водойм. Основними регіонами їх 
зростання в Україні є Полісся, насамперед, Західне і Центральне, та Карпати. 

У флорі України наявні 4 роди комахоїдних рослин – росичка (Drosera L.) та 
альдрованда (Aldrovanda L.) з родини росичкових (Droseraceae), товстянка 
(Pinguicula L.) та пухирник (Utricularia L.) із родини пухирникових (Lentibulariaceae). 

До них належать 12 видів комахоїдних рослин: 
1. Товстянка звичайна (Pinguicula vulgaris L.), 
2. Товстянка альпійська (Pinguicula alpina L.), 
3. Товстянка двоколірна (Pinguicula bicolor Wołoszcz.), 
4. Пухирник звичайний (Utricularia vulgaris L.), 
5. Пухирник малий (Utricularia minor L.), 
6. Пухирник середній (Utricularia intermedia Hayne), 
7. Пухирник Брема (Utricularia bremii Heer), 
8. Пухирник південний (Utricularia australis R.Br. або Utricularia neglecta Lehm.)), 
9. Росичка круглолиста (Drosera rotundifolia L.), 
10. Росичка середня або Росичка проміжна (Drosera intermedia Hayne), 
11. Росичка довголиста або Росичка англійська (Drosera longifolia L. або Drosera 

anglica Huds.), 
12. Альдрованда пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa L.) 

В Україні трапляється також гібрид росички круглолистої з росичкою 
довголистою, описаний під назвою Drosera x obovata Mert & W.D.J. Koch. 

Рослини-хижаки - це зелені рослини, шкірка листків або волоски забарвлені в 
інші яскраві кольори. 

Майже всі рослини-хижаки живуть в сирих місцях, на болотах і навіть у воді. З 
усіх цих рослин лише один  росоліст мешкає на сухих кам'янистих і піщаних 
пагорбах. Всі ці місця мають спільну особливість - малородючість грунту. У них не 
вистачає  грунтових солей, які і в невеликих кількостях дуже потрібні рослині.  

Багаторічні трав'янисті рослини, що вловлюють комах, а іноді й інших дрібних 
тварин і використовують їх як додаткове джерело живлення. Комахоїдні рослини 
зустрічаються в усіх частинах світу, їх близько 500 видів з різних родин. Перші 
відомості про них з'явилися у XVII столітті, коли з острова Мадагаскар були привезені 
до Європи комахоїдні рослини кувшиночники, у яких кінці листя видозмінилися на 
справжні глечики з кришечками. Існує три групи  комахоїдних рослин - це рослини з 
листами-пастками, у яких половинки листів із зубцями по краю щільно захлопуються, 
рослини з листами-липучками, у яких волоски на листках виділяють липку рідину 
приваблюючи тим самим комах, і рослини, у яких листки мають форму кувшинчика з 
кришечкою, наповненого водою. 

Хижі рослини ростуть на бідних ґрунтах, таких як, торф або пісок. При таких 
умовах менше конкуренції серед рослин, а здатність вловлювати живий видобуток, 
розщеплювати й засвоювати тваринний білок заповнює дефіцит мінерального 
харчування.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Pinguicula_vulgaris
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Pinguicula_alpina
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Pinguicula_bicolor
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Utricularia_vulgaris&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/Utricularia_minor
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/Utricularia_intermedia
https://uk.wikipedia.org/wiki/Hayne
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Utricularia_bremii
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/Utricularia_australis
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Utricularia_neglecta&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Drosera_rotundifolia
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Drosera_intermedia
https://uk.wikipedia.org/wiki/Hayne
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Drosera_longifolia&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Drosera_anglica
https://uk.wikipedia.org/wiki/Drosera_anglica
https://uk.wikipedia.org/wiki/Huds.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Aldrovanda_vesiculosa
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Drosera_x_obovata&action=edit&redlink=1
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Особливо численні хижі рослини на вологих ґрунтах, болотах, де вони 
відшкодовують за рахунок пійманих тварин недостачу азоту. Як правило, вони 
яскраво забарвлені, і це приваблює комах, які звикли асоціювати яскраве 
забарвлення з наявністю нектару. 

В Україні серед рослин-хижаків найбільш відомі види: росичка, альдрованда 
пухирчаста,товстянка звичайна. 

Росичка 
Рід Drosera (росички) включає близько 130 видів рослин. Живуть вони й у 

тропічних болотах, і в довгостроково пересихаючих ґрунтах австралійських 
субтропіків, і навіть за полярним колом у тундрі. В нас на Україні можна зустріти 
росичку круглолистну. Звичайно росички ловлять дрібних комах, але деякі види 
здатні піймати й більшу здобич. Листи росички покриті червоними або яскраво-
жовтогарячими волосками, кожний з яких увінчаний блискучою крапелькою рідини. У 
тропічних росичок листи нагадують намисто з багатьох сотень блискаючих на сонце 
бусинок-росинок. Але це смертоносне намисто: притягнуте блиском крапельок, 
червонуватою фарбуванням листа і його ароматом, комаха грузне в липкої поверхні. 
Розпачливі спроби жертви звільнитися приводять до того, що до неї схиляється усе 
більше сусідніх волосків, і зрештою вона виявляється вся покрита клейким слизом. 
Комаха гине. Потім росичка виділяє фермент, що розчиняє видобуток. 
Недоторканими залишаються тільки крильця, хітиновий покрив й інші тверді частини. 
Якщо на лист сідає не одна комаха, а відразу дві, то волоски як би розділяють свої 
обов'язки й справляються з обома. 

Альдрованда пухирчаста 
Багаторічна водяна рослина з горизонтально розміщеним нитковидним 

стеблом довжиною З—15 см, що вільно плаває на поверхні води. Росте подекуди в 
стоячій воді озер, ставків, в річках у Прикарпатті, на Поліссі, у Лісостепу і Степу. 
Живиться дрібними водяними тваринами. Плаваюче стебло без коренів. Листки в 
кільцях, з складеною вздовж пластинкою, вкриті волосками, при подразненні яких 
половинки листка замикаються і затискують здобич. Листок при цьому набуває 
форми пухирця. Процес травлення може тривати понад місяць. Після цього листок 
здебільшого відмирає. 

Товстянка звичайна 
Комахоїдні трав'янисті рослини з неправильною квіткою. Квітки поодинокі, на 

довгих квітконосах, віночки двогубі, з шпорцем, фіолетові, блакитні, рожеві, рідко білі; 
тичинок 2; плід—коробочка. Листя в прикореневій розетці, здебільшого еліптичні. 
Ловчий апарат товстянки—листок. На верхній стороні листа знаходяться залозки на 
ніжках, що виділяють цукристий слиз для приваблення комах, і сидячі залозки, що 
виробляють слиз з набором ферментів для перетравлення здобичі. Комаха, що сідає 
на листок, приклеюється до його поверхні, після чого відбувається повільне 
скручування листка і переварювання захопленої комахи. Через певний час листки 
розгортаються і знову готові до полювання на комах. Товстянка звичайна— єдиний 
представник родини, що зберегли при переході до комахоїдних справжні корені. 
Ростуть у воді або вологих місцях, по берегах струмків, на сфагнових болотах, деякі з 
них як епіфіти на мохах і деревах. 

Пухирник 
Рослина багаторазово пірчасто-розсічена на волосовидні війчасті дольки, 

здебільшого із досить великими пухирцями. Її гони можуть досягати 100 см, за 
деякими даними навіть 200 см. Суцвіття – китиця із 5–10 квіток із двогубими 
чашечкою та віночком. Віночок золотисто-жовтий, з оранжевими смужками на 
опуклині нижньої губи та бурувато-червоним шпорцем. Рослина має досить широкий 
ареал, який включає Кавказ, Західний та Східний Сибір, Арктику, Середню Азію, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%84%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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Середню та Атлантичну Європу, Середземномор’я, Малу Азію, Китай, Японію та 
Північну Америку.  

В Україні зростає переважно в лісовій зоні та на півночі Лісостепу. На півдні 
Лісостепу трапляється зрідка, а в Криму – лише в горах і дуже рідко. Пухирник 
звичайний трапляється в евтрофних замкнених та малопроточних водоймах, а також 
у мезотрофних водоймах, в яких розвинені процеси підвищення трофності, на 
мулуватих, мулувато-піщаних та торф’янистих донних відкладах. В Україні вид нині 
трапляється досить часто, сприяє цьому збільшення кількості штучних водойм. Поки 
що пухирник зви чайний – це єдина комахоїдна рослина України, яку можна 
побачити, особливо під час квітування, на більшій частині рівнинної території 
України. В Карпатах це рідкісний вид, який увійшов до Червоного списку судинних 
рослин Карпат .  

В Україні майже всі види рослин-хижаків занесені до Червоної книги України. 
Нині не охороняються на державному рівні лише 2 види комахоїдних рослин—
Drosera rotundifolia (росичка круглолиста) та Utricularia vulgaris (пухирник звичайний). 
Проте, ці види охороняються як регіонально рідкісні у низці областей України. 

Статус міжнародної охорони має Aldrovanda vesiculosa (альдрованда 
пухирчаста). Цей вид включений до Додатку І Бернської конвенції та до Додатку ІІ до 
Директиви Європейського Союзу до місць зростання. 

Pinguicula bicolor (товстянка двоколірна) увійшла до Червоної книги МСОП 
(IUCN) з категорією EN (Види під загрозою вимирання). 

Інші види також входять до червоних книг низки країн та регіонів. 
 

Список використаних джерел: 
1. Власова З.А. Біологія. Довідник школяра. - М. «Ключ-С», 1995 - 573с.  
2. Смирнов А. Світ рослин. - М. «Молода гвардія», 1979 - 319 с.  
3. Журнал «Юний натураліст», 1976р., № 5  

 
 

Фенологічні фази розвитку Scilla sibirica 
 

Ковальчук А.А., студентка 5 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук 
доцент Мельниченко Н.В. 

 
Пізнання сезонності рослин - фенології – є один з необхідних етапів флори і 

рослинності. Розвиток рослин здійснюється як під впливом внутрішніх, таких, що 
відбувається в них самих, процесів, так і під впливом зовнішніх екологічних чинників. 

Для повного аналізу закономірностей розвитку рослин необхідно вивчити всі 
періодичні процеси, що відбуваються як в рослині, так і в довкіллі.  Завданням 
фенології є не просто констатація фенофаз у рослин, а і виявлення взаємозв'язків в 
ритмі явищ природи [2]. 

Сезонний ритм чітко простежується у рослин періодичного клімату, які в не 
cприятливу пору року різко знижують життєдіяльність, впадаючи у відносний 
«спокій». Чергування активного життя і « спокою» викликає зміни морфології рослин 
за сезонами. 

Також рослини зазнають зміни і в процесах росту та розвитку від проростання 
насіння до дорослого стану, які відбиваються морфологічними, фізіологічними і 
біохімічними показниками. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Drosera_rotundifolia
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Utricularia_vulgaris&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Aldrovanda_vesiculosa
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B8_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89_%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83_%D0%B4%D0%BE_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D1%8C_%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Pinguicula_bicolor
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1%D0%9E%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%8E_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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При здійсненні фенологічних спостережень найлегше відмітити зміни 
морфологічних ознак органів рослин. За даними досліджень Колесник А.В., річний 
цикл розвитку Scilla bifolia, яка зростає в Карпатах, складається з двох періодів : 
тривалого періоду формування пагону в цибулині у грунті та короткого  періоду 
активного надземного розвитку. Тривалість надземною розвитку в рівнинних умовах 
становить 7-9 тижнів, у високогірї-5-7 тижнів. Із збільшенням висоти над рівнем моря 
тривалість окремих фенологічних фаз та усього періоду надземного розвитку 
скорочується. Після закінчення вегетації, дозрівання плодів та розсіювання насіння 
рослин вступають у стан спокою [2]. 

За метеорологічним календарем  у 2014 році весна  почалася 25 лютого з 
переходом середньодобової температури повітря через 0˚С. Повне танення грунту 
спостерігалося вже через два дні – 27 лютого. 

Перші сходи Scilla sibirica були зареєстровані нами наприкінці першої декади 
березня, коли середньодобова температура повітря не досягла ще і +5˚С. (табл.1) 

 
Таблиця 1  

Фенологічні фази розвитку рослин Scilla sibirica першого року вегетації. 

Фази розвитку Дати спостереженнь  

2014 рік 2015 рік 

Сходи 10.03 25.03 

Весняна вегетативна фаза 10.03-10.05 25.03-20.04 

Період формування контрактильних коренів 10.04-01.05 25.04-10.05 

Скорочення контрактильних коренів 01.05-15.06 10.05-20.06 

Закінчення весняної вегетації надземних органів 10.05-15.06 20.05-01.06 

Період літнього спокою 15.06-15.09 20.06-20.09 

Осіння вегетативна фаза 15.09-05.11 20.09-20.11 

Період зимового спокою 10.11-25.03 20.11-25.03 

Проростки протягом  двох тижнів після проростання насіння знаходилися у 
фазі « петельки». У цей період рослини формували один корінь і один листок. У цей 
же період у рослин зафіксовано початок розвитку цибулини. 

Через 30-35 днів після проростання насіння - 10 квітня - цибулина вже 
формувалася повністю, а на її денці починав утворюватися один контрактильний 
корінь, що виконував функцію занурення в грунт. Початок скорочення коренів  
відмічено через 20-25 днів - в першій декаді травня. 

Скорочення контральтивних коренів починалося за декілька днів до початку 
засихання надземних органів і відмирання живильних коренів. Надземні органи 
рослин першого року вегетації 2014 році розвивалися протягом 55-65 днів, а 
закінчення їх вегетації спостерігається у другій декаді травня. Контрактильні корені 
продовжували виконувати функцію скорочення і занурення цибулини в грунт до 
середини червня. Потім вони відмирали, а рослини вступили у фазу літнього спокою. 

У 2015 році перехід середньодобової температури повітря через 0˚С 
спостерігається 16 березня, що на 20 днів пізніше, ніж в 2014 році, а наростання 
позитивних температур відбувалося швидше. 

Як показано на табл.1 сходи S.sibirica весною 2015 року з'являються в третій 
декаді березня, що на 10 -15 днів пізніше, ніж у 2014році, а початок в'янення 
надземних органів спостерігається з 20 травня, що на 5-10 днів пізніше, ніж в 2014 
році. Початок формування контактильних коренів в 2015 році відмічений в третій 
декаді квітня – на 10-15 днів пізніше за дату 2014 року, а період скорочення був на 5-
10 днів коротшим, ніж в попередньому році, і склав 40 днів. Початок періоду літнього 
спокою спостерігається в третій декаді червня [1]. 

Наші дослідження показали, що прегенеративні і генеративні органи особини 
вступили у фазу літнього спокою не одночасно. Більш пізнє настання періоду 
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літнього спокою прегенеративних рослин обумовлене діяльністю кантрактильних 
коренів, яка продовжується до першої декади липня.  

Осіння вегетація всіх груп рослин в кожний рік вивчення починалася 
одночасно, під час якої спостерігалося відростання живильних коренів. У 2014 році 
початок осінньої вегетації  фази відмічений 15 вересня, в 2015 році - 20 вересня. 

Період осінньої вегетації змінювався фазою зимового спокою, початком якої 
прийнято вважати дату переходу середньодобової температури повітря +5˚С у бік 
зниження. 

Фаза бутонізації спостерігається в період, коли середньодобова температура 
повітря була близько +5˚С. Фаза цвітіння відмічена в період, середньодобової 
температури повітря +7- +10˚С. За роки дослідження цвітіння тривало до першої 
декади травня. У цей період спостерігався перехід середньодобової температури 
повітря вище +15˚С. Закінчення весняної вегетації, дозрівання плодів та утворення 
насіння 2014 та 2015 роках спостерігається в другій - третій декаді травня. 

Отже, фенологічні спостереження за фазами розвитку Scilla sibirica в перший 
рік вегетації є свідченням поступового проходження ним всіх періодичних процесів, 
що відбуваються в рослині. 

 
Список використаних джерел: 

1. Агроклиматический справочник по Луганской области. Гидрометеонздат, 1958. - 
94с. 

2. Бейдеман И.Н. Изучение фенологии растений // Полевая геоботаника/ Под общ. 
ред. Е.М. Лавренко и А.А. Корчагина.- Л.: Наука, 1964.-Т.3-530с. 

 
 

Харчові продукти, що використовуються під час лікування 
паратрофії 

 
Ковальчук А.П., студентка 2 курсу  
напряму підготовки «Біологія»  
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук 
доцент Журавель Н.М. 

 
Паратрофія - це захворювання надмірної ваги. Хвороба є результатом 

порушення процесу вигодовування дитини в перший рік його життя. Це призводить 
до того, що маса тіла вище норми. Хвороба може прогресувати, коли дитина 
переходить на вигодовування. 

Причини такого захворювання, як паратрофія у дітей, може бути викликана 
екзогенними і ендогенними факторами. Нераціональний графік харчування так само 
може послужити причиною розвитку даного захворювання. Незбалансоване 
співвідношення між білками, жирами і вуглеводами. Недостатня кількість вітамінів 
для нормального розвитку організму малюка. Схильність організму до збільшення і 
накопичення жирових клітин. Також причиною може послужити порушений 
метаболізм. 

Порушення балансу між почуттям апетиту і насиченням, це відбувається за 
рахунок функціонального порушення в ядрах гіпоталамуса. Підвищений  рівень 
інсуліну в крові, теж впливає на розвиток паратрофії. Іноді в організмі може 
відбуватися затримка зайвої кількості води, що теж служить причиною захворювання. 
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Дієтичні продукти — це спеціалізовані продукти, які замінюють у харчуванні 
хворих традиційні продукти і відрізняються від них хімічним складом та фізичними 
властивостями. 

Дієтичні продукти поділяють на 7 груп: 
1. Харчові продукти, які забезпечують механічне та хімічне оберігання органів 

травлення. До цієї групи належать подрібнені крупи, гомогенізовані овочеві та 
фруктові консерви, консерви без спецій і прянощів, хлібні вироби із зменшеною 
кислотністю тощо. 

2. Харчові продукти з малим вмістом натрію (безсольові). До цієї групи 
належать хліб та сухарі без солі (ахлоридні), продукти із замінниками кухонної солі 
(для хворих на гіпертонічну хворобу і з порушенням кровообігу). 

3. Харчові продукти із зменшеною кількістю білка та з вилученням окремих 
білків та амінокислот. До цієї групи належать замінники хліба, макаронних виробів та 
круп, вироблені з різних видів крохмалю і які не містять білків. Крім того, до цієї групи 
відносять також продукти для хворих на окремі ензимопатії, які не містять білка 
пшениці глютену або амінокислоти фенілаланіну. 

4. Харчові продукти із зміненим вуглеводним компонентом. Це — найбільша 
група дієтичних продуктів, до якої належать харчові продукти із зменшеною кількістю 
вуглеводів, безлактозні молочні продукти; продукти, в яких цукор замінений 
цукрозамінниками, а також самі цукрозамінники (сахарин, ксиліт, сорбіт, фруктоза, 
аспартам, ацесульфам К тощо). Харчові продукти із зменшеною кількістю вуглеводів 
та із замінниками цукру використовують при лікуванні хворих на ожиріння, цукровий 
діабет, серцево-судинні хвороби. Безлактозні молочні продукти призначають хворим 
на недостатність ферменту лактази (алактазія). 

5. Харчові продукти із зменшеною кількістю жирів або поліпшеним їх складом. 
До цієї групи відносять молочні продукти із зменшеною кількістю жирів або повністю 
знежирені (10 % сметана, кефір нежирний, кефір таллінський, напої з пахти, масло 
«Дієтичне», «Здоров'я», маргарин «Здоров'я», майонез з білковими добавками та 
ін.). Жирно-кислотний склад продуктів поліпшують зменшенням кількості насичених 
жирів та збагаченням поліненасичених жирних кислот за рахунок рослинних олій 
(соняшникової, оливкової). 

6. Харчові продукти зниженої енергетичної цінності. Енергетичну цінність 
харчових продуктів знижують зменшенням загальної кількості вуглеводів або жирів, а 
також додаванням різних наповнювачів (карбоксиметилцелюлози тощо). 

7. Харчові продукти, збагачені біологічно активними речовинами. Це — одна із 
найбільш поширених груп дієтичних продуктів. Збагачують продукти введенням 
повноцінного білка, пектину, клітковини, вітамінів, лецитину, йоду та інших речовин. 
Найбільш відомі продукти, які належать до цієї групи, — паста «Океан», крилеве 
масло, СБС (суха білкова суміш), кукурудзяно-солодові екстракти, кондитерські 
вироби лікувальної дії з різними наповнювачами та підварками (цукерки, мармелад, 
драже з моркв'яною, буряковою та іншими підварками та пюре). 
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Рослини Червоної книги Хмельниччини 
 

Ковальчук О.Б., студентка 1 курсу 
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник 
кандидат біологічних наук 
доцент Мельниченко Н.В. 

 
Червона книга України - основний документ, в якому узагальнено матеріали 

про сучасний стан рідкісних рослин, що знаходяться під загрозою зникнення. На 
підставі цього документа розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на 
охорону, відтворення і раціональне використання.  

 Уперше перелік рідкісних рослин (164 види) території Хмельницької області, 
які не занесені до Червоної книги України, було укладено у 2006 р. та затверджено 
рішенням Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2006 року № 18-5/2006. 
Останній варіант переліку затверджено Хмельницькою обласною радою рішенням 
від 17 липня 2012 року. 

Для дослідження нами обрані судинні рослини яких на території Хмельниччини 
налічують понад 150 видів. 

Залежно від стану і ступеня загрози для популяцій видів, занесених до 
Червоної книги України, вони поділяються на такі категорії: зниклі (0), зникаючі (I), 
вразливі (II), рідкісні (III), невизначені (IV), недостатньо відомі (V), відновлені (VI).                      
Зниклі:види, про які після неодноразових пошуків, проведених у типових місцевостях 
або в інших відомих та можливих місцях поширення, відсутня будь-яка інформація 
про їх існування у дикій природі. 

Зникаючі:види, що знаходяться під загрозою зникнення, збереження яких є 
малоймовірним, якщо продовжиться згубна дія факторів, що впливають на їх стан.  

Вразливі:види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до 
категорії "зникаючих", якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їх стан. 

Рідкісні:види, популяції яких невеликі, які у даний час не відносяться до 
категорії "зникаючих" чи "вразливих", хоча їм і загрожує небезпека. Об'єктом 
дослідження ми обрали види, що належать до вразливих видів. Зупинимося на 
характеристиці найбільш поширених представників, занесених до Червоної книги 
Хмельниччини. 

Сон Великий 
Родина Жовтецеві — Ranunculaceae. 
Його структура –вразливі,  їхня численність зменшується через надмірний 

випас, часте випалювання, сільскогосподарське освоєння, видобування копалин. 
Масово знищується з метою використання в приватному озелененні, збирання на 
букети. Частина відомих локалітетів знищена. Вони зосереджені біля схил з лучно-
степовою і степовою рослинністю на малопотужних чорноземах, узлісся дубових і 
соснових лісів, галявинах, на сірих і дерново-підзолистих ґрунтах, у заростях 
термофільних чагарників.    Сон Великий це – багаторічна трав’яна рослина з 
вкороченим каудексом. Прикореневі листки з’являються після цвітіння, молоді густо й 
відстовбурчено жовтуватопухнасті, пізніше розсіяно опушені; пластинки їх яйцевидні, 
трійчастопірчасто розсічені, з лінійно-ланцетними сегментами. Квіткове стебло 10-40 
см заввишки, прямостояче, разом зі стебловими листками густо вкрите м’якими 
жовтуватими волосками, одноквіткове; стеблові листки утворюють дзвоникувате 
покривало. Квітка прямостояча.  

Цвіте у квітні–травні, плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням. 
Назву “сон” рослина отримала через те, що квіти в похмуру погоду закриті, ніби 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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сплять, та й в народній медицині використовували цю рослину як снотворний засіб. 
Ця багаторічна рослина росте на світлих сухих відкритих ділянках, в основному, на 
узліссі, на сонячних схилах Товтр. Поява перших квітів сону співпадає з початком 
руху соку у берези – якраз на початку весни. Листки з’являються після цвітіння. Живе 
рослина до глибокої осені, запасаючи поживні речовини в кореневищі. 

Сон Великий дуже декоративна рослина яка знищується оберемками на 
весняні букети. Її можна вирощувати на клумбах, враховуючи, що вона не любить 
багато вологи і падає перевагу підвищеним сухим ділянкам. На одному і тому ж місці 
сон-трава може рости понад 10 років. Охороняється у заказниках: Циківський, Чапля, 
Панівецька Дача. Охороняється в НПП «Подільські Товтри», ПЗ «Медобори» та його 
філіалі «Кременецькі гори».Заборонено заготівлю рослин, руйнування місць 
зростання. Вирощують в усіх ботанічних садах України.  

Вишня степова. Prúnus fruticósa  
Родина: Розові 
Дерево родини розових заввишки 0,2—2 м, найчастіше бувають 1-1,6 м 

заввишки. Листки вишні степової дрібні, цілісні, подібні до листків вишні звичайної, 
квітки теж дрібні, зібрані в коротенькі зонтикоподібні 3-4-квіткові суцвіття на кінцях 
дуже коротких пазушних пагонів. Віночок і численні (20- 25) тичинки прикріплені до 
увігнутого квітколожа, на дні якого міститься вільна зав'язь. На дні квітколожа 
розміщені нектарники. Плід — округло-яйцеподібна, червона або темно-червона 
кістянка. Свіжі плоди кисло-солодкі, містять 7-13% цукрів, 0,1-2,5% органічних кислот, 
до 0,8% дубильних речовин, вітамін С, каротин та ін. Росте на степових ділянках, 
узліссях, схилах, серед чагарників. Культивується здавна, її дуже цінують садоводи 
як матеріал для гібридизації. 

Шафран Гейфелів  Crocus heuffelianus Herb. 
Родина-Півникові  
Зустрічається на Хотинській височині,  утворює багаточисельні, великі за 

площею, здебільшого повночленні популяції. Переважна більшість популяцій 
характеризується лівостороннім віковим спектром. Частка ювенільних та імматурних 
особин у популяціях у кілька разів більша за частку генеративних. Максимальна 
щільність популяцій становить 20–100 особин на метр квадратний.Їхня численність 
зменшується  через зривання на букети, викопується для продажу та пересадки на 
присадибні ділянки. В околицях міст потерпає від надмірної рекреації. 

Шафран –це багаторічна трав’яна рослина 10-19 см. заввишки. 
Бульбоцибулина округла,10-12 мм. Завширшки,трохи сплюснута зверху та знизу, 
вкрита темно-коричневою тунікою, утвореною сухими лускоподібними низовими 
листками. Листки (2-3шт.) 2-7 мм завширшки, лінійні, 8-17 см. Завдовжки, з 
загорнутими краями та сріблястою смужкою по осі вздовж усього листка. Квітки 
поодинокі. Оцвітина фіалкового кольору, проста, віночкоподібна, 9-13 см завдовжки. 
Цвіте у березні-квітні. Плодоносить у травні-липні. Плід-тригніздна коробочка. 
Розмножується насінням, рідше бульбоцибулинами. Поширюється шляхом автохорії 
та мірмекохорії.  

Охороняють на території Карпатського БЗ, «Медобори» та ПЗ «Горгани», 
Карпатського, «Синевир», «Вижницький», «Подільські Товтри», «Сколівські Бескиди» 
НПП та низки заказників, пам’яток природи і заповідних урочищ. Заборонено 
збирання витоптування, організацію нових місць рекреації,надмірний 
випас,викопування бульбоцибулин. 

Вивчаючи рослини занесені до Червоної книги Хмельниччини прийшли до 
висновку, що в нашому сучасному світі із складними взаємовідносинами різних 
напрямів людської діяльності проблеми збереження біорізноманіття відходять на 
другий план. Це є небезпечним, адже загрожує втратами найважливіших компонентів 
нашого природного середовища. Єдиним джерелом всієї їжі,целюлози, значної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
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частки будматеріалів і енергоресурсів, половини всієї кількості лікарських речовин  є 
біотою, саме тому з метою збереження рідкісних рослин на території України 
створюють заказники, заповідники , природні парки. 

 
Список використаних джерел: 

1. Л.П. Казімірова Червона книга України: рослини Хмельниччини –2-е видання, 
виправлене доповнене 2010р. –134с. 

2. С.В. Неймет Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних 
природних парків України, 1980р. –67-68с. 

3. Фоміна О.В. Флора УРСР Том І [О.В. Фоміна Видавництво АН УРСР 1936р. –
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Деякі лікарські рослини, що використовуються в лікуванні 
захворювань серцево-судинної системи 
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В глибоку давнину люди помітили, що в багатьох рослинах прихована цілюща 

сила і почали використовувати їх для лікування найрізноманітніших хвороб. Багато 
дикорослих рослин, які застосовувались в народній медицині, полегшували 
страждання хворих, сприяли їх вилікуванню. Так поступово почала розвиватись 
народна медицина. 

У найрозвиненіших країнах смертність від серцево-судинних захворювань один 
із найбільш високих. Це пов'язано з великий навантаженням на нервову систему, що 
призводить до гіпертонії, малорухомим способом життя значної частини населення, 
що робить організм не одержує необхідної підтримки нормальної працездатності всіх 
систем органів фізичної навантаження, неправильним харчуванням, що призводить 
до відкладенню атеросклеротичних бляшок у судинах. Результат на людини цих 
факторів – інфаркти і інсульти. 

Для лікування серцево-судинних захворювань розробляються та 
використовуються різні препарати. Їх високий терапевтичний ефект обумовлений 
потужним специфічним впливом на певний процес у організмі. 

Рослини з цілющими властивостями – це перші ліки, які став би 
використовувати людина. Багатораспространенние зараз фармацевтичні препарати 
виділено з лікарських рослин чи створені з використанням. Особливість багатьох 
лікарських рослин – неспецифічне вплив на організм, побічні ефекти в ряді 
лікарських рослин менш сильно виражені. 

Лікарські рослини – ефективний засіб профілактики багатьох серцево-судинних 
захворювань у групах ризику. Вони також часто застосовуються як засобу допоміжної 
терапії. Багатовіковий досвід використання лікарських рослин, у народній медицині – 
результат як його досить високої ефективності, продовжує їх поширення у природних 
екосистемах, котрий іноді поруч із житлом людини. Ряд лікарських рослин 
вирощується на плантаціях як сировину для фармацевтичної промисловості. 

Мета цієї роботи – коротко розглянути на конкретні приклади основні способи 
лікування серцево-судинних захворювань лікарськими рослинами. 
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Оскільки смертність від серцево-судинних захворювань одна з найвищих, то 
пошук ліків від гіпертонії, ішемічної хвороби серця та ін. триває давно. Тому не дивно, 
що перелік лікарських рослин, діючі компоненти яких входять до складу провідних 
ліків є досить довгим. Ось деякі з них: 

Атеросклероз (Арніка гірська, Береза бородавчаста, Гіркокаштан звичайний, 
Глід колючий, Кульбаба лікарська, Ожина сиза, Рута запашна, Синюха блакитний, 
Терен колючий) 

Гіпертонічна хвороба (Багно болотяне, Барвінок малий, Буркун лікарський, 
Валеріана лікарська, Верес звичайний, Калина звичайна, Конвалія звичайна, Кріп 
запашний, Омела біла, Собача кропива серцева) 

Кардіопатія (Глід колючий, Горицвіт весняний, Деревій звичайний, Лаванда 
вузьколиста, Материнка звичайна, Меліса лікарська, Хміль звичайний, Чебрець 
звичайний) 

Серцева недостатність (Бобівник трилистий, Бузина чорна, Верба біла, Вовчуг 
полбовий, Любисток лікарський, Осика, Пирій повзучий, Спаржа лікарська, Спориш 
звичайний,Тополя чорна) 

Стенокардія (Арніка гірська, Барбарис звичайний ,Верес звичайний, Глід 
колючий, Меліса лікарська, Собача кропива серцева, Сухоцвіт багновий) 

Тахікардія (Барвінок малий, Валеріана лікарська, Верес звичайний, Деревій 
колючий, Меліса лікарська, Собача кропива серцева) 

Під час аналізу методичної літератури нами було виявлено  що вивченню 
лікарських рослин  приділяють надто мало уваги. У процесі вивчення, ми дійшли 
висновку, що лікарські рослини вивчають тільки на курсі факультативу і це дуже 
негативно впливає на формування особистості та уявлення людини про своє 
здоров’я, а саме про серцево-судинні захворювання.  Ми вважаємо, що молодь має 
більше значи про лікарські рослини, для уникнення хвороб та правильній боротьбі з 
ними. 

 
 

Шкідники агрусу (Grossularia uva-crispa (L.)  Mill.) та способи 
боротьби з ними в умовах біологічного садівництва 
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Аґрус звичайний (Grossularia uva-crispa (L.) Mill.), або відхилений, або 
європейський, належить до родини Аґрусові (Grossulariaceae), роду аґрус 
(Grossularia Mill.). Аґрус, вперше описаний Жаном Рюелем 1536 року. Батьківщина 
аґрусу – Північна Африка і Західна Європа, але нині він набув поширення по всьому 
світу. У дикій природі аґрус звичайний росте на схилах гір і в лісах, насьогоднішній 
день став родоначальником близько півтори тисячі культурних ортів аґрусу, 
вирощуваних у садах. Аґрус поряд із такими ягідними культурами, як смородина і 
малина, є одним із найпоширеніших у наших садах ягідних кущів. Його плоди містять 
корисні для людського організму кислоти, цукри і вітаміни, тому його вживають у 
свіжому виляді та використовують для приготування киселів, варення, мармеладу і 
вина. Затребуваний аґрус і в медицині. 
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Аґрус є невисоким чагарником – до 120 см заввишки, з корою коричневого або 
сірого кольору, що відшаровується. На циліндричних пагонах розташовані тонкі 
голчасті колючки. Листя аґрусу черешкове, серцеподібно-яйцеподібне або округле, 3-
5-лопатеве, тьмяне, опушене короткими ворсинками, краї листової пластини тупо-
зубчасті. Зеленуваті або червонуваті квітки, одиночні або по кілька штук, 
розміщуються у пазух листків. Аґрус – найбільш ранній з ягідних чагарників медонос. 
Ягоди аґрусу овальні або кулясті з вираженим жилкуванням, завдовжки від 10 до 40 
мм, голі або вкриті грубими щетинками, дозрівають із червня по серпень. Якщо у 
вихідного виду плоди зеленого кольору, то завдяки праці селекціонерів сьогодні в 
садівництві вирощується червоний аґрус (сорти Червоно слов'янський, Раволт), 
жовтий аґрус (сорти Жовтий Російський, Джерело), білий аґрус (сорти Тріумф, 
Білоруський Цукровий) і навіть чорний аґрус (сорти Негус, Захисник). Хоча, як і 
раніше, залишаються затребуваними сорти звичного для цієї ягоди кольору – 
зелений аґрус сортів Малахіт, Ювілейний, Уральський Смарагд і багато інших. 

Ягідні рослини пошкоджують понад двісті видів шкідників. При масовій появі 
вони не тільки різко знижують урожай ягід, але й сильно погіршують загальний стан 
цих багаторічних рослин, а в ряді випадків викликають їх загибель. Найбільших втрат 
рослинам завдають шкідники в тих садах, де боротьбу з ними проводять невчасно, 
від випадку до випадку  

Аґрусова пагонова попелиця (Aphis grossulariae) уражує листя і молоді пагони 
аґрусу, харчуючись їхнім соком. В результаті життєдіяльності попелиці, що дає за 
літо кілька поколінь, листя скручується, а пагони сповільнюють і врешті-решт 
припиняють ріст. Виявити попелицю відразу нелегко – вона зелена і дуже дрібних 
розмірів, і помітити її можна, коли шкідників вже забагато. Зріжте і знищіть 
пошкоджені верхівки пагонів та обробіть кущі аґрусу актеліком або карбофосом. При 
виявленні попелиці на самому початку достатньо приготувати розчин 300 г 
господарського мила в 10 л води та здійснити обприскування аґрусу. Крім того, 
необхідно уважно обстежити садову ділянку: якщо  на ній виявиться мурашник, тоді 
попелиця буде постійно з'являтися на аґрусі, і боротися потрібно насамперед не з 
попелицею, а з мурахами. 

Ранньою весною на листки аґрусу, що тільки-но розкриваються, нападають 
гусені, які з'являються з яєць, відкладених уздовж жилок з нижньої сторони листка 
метеликами жовтого (Pteronidea ribesii Scop.) або блідоногого аґрусового пильщика 
(Pristiphora pallipes). Один метелик здатен відкласти до 150 яєць, а за один сезон 
розвивається 2-3 покоління пильщиків. Обробку аґрусу інсектицидами (актеліком, 
карбофосом та ін.) проти першого покоління гусені проводять із моменту розкриття 
бруньок до моменту утворення бутонів, наступне обприскування потрібно здійснити  
відразу після цвітіння. Якщо після збору ягід знову з’явиться гусінь на аґрусі, тоді 
проводять третю обробку кущів інсектицидами. При цьому необхідно щороку 
змінювати інсектицидний препарат. 

Приблизно так само поводяться гусені аґрусового п'ядуна (Abraxas 
grossulariata), що досягають у довжину 4 см. Їх знищують тими самими засобами і в ті 
ж самі строки, що й гусінь жовтого або тонконогого пильщика. 

Світло-зелена гусінь із чорною головою, що з'являється з яєць аґрусової 
вогнівки (Zophodia grossulariella), відкладених у квітках аґрусу, виїдає зав'язь плодів, 
огортаючи її при цьому павутиною. Одна гусінь здатна знищити 6 ягід. Знайдені 
павутинні гнізда необхідно знімати з куща і ліквідувати. Після того, як аґрус відцвіте, 
необхідно провести обприскування кущів аґрусу інсектицидами (актелік, карбофос, 
етафос). Наступного року доцільно провести профілактичне обприскування аґрусу 
цими препаратами перед цвітінням. 

Смородинова склівка (Aegeria tipuliformis) відкладає до 60 яєць у тріщинах кори 
пагонів аґрусу, і гусінь, що з'явиться з яєць, харчується серцевиною пагонів, 
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вигризаючи їх згори донизу, роблячи тунель від вершини до основи пагона. Від цього 
пошкоджені гілки в'януть і всихають. У боротьбі зі смородинною склівкою 
використовують ті самі препарати, що і в боротьбі з вогнівкою, пильщиком і п'ядуном. 
Крім того, при виявленні пошкоджених гусінню гілок необхідно негайно їх видалити, 
не залишаючи пеньків, а зрізи обробити садовим варом. 

Завдають шкоди аґрусу і смородинові галиці (Thomasiniana) – стеблова, 
квіткова і листкова, що уражують рослини в загущених посадках. Вони відкладають 
на пагонах, квітках і листі аґрусу личинки, які харчуються цими частинами рослини і 
руйнують їх. Знищувати галиць потрібно після збору врожаю за допомогою 
обприскування інсектицидними препаратами. З метою профілактики навесні 
наступного року проводять обробку аґрусу інсектицидами ще раз. 

Смородиновий бруньковий кліщ (Cecidophyopsis ribis Westw.) пошкоджує 
бруньки аґрусу, проникаючи в них і харчуючись соком молодого листя. Через це 
бруньки виглядають завеликими і потворними порівняно зі здоровими. Крім того, цей 
кліщ переносить вірус махровості, небезпечний для смородини. Із заражених кліщем 
кущів восени або ранньою весною потрібно видалити всі неприродно великі бруньки і 
двічі обробити рослину розчином колоїдної сірки з розрахунку 100 г на 10 л води або 
препаратом ІСО відповідно до інструкції. Першу обробку проводять у період 
розкриття бутонів, а другу – відразу після цвітіння аґрусу. 

Досвідчені садівники  в аматорських садах широко застосовують так звані 
«народні» методи захисту агрусу від шкідників: 

1. Після зимування шкідників можна восени підгорнути кущі землею або 
торфом шаром 10 см, що дасть можливість ускладнити виліт метеликів. Після 
цвітіння цей шар необхідно обережно відгребти. 

2. Ранньою весною до розпускання бруньок ряд садівників накривають грунт 
під кущами будь-яким щільним матеріалом (толь, плівка, руберойд). Після цвітіння 
укриття знімають. 

3. Розпушування грунту під кущами регулярно протягом усього сезону так само 
допоможе в боротьбі з шкідниками, які розвиваються в грунті. 

4. Простий метод захисту від шкідників. – це обприскування концентрованим 
розчином добрив. Наприклад, 700 г сечовини (карбаміду) розчинити в 10 л води. Цим 
розчином ретельно обприскати рослини і землю з опалим листям під кущами. 
Зробити це необхідно пізньої восени або ранньою весною, так як в цей період 
рослини перебувають у стані спокою. Шкідники ж, що заховалися на зимівлю у 
верхньому шарі ґрунту і під листям, загинуть. 

5. Противники хімії використовують трав’яні настої. Наприклад настій з трави 
та коренів чистотілу активно використовують для обприскування кущів проти щитівок 
та попелиці: 100 г сухої трави настоюють в 1 літрі води 2 дні. 

6. Відвар бадилля томатів діє на сисних шкідників. 4 кг гички дрібно нарізаною 
заливають водою в кількості 10 л і кип’ятять 30 хвилин на слабкому вогні. Відвар 
остуджують, проціджують, потім 2-3 л розбавляють 10 літрами води, додають 30 г 
господарського мила і обприскують 

7. Помідори, зростаючі в міжряддях агрусу, захистять його від вогнівки і 
пильщика. 

8. Суміш тютюну, дерев’яного попелу, гірчиці й молотого перцю (300 г попелу, 
по 1 ст. ложці гірчиці і перцю, 200 г  тютюну) розсипати по 3-4 ст. ложки під кожен 
кущ.  

Загальновідомо, що всі рослини мають потребу в живленні, яким їх 
забезпечують органічні і мінеральні добрива. Підживлення аґрусу допоможе зміцнити 
його стійкість до хвороб і шкідників та забезпечити рясне плодоношення.  

Навесні аґрус найбільше потребує азотних добрив – до розпускання бруньок 
вносять на кожен квадратний метр ділянки по 25 г аміачної селітри або по 30 г 
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сечовини (карбаміду). Калійно-фосфорні добрива потрібно починати вносити тільки 
через рік після посадки аґрусу, а то й через кілька років – усе залежить від родючості 
ґрунту на ділянці. Вносять їх восени: на один квадратний метр по піввідра 
перепрілого гною, по 15 г хлористого калію або по 100 г золи і по 45 г суперфосфату. 
Добрива розсипають навколо куща на відстані до двох метрів від центру по колу – на 
таку відстань розростається коренева система куща, а потім загортають сапкою на 
глибину приблизно 10 см. 

Загальновідомо, що застосування інсектицидів негативно впливає на 
навколишнє середовище і на здоров’я людей, тому в ряді країн пішли шляхом 
біологічного садівництва, основною метою якого є виробництво екологічно чистої 
продукції за рахунок максимально можливого використання біологічних методів 
захисту рослин. Слід відзначити, що в нинішніх умовах застосування самого лише 
біологічного методу ще не дає можливості повною мірою захистити ягідні культури 
від шкідників і виключити використання інсектицидів при умові загрози суттєвого 
зниження врожаю ягідної продукції внаслідок ураження рослин шкідниками. 
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Лілі́йні (Liliaceae) — родина рослин порядку лілієцвітих (Liliales). Родина лілійні 

за класифікацією відноситься до класу однодольних відділу покритонасінних рослин 
порядку лілієцвітних. Ця родина включає 19 родів і понад 600 видів. 

Представники родини лілійних ростуть в багатьох регіонах нашої планети. 
Вони частіше зустрічаються в помірних широтах Євразії, Північної Америки, в 
Африці, деякі представники лілійних поширені в гірських районах Південної Америки, 
тропічної Африки. 

Основна більшість лілійних - це багаторічні цибулинні трав'янисті рослини. 
Рідко серед лілійних зустрічаються чагарники і дерева. Найвищим вважається 
дерево гімалайський кардіокрінум гігантський (Cardiocrinum giganteum Makino), що 
досягає у висоту чотирьох метрів, а найменша рослина з лілійних - це 
південноафриканський Літантус крихітний (Litanthus pusillus), розміри якого 
становлять близько 25 мм. 

Для більшості лілійних характерне утворення цибулин, бульбоцибулин або 
кореневищ, які забезпечують цілісність бруньок для відновлення рослини після 
сильної спеки або холодної зими.  Представники лілійних відрізняються 
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різноманітністю будови цибулин, специфікою формування заміщуючих та дочірніх 
цибулин, пристосуваннями їх до заглиблення у грунт. В основному, цибулини 
лілійних багаторічні. Вони утворюються протягом декількох річних циклів, але 
бувають і однорічні, які щорічно поновлюються. У структурі будь-якої цибулини 
розрізняють тільки листові або виключно низові луски, або комбінацію лусок обох 
типів. За зовнішнім виглядом луски дуже різноманітні та можуть бути замкнутими й 
роздільними, широкими або вузькими (черепитчатими). Якщо цибулина однорічна, то 
всі її луски до кінця періоду вегетації гинуть, а в оболонці зберігається молода 
замісна цибулина, яка закладається раніше у основі квітконосу. Якщо цибулина 
багаторічна, то гине частина її лусок, тому в цибулині можуть зберігатися луски, що 
утворилися за кілька років. Цибулина є спеціалізованим підземним пагоном. 

Надземні квітконосні пагони представників родини лілійних зазвичай прості, 
тобто не мають відгалужень. Вони можуть бути з листям чи без нього (квітконоси або 
стрілки). На вищезгаданих стрілках все листя базальне та формує приземний пучок. 
Листя у лілійних цілісні, без прилистників, в більшості випадків лінійні або ланцетні, 
тільки зрідка листя має черешки. Жилкування листків лілійних паралельне.Листя 
чергове.  

Квітки групи рослин із родини лілійних правильні, або двосиметричні. Можуть 
бути дрібними або великими, зібраними у суцвіття (частіше китиця) або поодинокими. 
Квітки двостатеві. Їх оцвітина віночкоподібна, має яскраве забарвлення. Вона 
складається з шести сегментів у двох колах, причому пелюстки можуть бути вільними 
або зрослими в трубку. У квітці звичайно шість вільних або зрощених тичинок, також 
розташованих у два кола. Нитки тичинок з'єднані з основою пелюсток або трубкою 
оцвітини. Верхня зав'язь квітки лілійних містить різну кількість сім’язачатків. Квітки 
рослин з лілійних ароматні, виділяють багато нектару, віночки їх яскраво забарвлені, 
що приваблює комах, котрі запилюють їх. Після дозрівання формується плід - 
трьохгніздова коробочка або ягода. Насінини мають плоску або кулясту форму. При 
розтріскування коробочки насіння розсипається, розноситься вітром і, потрапляючи в 
сприятливі умови, проростає. Іноді його розтягують мурашки. 

Підродина лілійних (Lilioideae) містить 10 родів з 470 підвидів. Чимало лілійних 
занесені до Червоної Книги. 

Моніторинг поширення лілії лісової в Україні 
Лілія лісова, лілія кучерява (Lilium martagon L.) 
Належить до судинних рослин, класу покритонасінних, родини Лілійних. Це 

найпівнічніший вид лілій має досить розтягнутий ареал, від Португалії до верхів’я 
річки Лєни. Лілія лісова є єдиним представником роду, що зростає в дикому стані на 
території України. Зустрічається зрідка на Поліссі та в Лісостепу, дуже рідко в 
степовій зоні, частіше в Карпатах. Потребує повної охорони в цих регіонах. Лілія 
лісова зростає в листяних та мішаних лісах, здебільшого на галявинах та узліссях. 

Лілія лісова належить до видів рослин, що потенційно знаходяться під 
загрозою зникнення внаслідок стрімкого скорочення ареалу та чисельності популяцій 
через втручання людини. Через це вид охороняється Червоною книгою України 
(1994). Також охороняється у Карпатському біосферному заповіднику та природному 
заповіднику «Розточчя», Карпатському національному природному парку, ряді 
заказників і пам`яток природи. 
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Медоносні рослини (медоноси) - велика група покритонасінних рослин, які є 

природним джерелом корму для бджіл. З квіток цих рослин бджоли збирають нектар 
для вироблення меду, а також квітковий пилок і смолисті речовини. Утворений 
бджолами мед є одним з найдавніших і найкорисніших продуктів, що володіє 
одночасно живильними і лікувальними властивостями. У складі меду є повний набір 
мінеральних солей. В арсеналі меду – вітаміни групи В, вітаміни А,С,Р,Н,Е і К, які є  
корисних речовинами для людського організму. 

В світі існує велика кількість медоносних рослин. Серед багатої флори України 
зустрічається понад 200 видів рослин. До них належать дикорослі види, 
сільськогосподарські, садово-ягідні та лісові культури.  

Видовий склад медоносів відрізняється у кожній природно-кліматичній зоні. 
При цьому основну частину товарної продукції у кожній окремо взятій місцевості 
дають лише декілька видів. До них, зазвичай, можна віднести медоноси що  
займають великі площі і відрізняються високою нектаропродуктивністю [1]. Таким 
чином, медоносна база включає головні медоноси, які є основним джерелом 
отримання пасічної продукції, і другорядні медоноси,що забезпечують бджіл 
невеликим медозбором, або таким, що його підтримує. З головних 
сільськогосподарських медоносних культур можна виділити наступні: гречка, 
еспарцет, рапс, соняшник, бавовник, деякі види буркуну. А до дикорослих медоносів 
можна віднести деякі види клену і верби, жовту і білу робінію, липу та інші [2]. 

Культурні (сільськогосподарські) медоносні рослини вирощують практично в 
усіх природно-кліматичних України. У багатьох степових і лісостепових районах ці 
медоносні культури служать головним джерелом отримання меду. Але найбільший 
інтерес для бджільництва , як галузі представляють  гречка, гірчиця, соняшник та  
еспарцет [1].   

Гречка посівна (Fagopyrum esculentum Moench.) –  трав’яниста однорічна 
рослина з родини Гречкових. Стебло  пряме, галузисте, до часу дозрівання червоніє. 
Листки  широкі, загострені,  із стріловидною або серцевидною основою.  Квітки гречки 
пахучі, медоносні, білі або  рожеві, в щитковидних суцвіттях. Плоди (сім’янки)  мають 
тригранну форму [3]. В Україні багато гречки вирощують переважно на Поліссі та в 
Лісостепу, де вона є головною круп’яною та медоносною культурою. Рослина 
медонос гречка  є цінним медоносом, з якого в сприятливий рік з одного гектара 
можна отримати до 100 кг якісного меду. Гречаний мед належить до групи темних, 
має темно-янтарний колір, міцний запах квітів гречки, солодкий, різкий смак. В 
порівнянні з іншими медами має великий відсоток води (30-33%) [1]. 
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Гірчиця біла (Sinapis alba L.) – трав’яниста рослина з родини хрестоцвітих. 
Стебло глибокоборознисте, розгалужене. Листки черешкові,перисторозсічені. Стебло 
закінчується квітконосом з великими жовтими квітками. Плід — стручок, заповнений 
дрібним, круглим насінням світло-жовтого кольору [3]. В Україні гірчиця біла 
зустрічається розосереджено, частіше в районах Полісся та лісостепу. Гірчиця біла є 
одним із важливих медоносів. Завдяки короткому вегетаційному періоду її можна 
сіяти одночасно з ранніми ярими культурами. Прибігаючи до статистики отримання 
меду, можна відмітити, що з 1-го гектара білої гірчиці можна отримати від 50-ти до 
100 кілограм. Мед гірчичний світлувато - жовтого кольору, має приємний аромат і 
своєрідний смак [2]. 

Соняшник однорічний (Helianthus annus L.) - однорічна рослина з родини 
складноцвітих. Стебло пряме, з губчастою серцевиною. Листки великі, овально-
серцевидні, черешкові. Квітки соняшника зібрані у великі суцвіття-кошик. Квітки в 
суцвіттях двох видів. По краях кошика розташовуються квітки без тичинок і маточки, 
утворюючи обгортку суцвіття із великих, яскраво-жовтих пелюсток. Всередині кошика 
розміщуються невеликі двостатеві трубчасті квітки жовто-коричневого кольору. Плід 
— сім'янка з шкірястим оплоднем, що не зростається з насіниною. В Україні буйний 
розвиток культури соняшника почався з початку 20 ст. Посіви соняшнику 
концентруються на території центрального і північного Степу, менше у Лісостепу; 
його не вирощують на Поліссі. Медпродуктивність з 1 га посіву за сприятливих умов 
коливається в середньому 30-40 кг. Соняшниковий мед можна віднести до числа 
кращих з існуючих сортів меду, він має ясно - жовтий відтінок, ледве уловимий 
приємний аромат і ніжний смак [3]. 

Рослина медонос еспарцет (Onobrychis) - багаторічна кормова і медоносна 
рослина з родини бобових. Стебла досягають висоти 40-150 см. Листки 
непарноперисті. Суцвіття-китиця, яка складається із загального стрижні і розміщених 
на ньому квіток. Таких суцвіть кожне стебло утворює не менше 3-5. У китиці - до 60-
ти квіток. Забарвлення квіток рожеве з різними відтінками рожевого [2]. Зона 
поширення еспарцету на Україні досить велика. На значних площах він вирощується 
в Полтавській, Харківській, Сумській (південна частина), Хмельницькій,Тернопільській 
та Львівських областях, в усіх південних областях. Еспарцет може дати з 1 га 90-120 
кг меду високої якості.  Еспарцетовий мед світло-янтарного кольору, прозорий, 
ароматний, приємний на смак [1].  

Також до важливих сільськогосподарських медоносів відносяться люцерна та 
конюшина. Люцерна поширена по всій території України. Медопродуктивність при 
поливі цієї культури досягає "нечуваних" результатів: до 300 кг меду з 1 га. 
Медопродуктивність люцерни без поливу - 25-50 кг з одного гектара. Мед з люцерни 
білого або янтарного кольору, приємний на смак.  

Конюшина - цінна багаторічна кормова культура. Важливе значення для 
тваринництва мають лучна (Trifolium prаtense L.), гібридна (Trifolium hibridum L.) і 
повзуча (Trifolium repens L.) конюшини. Конюшина лучна - головним чином польова 
культура, а повзуча й гібридна - більше поширені на луках. Цінність їх для 
бджільництва неоднакова. Якщо 1 га конюшини повзучої дає бджолам 100 кг меду, а 
1 га конюшини гібридної - до 130 кг, то з 1 га лучної конюшини бджоли збирають 
тільки 6-10 кг меду. Пояснюється це тим, що нектар знаходиться глибоко в трубочках 
віночків і практично для бджіл недоступний. Мед з усіх видів конюшини ароматний, 
світлий, високих смакових якостей [3]. 

Таким чином, значна група медоносних рослин належать до 
сільськогосподарських медоносів. Вони займають великі площі земель і 
відрізняються високою нектаропродуктивністю.  
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Медоносні рослини  значну роль  у житті людини, адже вони приносять не 
тільки корисний мед, але і значний комплекс вітамінів, які потрібні для організму 
людини. 
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Висока біологічна активність сполук, що містяться в рослинах та їх широке 

застосування в медицині і господарській діяльності людини зумовило актуальність 
впровадження і використання різноманітних джерел корисних речовин. Біологічно 
активні сполуки виявлені і в сировині азиміни трилопатевої. 

Asimina triloba (L.) Dunal – новий, поки що малопоширений і маловідомий вид, 
який не досліджувався в Україні і, зокрема, в Лісостепу. Плоди її мають цінні дієтичні 
та лікувальні властивості, а введення в культуру дозволить урізноманітнити 
сортимент плодів для споживання в Україні та інших регіонах, близьких за погодно-
кліматичними умовами. 

Рослина потенційно високоврожайна, з регулярним, без періодичності 
плодоношенням. В умовах Лісостепу України азиміна трилопатева не має хвороб та 
шкідників і тому не потребує хімічного обробітку, що дозволяє отримати екологічно 
чисту продукцію, що нині дуже актуально. 

За належної агротехніки і масового вегетативного розмноження може 
вирощуватись аматорами-садівниками та фермерськими господарствами. 

Квітки азиміни червоно-фіолетові, однодомні, великі (до 4 см в діаметрі); 
чашечка складається з трьох листочків, віночок – з шести пелюсток. Зацвітає азиміна 
навесні до розгортання листя; цвітіння тривале (близько трьох тижнів). Це 
перехреснозапильна рослина; в кімнатних умовах необхідно штучне запилення 
м’яким пензлем або ватою. 

Листки прості, цілокраї, оберненояйцевидної  або оберненоланцетовидної 
форми, з коротким черешком довжиною до 1 см та загостреною верхівкою. 
Жилкування пірчасте, листки без прилистків. Довжина листків в межах 12-33 см, 
ширина 4-15 см. При розтиранні листки видають характерний різкий запах. 



109 

 

Плоди – довгасто-циліндричні багатонасінні ягоди, одиночні або групами по 2-3 
штуки, формою і зовнішнім виглядом нагадують невеликих розмірів банани, 7-9 см 
завдовжки і 4-5 см шириною, масою від 67 до 200 м. Під дуже тонкою, напівпрозорою, 
легко зчищають (як у банана) шкіркою – кремоподібна  м'якоть з нудотно-солодким 
смаком і дуже ніжним ананасово-суничним ароматом.  

За хімічним складом плоди близькі до бананів і містять велику кількість цукрів 
(до 25 %), вітаміну С. Мають високу поживну цінність, оскільки досить калорійні (359 
ккал). 

Цінні властивості мають не лише плоди, але й інші частини рослини. Насіння, 
пагони, листки, кору дерева використовують в медицині [2,3]. Листки, кора, молоді 
пагони містять глікозид ацетогенін, що отримав назву азимінін, у високій 
концентрації. Ця речовина має сильну онкопротекторну дію і може 
використовуватись при лікуванні деяких онкологічних захворювань, особливо 
лейкемії. 

 Азимінін запобігає росту ракових клітин і навіть призводить до зупинки росту 
вже існуючої пухлини. Отже, рослину є перспективною для промисловості 
протипухлинних препаратів і природних пестицидів. 

Зараз американською компанією Nature’s Sunshine на основі екстракту кори 
азиміни випускають препарат Paw Paw. Немає інших традиційних чи альтернативних 
засобів лікування раку настільки ж ефективних, як лікарські препарати, створені на 
основі рослин, подібних азиміни. Ацетогеніни, що містяться в екстракті азиміни, 
коригують вироблення АТФ (аденозинтрифосфат - речовина, що відіграє виключно 
важливу роль в обміні речовин і енергії в організмі людини) в мітохондріях ракових 
клітин, чим уповільнюють процес формування нових кровоносних судин, що живлять 
ці ракові клітини [3].Настій кори використовується також як тонізуючий засіб, активно 
підвищує властивості імунної системи [2,3]. Маючи у своєму складі біологічно активну 
речовину – ацетогенін, азиміна є активним інгібітором проліферації ракових клітин. 
Клітинам не потрібна енергія, щоб жити, виживати, і розмножуватися - не справжній 
сюрприз. Зрештою, ми знаємо, що ми повинні дати нашому тілу енергію у вигляді їжі 
для того, щоб жити. Під час процесу травлення, їжа починає бути розкладена 
(катаболізм) і помістити в форму, яка в кінцевому рахунку, можуть бути використані 
клітини в нашому організмі (анаболізм). Одним з результатів цього процесу є 
утворення цукру в крові, або глюкози. Оскільки кров проходить по всьому тілу, 
клітини поглинають глюкозу, що підтримує життя. Всі клітини потребують, але деякі 
вимагають більше, ніж інші. 

Ракові клітини відповідають профілю "високих користувачів" АТФ. Насправді, 
деякі дослідження вказують на те, що їм потрібно десь від 10-17 разів більше АТФ як 
нормальним клітинам, щоб вижити і розмножуватися. Таким чином, якщо АТФ, що 
виробляється мітохондріями ракових клітин може бути якимось чином контрольована 
або значно зменшена, ці клітини страждають від нестачі енергії. 

Ацетогеніни модулюють та зменшують виробництво клітинної енергії (АТФ), 
тим самим відбираючи у ракових клітин енергії, яку вона повинна вижити. Це 
основний процес, описаний вище, і, безумовно, одним з найважливіших. 

Крім того, ацетогеніни допомагають модулювати та зменшувати ріст 
кровоносних судин поблизу ракових клітин. Оскільки ракові клітини потребують 
більше АТФ, їм потрібно більше глюкози, щоб перетворити в неї. 

Ацетогеніни підвищують ефективність хімічних методів лікування. Дуже часто 
доводиться чути, що хворі на рак проходять курс хіміотерапії, розвиваючи стійкість 
до самої хімії, таким чином, лікування не дає ніякого ефекту. Зниження АТФ до цих 
клітин знижує їх здатність відкачувати хіміотерапевтичних препаратів, що робить 
клітини чутливі до хіміотерапії знову. 

Цитостатична активність сировини азиміни трилопатевої не вивчалася, 



110 

 

літературні дані з цього питання відсутні. 
В попередніх дослідженнях ми зосереджували свою увагу на вивченні 

цитостатичної активності водних витяжок листків та кори азиміни. Зважаючи на те, 
що ця рослина переважно ввикористовується як плодова, доцільно вивчити 
цитостатичну активність її плодів. 

Дослідження проводили методом дії водних витяжок з висушених плодів на 
поділ клітин меристеми бічних корінців проростків огірка за методикою В.Б. Іванова – 
Є.Н. Бистрової [4]. Витяжки готували наступним чином: 5 г подрібненої повітряно-
сухої речовини заливали 100 мл окропу і кип’ятили протягом 2-3 хвилин, давали 
відстоятися 24 години. Відфільтровували розчин, який має активну концентрацію 50 
мг/мл. Насіння огірків розклали по 10 штук у 11 чашок Петрі діаметром 10-12 см на 
круги фільтрувального паперу. Кожний диск змочували 10 мл розчину певної 
концентрації, який готували схемою, наведеною в додатку В. Чашки вміщували в 
термостат при температурі 27 С. Спостереження проводили на 4 добу. Ступінь 
інгібіювання проліферації клітин визначали за довжиною бічних корінців, порівняно з 
контролем. 

Результати наших  експериментальних досліджень наведені на рисунку 1. 
 
 

 
 

Рис. 1. Дослідження цитостатичної активності плодів Азиміни трилопатевої 
 

Експериментальні дослідження водної витяжки сухих плодів азиміни 
трилопатевої показали, що вона  має високу цитостатичну активність. При 
концентрації витяжки 19-28 мг/мл відбувалося незначне збільшення кількості бічних 
корінців порівняно з контролем, але при збільшенні концентрації витяжки 
показники проліферації зменшувались, тобто спостерігалось інгібіювання 
проліферації клітин як основного кореня так і бічних корінців тест-об’єктів. Це 
свідчить про перспективність використання плодів азиміни трилопатевої як 
одного з компонентів дієтичного харчування хворих з пухлинними 
захворюваннями. 

Отже, Asimina triloba є перспективною для культури в Лісостепу України. Її 
можна широко використовувати у плодівництві та декоративному садівництві на 
території Лісостепу України, а також з лікувальною метою, для чого необхідне 
подальше вивчення властивостей її сировини. Також, на даний час в Україні 
відбувається популяризація інформації щодо корисних властивостей азиміни 
трилопатевої, тому культура цієї інтродукованої рослини набуває все більшого 
розповсюдження. 
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Вербові (Salicaceae) – родина покритонасінних рослин. За життєвими формами 

це дерева і кущі, листопадні, анемо- та ентомофільні. Листки розміщені почергово, 
цілісні, з прилистками (іноді рано опадаючими). Суцвіття – сережки з одностатевих 
квіток, розташованих по одному в пазухах приквіткових лусок. Чоловічі квітки 
складаються з 10-30 тичинок (рід Тополя) або з 2-5 тичинок (рід Верба), оцвітина 
сильно вкорочена. Всі вербові дводомні і мають одностатеві квітки; двостатеві 
екземпляри зустрічаються тільки як аномалія. Плід – одногнізна, багатонасінна 
коробочка, що розкривається двома стулками. 

Переважна більшість видів цієї родини зростає у місцевостях з помірним 
кліматом у північній півкулі. У тропіках поширені лише поодинокі види верб і тополь; 
значно більше видів (лише роду Верба) є у Арктиці і на високогір'ях. Тільки 2 види 
роду Верба зустрічаються в помірній зоні південної півкулі (один в Африці таі другий 
в Південній Америці). Найбільша видова різноманітність верб і тополь у Азії, менша – 
у Північній Америці; в Європі видів ще менше, а у Африці зовсім мало.  

Родина Вербові (Salicaceae) має перспективи філогенетичних досліджень, 
оскільки систематичне положення її на сьогодні залишається остаточно не 
з’ясованим.  

У системі класифікації APG II родина включена у ряд Мальпігієцвіті. Нещодавні 
генетичні дослідження групи APG призвели до значного розширення цієї родини до 
57 родів. Кількість видів у родині за цією класифікацією збільшилася до близько 700. 

У системі класифікації Кронквіста родина належить до власного порядку – 
Вербоцвіті (Salicales), і включає три роди: Верба,Тополя і Чозенія. Більш детальну 
ботанічну характеристику родини ми наводимо за класифікацією Кронквіста.  

Родина Вербові (Salicaceae) представлена близько 400 видами, що входять до 
складу трьох родів: Тополя (Populus, 25-30 видів), Верба (Salix, 350-370 видів) і 
Чозенія (Chosenia, 1 вид).  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Angiosperm_Phylogeny_Group
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Рід Тополя (Populus) є найпримітивнішим родом вербових. Серед тополь 
вирізняється 7 груп, яким в систематиці різними авторами надається різний ранг 
підродів або секцій: осики, білі тополі, туранги, чорні або дельтовидні тополі, 
бальзамічні тополі, мексиканські тополі, левкоїдні тополі.  

Другий рід з вербових – Чозенія (Chosenia). Він монотипний, складається з 
одного виду – чозенії арбутолистої (С. arbutifolia). 

Третій і найбільший рід вербових – Верба (Salix). Його поділяють  на три 
підроди: Верба (Salix), Ветрікс (Vetrix) і Хаметіть (Chamaetia). 

На території України зростає декілька родів і 38 видів родини Вербові. У 
Київській області родина Вербові (Salicaceae) представлена близько 28 видами, що 
входять до складу двох родів: Тополя (Populus, 9 видів) та Верба (Salix, 17 видів). До 
Червоної книги України належать три види, що ростуть в Київській області: верба 
лапландська (Salix lapponum L.), верба Старке (сиза) (Salix starkeana Willd), верба 
чорнична (Salix myrtilloides L). 

Далі наводимо анотований список видів родини Salicaceae  Київської області. 
Рід Верба – Salix L:  
Верба чорнична – S. myrtilloides L.,  
В. сиза – S. livida Wahlenb. (S. Starkeana Willd.), 
В. розмаринолиста, шелюжок – S. rosmarinifolia L.,  
В. вушката – S. аurita L.,  
В. тритичинкова, білоліз – S. triandra L.,  
В. лапландська – S. lapponum L., .  
В. гостролиста, шелюга – S. acutifolia Willd,  
В. п’ятитичинкова – S. pentadra L.,  
В. пурпурова – S. purpurea L.,  
В. миртолиста – S. myrsinifolia Salisb. (S. nigricans Smith),  
В. прутовидна – S. viminalis L., 
В. попеляста – S. cinerea L.,  
В. вавілонська – S. babylonica L.,  
В. ламка – S. fragilis L.,  
В. козяча – S. caprea L.,  
В. біла – S. alba L.,  
В. гостролиста, шелюга – S. acutifolia Willd. 
Рід Тополя – Populus L.  
Осика тремтяча – Р. tremula L.,  
Тополя чорна, осокір – Р. nigra L.,  
Т. італійська – Р. italica (Du Roi) Moench (P. pyramidalis Roz), Т.ля дельтолиста, 
канадська – Р. deltoides Marsh. (P. canadensis Moench),  
Т. запашна – Р. suaveofens Fisch,  
Т. лавролиста – Р. laurifolia Ledeb,  
Т. бальзамічна – Р. balsamifera L.,  
Т. Болле, самаркандська – Р. bolleana Lauche, 
Т. біла – Р. аlba L. 
Родина Вербові (Salicaceae) має важливе фітоценотичне та 

нородногосподарське значення. Представники є компонентами фітоценозів. Вони 
мають важливе екологічне значення для укріплення берегів водоймищ і створення 
захисних лісосмуг. Їх використовують у декоративному садівництві. Це важливі 
рослини-медоноси у бджільництві. У медицині використовують анальгетичні, 
заспокійливі, протизапальні, жарознижуючі, потогінні, протималярійні, антисептичні, 
кровоспинні, ранозагоювальні, в’яжучі й протиглисні властивості представників 
Вербових. Використовуються у лозоплетінні (кошиків, меблів, канатів), для 
отримання фарби та дубильних речовин для виготовлення шкіри та пошиття взуття, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
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використовується як корм тваринам. Насьогодні перспективною сировиною для 
виробництва біопалива у вигляді паливних гранул є Верба прутовидна – S. viminalis 
L., що являється високопродуктивною швидкоростучою породою деревини. Серед 
усіх «енергетичних рослин» у світі саме верба сьогодні використовується як основна 
«енергетична культура» для виробництва твердого палива. 

 
 

Особливості морфологічної будови зникаючих ранньоквітучих 
видів рослин флори України 

 
Крамарук О.В., студентка 1 курсу 
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник:  
кандидат біологічних наук 
доцент Мельниченко Н.В. 

 
З часом чисельність рослин зменшуються. Ті що були занесені до зникаючих – 

вимирають, і натомість чисельність зникаючих і вимираючи видів поповнюється 
новими. Людська діяльність безпощадно знищує природу і оточуючий світ. Саме в 
період приходу весни актуально згадати про ранньоквітучі. Адже вони так, як ніякі 
інші зазнають у цей період сильного удару. Їх масово збирають, продають з метою 
збагачення. Ранньоквітучі мають велике декоративне значення, проте люди не 
правильно використовують їхні декоративні властивості. Оскільки їхнє завдання 
прикрашати природу, навколишній світ весною, а не вазу декілька днів. І жахливо 
звучить те, що люди зривають ці дорогоцінні квіти, просто не знаючи те, що вони 
занесенні до Червоної книги України, що їх потрібно оберігати, як це було зазначено 
в статті «Квіти, які не мають майбутнього» 11.03.16 Львівська Пошта. Екологи б'ють 
на сполох. [2] Тому тема «Особливості морфологічної будови зникаючих і 
вимираючих видів рослин України» є актуальною. Масовим знищенням на продаж є 
такі квіти: підсніжники, проліски, білоцвіти, сон-трава, шафрани. 

Підсніжник білосніжний – це один із видів рослин, які мають природоохоронний 
статус виду неоцінений. З’являється ранньою весною, відноситься до 
ранньоквітучих. Ранньою весною місцями в лісах утворює на ґрунті чудовий білий 
мереживний килим. Цвіте у березні — квітні (навіть у лютому, якщо тепла зима). 
Плодоносить в травні–липні.  

На вигляд дуже тендітна квітка, з білою оцвітиною. Коли бутон підсніжника 
розкривається, спочатку розходяться три зовнішні, довгі чисто-білі листочки, потім 
відкриваються три внутрішні, коротші.  

Підсніжник – зимостійка, дрібно-цибулинна рослина, що належить до родини 
амарилісових. Рослина невисока, в середньому 8-20 сантиметрів, з плоскими 
лінійними листками, що з’являються одночасно з квітконосом. 

Квітка поникла, за формою нагадує дзвіночок. На вигляд дуже тендітна квітка, з 
білою оцвітиною. Пелюстки і чашолистки у квітки розрізнити неможливо. Видно лише 
шість чисто-білих часток оцвітини: три зовнішні – довгі, еліптичні і три внутрішні, 
більш короткі, клиновидні, з зеленою плямою на вершині, видні тільки в розкритому 
бутоні. Коли бутон підсніжника розкривається, спочатку розходяться три зовнішні, 
довгі чисто-білі листочки, потім відкриваються три внутрішні, коротші. Усередині 
заховано шість тичинок і маточка. 

Плід підсніжника – м’ясиста коробочка, округлої форми з трьома стулками, в 
яких зріють нечисленні насіння. Соковитий придаток на насінні приваблює мурах, які 
розтягують насіння, тим самим поширюючи рослини підсніжника білосніжного. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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Це багаторічна трав’яна рослина 8–20 см заввишки із підземною  цибулиною, 
обгорнутою трьома бурими шкірястими  лусками.  Прикореневі листки  лінійні, 
сірувато-зелені, виходять  із піхвових лусок. Стебло прямостояче. Квітки  на пониклих 
квітконіжках, поодиноко виходять  із піхов  приквітка.  Зовнішніх  листочків оцвітини 3, 
вони білі, видовжені; внутрішні  листочки  вдвічі коротші,  дзвоникоподібні,  прямі, із 
зеленкуватою  плямкою на кінці. Плід тригнізда коробочка. Розмножується 
цибулинами та насінням. Цибулина отруйна.[1, с. 63] 

Шафран вузьколистий, або сузський — багаторічна рослина родини 
Півникових. Вид занесений до Червоної книги України в статусі «Неоцінений», 2 
категорії. Друга назва шафрану – крокус. Це одна з найдавніших окультуриних 
рослин. Його вживають як пахощі і дорогоцінні ліки. 

 Багаторічна трав'яна рослина 5-15 см заввишки. Бульбоцибулина з сітчасто-
волокнистими оболонками. Листки (до 7 шт.), лінійні, до 0,5 см завширшки, відігнуті, з 
білою повздовжньою смужкою. Покривало дволисте. Оцвітина з довгою трубкою, із 6 
жовтих пелюсток, на яких проглядаються 3 бурі смужки або плямами бронзового 
кольору.  Цвіте у лютому-квітні. Плодоносить у червні. Розмножується насінням і 
бульбоцибулинами. [1, с. 117] 

Надає перевагу сонячним місцям, невелике затінення. Не переносять застійної 
вологи. Мають високу стійкість до заморозків. Віддають перевагу піщаним або 
кам’янистим грунтам без органіки. 

Білоцвіт весняний — вид родини амарилісових, занесених в Червону Книгу. 
Латинська назва білоцвіт, Leucojum, сходить до словосполучення "біла фіалка". Цей 
рід об'єднує близько 10 видів трав'янистих цибулинних багаторічних рослин, квітучих 
навесні, влітку або восени. Білоцвіт зацвітає одним з перших - у березні, цвіте й у 
квітні. Плодоносить у липні. 

Багаторічна  трав’яна  рослина  10 - 35 см заввишки з яйцеподібною 
цибулиною та широкодзвониковидними квітками.  Завдяки поживним речовинам, 
нагромадженим у цибулині, швидко розвивається квітконіс з трьома-чотирма 
лінійними приземними листками. Листки (3–5), лінійні, яскраво-зелені, шкірясті, 
блискучі. Два приквіткові листки зрослися в перетинчасте  крило  з  двома  кілями.  
Квітконіжки  пониклі. На верхівці квітконоса в пазусі приквіткового листка на довгій 
зігнутій квітконіжці красується велика, наче фарфорова, квітка (рідше дві). Оцвітина 
до 3 см завдовжки, широкодзвоникувата, з 6-роздільними білими листочками, з 
жовтою або зеленою плямою біля верхівки кожного з них. Головне призначення 
плями — показувати запилювачам шлях до нектару. Основна нектароносна тканина 
міститься на дні квітки. Тичинки з білими нитками і яскраво-жовтими пиляками. Плід 
— м’ясиста коробочка. Розмножується  насінням і вегетативно. [1, с. 66] 

Є багато видів сон-трави (Сон кримський, Сон великий, Сон лучний 
(чорніючий), Сон розкритий, Сон Шейфеля (білий), які занесені до списків зникаючих і 
рідкісних рослин – Червоної книги України. Поодинокі дзвоникові квітки великі, 
яскраві, в залежності від виду мають різне забарвлення. Розпускаються раніше появи 
листків або одночасно з ними. Пелюстки покриті м’якими волосками, маточок і 
тичинок багато. Після цвітіння з’являється плід з багатьма горішками. Розмноження – 
насінням і вегетативними частинами кореневища. 

Жовтецевих, яка має прямостоячі, добре опушені стебла до 40 сантиметрів 
заввишки, які при цвітінні значно подовжуються, несучи розетку з трьох зрощених 
підставами листків. Прикоренева розетка, що утворюється після цвітіння, 
складається з черешкового або пальчато-розсіченого листя. Кореневище 
вертикальне або косе. 

Сон розкритий — одна з найпопулярніших ранньовесняних лісових рослин. 
Природоохоронний статус виду неоцінений Червоної книги. Цвіте у квітні–травні, 
плодоносить у травні–червні. 

http://agronomist.in.ua/sad/kviti-chervonoi-knigi/konvaliya-travneva-iz-simejstva-lilejnix.html
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Багаторічна трав’яна рослина, 7–15  (45) см заввишки, кореневище  
вертикальне; стебла  прямостоячі, вкриті густими  відстовбурченими  м’якими  
волосками; прикореневі листки на негусто волосистих черешках, в обрисі 
округлосерцеподібні, тричі розсічені, з ромбічними глибоко двічі-тричі  роздільними  
сегментами й зубчастими дольками з гострими пластинками, з’являються  після  
цвітіння; стеблові листки, які утворюють покривало, сильно волосисті. Квітконоси 
прямі; оцвітина 3–4 см завдовжки,  вузькояйцеподібна, синьо-фіолетова, зовні 
волосиста; плодики довгасті, разом зі стовпчиками  до  4–6  см  завдовжки,  сильно 
волосисті.[1, с. 565] 

Отже, ранньоквітучі мають деякі спільні ознаки (наявність цибулини, 
розмножуються насінням, мають світлі кольори оцвітини такі як жовтий, білий, 
блакитний, синій і т.д., не надто високі, тендітні та красиві на вигляд та ін..). Але  так 
як і будь які інші рослини мають свої особливості морфологічної будови, проте це не 
є причиною їхнього вимирання. Адже вони стійкі до морозів, не вибагливі, 
пристосовані до свого середовища проростання, та екологічних умов. Основну 
загрозу до зникання цих рослин є діяльність людини. Ранньоквітучі мають не тільки 
велике декоративне значення, їх використовують як ліки, пахощі, вони є частиною 
екологічних пірамід, без яких може призвести до зруйнування цих пірамід, 
зменшення популяції деяких тварин. А також є джерелом творчості, що є основним 
засобом виховання та формування особистості. Їх вимирання може призвести до 
великих негативних наслідків. Тому важливо кожній людині переусвідомити цінність 
цих рослин, змінити своє ставлення до них сприяти розвитку збільшення їх 
популяцій, підвищити охорону.  

Крім рідкісних видів рослин, існують й унікальні рослинні угрупування, які також 
потребують охорони. Вирішення цієї проблеми зумовило необхідність створення 
Зеленої книги України – списку унікальних і типових рослинних угрупувань нашої 
країни, що потребують охорони. Тому потрібно оберігати не тільки окремі види, а й 
цілі угрупування. Для цього варто просто не шкодити природі, не втручатися, не 
знищувати задля своєї вигоди. 
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Рослинам належить винятково важлива роль у природі і господарській 

діяльності людини. Саме надмірна господарська діяльність, або так званий 
антропічний тиск, спричиняє зміни, що ведуть до скорочення чисельності популяцій 
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окремих представників флори, яке здебільшого є незворотним. Чисельність 
популяцій цих видів неухильно зменшується, передусім у зв’язку з руйнуванням їх 
місцезростань, оскільки природний ареал пов’язаний з фітоценозами, які або 
розорані, або підлягають неконтрольованим вирубкам, або знаходяться у 
рекреаційних зонах, де піддаються непомірному антропічному тиску. Надзвичайна 
декоративність рослин цих таксонів також призводить до хижацького винищення їх 
для задоволення людських естетичних потреб. Тому потребують дослідження 
питання стану популяцій та хорології цих видів в Україні. 

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. 

У природоохоронних об’єктах Житомирської області цілком або частково 
забезпечена охорона 70%  названих видів. 

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 природно - 
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 
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. 

Насьогодні 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 [2]. 
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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 [1].  

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 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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Збереження біологічної різноманітності – одна з глобальних і складних 

проблем сучасності, тому назріла необхідність проаналізувати наявну інформацію, 
дослідити особливості стану ресурсів видів лікарських рослин родини Айстрові 
Тернопільської області.  

З часів глибокої давнини людина стала використовувати рослини з 
лікувальною метою. Багато рослин, що застосовувалися в народній медицині, дійсно 
полегшували страждання хворих і сприяли лікуванню хвороб. Але чимало вживалося 
і таких, лікувальні властивості яких були незначні або зовсім відсутні. Використання 
рослин в якості лікарських нерідко грунтувалося на забобонних уявленнях про 
"чудесні" сили, нібито властиві рослинам. Причому багато уваги приділялося 
дотриманню відомих "правил" збору - заклинанням, змовам і та ін. Незважаючи на 
хибність цих уявлень, багатовіковий досвід народної медицини сприяв виявленню 
рослин, які, завдяки вмісту в них особливих речовин, що впливають на організм 
людини, дійсно можуть бути використані з лікувальною метою. В даний час, коли 
методи вивчення хімічного складу рослин досягли високої досконалості, коли так 
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розквітла наука про лікування хвороб, використання лікарських рослин поставлено 
на твердий науковий грунт. 

Препарати рослинного походження характеризуються малою токсичністю і 
незначним алергічним впливом в порівнянні з синтетичними сполуками. Так, у 
науково-дослідних закладах дослідження фармакотерапевтичних цінностей 
лікарських рослин спрямоване головним чином на вивчення окремих діючих речовин. 
Різке збільшення потреби у рослинній лікарській сировині і викликало необхідність 
більш пильного вивчення природних ресурсів, організації заготівель, охорони, 
відтворення і більш раціонального використання лікарських рослин у лікувальних 
цілях [4]. 

Використання лікарських рослин у народній та офіційній медицині має 
багатовікову традицію. Вони здавна користуються великою популярністю серед 
населення, незважаючи на бурхливий розвиток хімії і зростання кількості нових, 
дедалі ефективніших синтетичних лікарських препаратів антибіотиків, лікарські 
рослини продовжують займати значне місце в арсеналі лікувальних засобів. Тому, 
під час дослідження видового складу на території Тернопільської області було 
виявлено 24 види Айстрових, 5 з яких мають лікарські властивостi [2]. 

Ромашка аптечна (Matricаria chamomіlla ) — лікарська рослина, яка відома з 
глибокої давнини. Для виготовлення лікарських препаратів використовують висушені 
суцвіття кошики, які збирають на початку цвітіння. Своєрідний аромат і лікувальні 
властивості рослини зумовлюються наявністю в ній ефірної олії хамазулен, 
органічної кислоти, кумаринів, мінеральних солей, глікозидів та вітамінів. Ромашка 
лікарська збуджує апетит, знімає спазми мускулатури шлунково-кишкового тракту, 
проявляє болетамувальні, жовчогінні та заспокійливі властивості [1]. 

Пижмо звичайне (Tanacetum vulgare L.) — у науковій медицині використовують 
кошики пижма. Препарати з них застосовуються для збудження апетиту, поліпшення 
травлення, при хворобах печінки і кишечника, при бронхіальній астмі, ревматизмі, як 
глистогінний засіб і засіб, що підвищує кислотність шлункового соку, при запорах. У 
квітках містяться ефірна олія (до 0,8%), алкалоїди, гіркі й дубильні речовини, 
органічні кислоти, смола, вітамін С, каротин. 

У народній медицині застосовується також як глистогінний, шлунковий, 
жовчогінний, потогінний, протигарячковий засіб, також використовують при жовтусі, 
епілепсії, головних болях, проносах, водянці, недокрів'ї, порушенні серцевої 
діяльності, подагрі, ревматизмі, хворобах ніг, нервових хворобах, при болісних і 
нерегулярних менструаціях. Зовнішньо суцвіття пижма використовують при лікуванні 
ран, виразок, корости, вивихів, ударів, пухлин, болі у суглобах і ступнях, для миття 
волосся при себореї. Є дані, що рослина пригнічує розвиток гнильних бактерій. 
Фітонцидну і глистогінну дію зумовлює ефірна олія пижма, яка в той же час досить 
токсична для людей і тварин, тому користуватися препаратами з пижма потрібно 
дуже обережно і тільки під наглядом лікаря. Вони протипоказані вагітним жінкам. 

Поїдання пижма тваринами викликає отруєння, особливо y корів і ягнят, надає 
молоку неприємного запаху і гіркого присмаку. Невелика домішка його до сіна має 
дієтичну дію. 

Полин гіркий (Artemisia absinthim) —  лікарська, харчова, фітонцидна, 
ефіроолійна, фарбувальна, таніноносна й інсектицидна рослина. У науковій медицині 
використовують пагони полину гіркого. Препарати з нього застосовують для 
збудження апетиту і поліпшення травлення. Трава входить до складу жовчогінних і 
апетитних чаїв. Виділений з полину препарат хамазулен має протизапальну і 
спазмолітичну дію, використовується при опіках рентгенівськими променями, 
екземах, ревматизмі та бронхіальній астмі. 

У народній медицині квітучі пагони застосовують при шлункових хворобах, 
дизентерії, туберкульозі легень, хворобах нирок і печінки, головних болях, від глистів, 
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кашлю, при ожирінні, запаленні сліпої кишки, жовтусі, водянці, цинзі, малярії, подагрі, 
паралічі, золотусі. Вважається прекрасним засобом при лікуванні недокрів'я, 
геморою, кишкових хвороб. Зовнішньо його застосовують при ударах, пухлинах, 
мозолях, для промивання ран, лікування корости. Трава містить глікозиди, флавони, 
дубильні речовини, янтарну і яблучну кислоти, смоли, білки, крохмаль. 

У ветеринарній практиці відваром полину лікують розлад травлення, 
жовтяницю, виганяють печінкових і кишкових глистів, ними миють тварин при укусах 
кровососів і для відлякування зовнішніх паразитів [5]. 

Деревій тисячолистий, або деревій звичайний (Achilla millefolium) —у   науковій 
медицині використовують верхівки квітучих рослин, зрідка листки або кошики в яких 
міститься ефірна олія, вітамін К, сліди алкалоїду ахілеїну, дубильні речовини, смоли, 
інулін, каротин, вітамін С і фітонциди. 

У народній медицині деревій вважається кровоспинним і потогінним засобом; 
застосовується при туберкульозі легень, виразках шлунку, нирковокам'яній хворобі, 
малярії, проносі, геморої, жіночих хворобах, при нічному нетриманні сечі, хворобах 
печінки, недокрів'ї та головних болях, при простуді, нервових хворобах та гіпертонії. 
Свіжі молоді листочки розтирають і використовують як кровоспинний засіб при 
зовнішніх ранах і носових кровотечах. Щойно видавлений сік рослини, змішаний з 
медом, п'ють для збудження апетиту та поліпшення обміну речовин, при хворобах 
печінки. Суцвіття застосовують при грижі, листки при корості і лускатому лишаю. 

Кульбаба лікарська (Taraxacum officinale) — у коренях цієї рослини містяться 
тритерпенові сполуки, інулін (до 24 %), каучук (до 3 %), жирна олія, до складу якої 
входять гліцериди пальмітинової, олеїнової, лінолевої, мелісової і церитонової 
кислот й застосовують для збудження апетиту, як жовчогінний засіб та поліпшення 
травлення при запорах. У листках міститься  вітамін С (50-70%), каротин (6—8 %), 
вітамін Е, солі заліза, кальцію і фосфору. 

У народній медицині використовують і коріння й листя кульбаби. Весною при 
недостачі вітамінів вживають у вигляді салату свіже молоде листя кульбаби. При 
лікуванні легеневих хвороб препарати з кульбаби вживають як відхаркувальний 
засіб. Як жовчогінний засіб препарати з кульбаби застосовують при хворобах печінки 
[3].  
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Одержання високих урожаїв капусти білоголової високої якості неможливе без 
вчасного застосування заходів із захисту її від шкідливих комах. Серед шкідників 
капусти білоголової найбільш поширеними у Східному Лісостепу України є капустяна 
совка Mamestra brassicae L., капустяна міль Plutella maculipennis Curt., капустяний 
Pieris brassicae L. і ріпаковий Pieris rapae L. білани, а також капустяна попелиця 
Brevicoryn ebrassicae L.  

Пошкодження капусти комахами призводить до втрати 40–60 % урожаю. При 
цьому погіршуються якість головок і знижується тривалість їх зберігання. 

Застосування інсектицидів негативно впливає на навколишнє середовище, і, 
зокрема, на здоров’я людей. Особливо небезпечні стійкі сполуки, а також речовини, 
що розпадаються на токсичні метаболіти, що здатні накопичуватися в організмах 
тварин і людей. Використання отрутохімікатів негативно впливає на природних 
ворогів шкідливих організмів (комахи, гриби тощо). Зведення до мінімуму кількості 
обробок пестицидами запобігає появі резистентних (стійких) рас шкідників. Зменшити 
негативний вплив на довкілля можна за допомогою рослин, які виділяють біологічно 
активіні речовини, з інсектицидними властивостями. Їхні відвари, настої можна 
використовувати як екологічні способи захисту врожаю, вирощеного в наших садах і 
городах.  

Останніми роками питання виробництва чистої продукції набуває підвищеної 
актуальності. Особливого значення набуває вирощування екологічно чистої овочевої 
продукції, оскільки овочі є не тільки продуктами харчування, а й мають виражені у 
великій кількості вітаміни, мінеральні речовини, ферменти, фітонциди й інші важливі 
для підтримання та збереження здоров'я людей мікроелементи. Незважаючи на 
велику кількість публікацій, присвячених дослідженню ефективності заходів боротьби 
із шкідниками капусти, потребують удосконалення також заходи з захисту капусти від 
шкідливих комах шляхом застосування інсектицидних рослин. 

У природі існує багато рослин, які мають інсектицидні властивості: картопля, 
цибуля ріпчата, кульбаба, перець стручковий гострий, тютюн, махорка, томати, 
деревій, хрін, часник, щавель кінський, ромашка, полин. Такі рослини відлякують 
шкідливих комах, бо ті не люблять незнайомих і різких запахів. В органічному 
землеробстві застосувуються різні настої і відвари рослин, які мають інсектицидні 
властивості. Такі біологічні препарати здатні значно знизити популяцію шкідливих 
організмів, не зашкодивши при цьому корисним тваринам.  

Рослинні настої після обробки культур дуже швидко розкладаються, тому для 
отримання бажаного ефекту обприскування потрібно проводити кілька разів з 
інтервалом в 7-10 днів. Інсектицидні властивості різних рослинних препаратів 
виявляються тільки при безпосередньому контакті з комахами-шкідниками.  

Щоб рослинні препарати були максимально ефективними, необхідно знати 
основні правила збору сировини для їх приготування. Рослини збирають у фазі 
бутонізації та цвітіння - саме в цей час в них міститься найбільша кількість діючих 
токсичних речовин. Збір сировини необхідно проводити в суху ясну погоду. Сушать 
рослинний матеріал в затіненому провітрюваному місці, потім подрібнюють для 
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приготування різних препаратів. Для того щоб при обприскуванні настій добре 
змочував листя, в нього додають господарське мило, розведене у воді з розрахунку 
40 грам на відро розчину. Обробку культур слід проводити по сухому листю в 
безвітряну нежарку погоду. 

Польовий дослід з вивчення ефективності інсектицидних рослин проти 
гусениць білана капустяного було проведено на присадибній ділянці приватного 
господарства у с.Матусів Шполянського р-ну  Черкаської області. На дослідній 
ділянці було закладено чотири пробні площадки. Кожну площадку було розбито на 
три повторення і посаджено по 15 рослини капусти (5 рослин в кожному повторенні). 
У період інтенсивного розмноження шкідника - гусениць білана капустяного 
здійснювали обприскування відварами та настоями інсектицидних рослин. 

Схема досліду включала такі варіанти: 
1. Контроль - обприскування чистою водою. 
2. Обприскування відваром з помідорового бадилля (Lycopersicum esculentum 

Mill.).  
3. Обприскування настоєм полину сріблястого (Artemisia absintium  L.). 
4. Обприскування відваром з ромашки лікарської (Matricaria recutita L.).  

Перед кожною обробкою та через 5 днів після обробки проводили підрахунок 
гусениць і яйцекладок на кожній рослині. Після обробки враховується число загиблих 
і живих гусениць, а також яйцекладок. У контролі після обробки дослідних варіантів 
також підраховується число гусениць і яйцекладок, а після другої обробки – їх 
збирали і знищували. 

Ефективність обприскування вираховували у відсотках за формулою: 
С = (А-Б)∙100% / А, 
де А - кількість живих гусениць до обробки, Б - кількість живих гусениць після 

обробки. 
У ході польових досліджень встановили ефективність відварів з помідорового 

бадилля й ромашки аптечної, а також настою полину сріблястого проти шкідника 
капусти (Brassica capitata L.) - гусениці капустяного білана Pieris brassicae L. При 
обробці рослин капусти водою (контроль) гусениці не гинули, кількість яйцекладок не 
зменшувалася - ефективність заходу склала 0%. 

При обробці капусти відваром з помідорового бадилля майже всі гусениці 
загинули, ефективність заходу становила 70%. При обробці настоєм полину 
сріблястого ефективність склала 65%. Найвищою ефективність (100%) була при 
обробці капусти відваром з ромашки лікарської - загинули всі гусениці капустяного 
білана. При цьому обприскування рослин капусти відваром  з помідорового бадилля 
та настоєм з полину сріблястого призводило до зменшення кількості яйцекладок у 2 
рази, а обприскування відваром з ромашки лікарської – у 4 рази. 

Дослідження показали, що відвари з помідорового бадилля й ромашки 
лікарської та настій полину сріблястого володіють інсектицидними властивостями 
відносно шкідника капусти – гусениці капустяного білана. Відвар ромашки лікарської 
виявився найбільш ефективним для обприскування капусти проти білана капустяного 
порівняно з настоєм полину сріблястого і відваром бадилля томатів на 30-35%. 
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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). В 
Україні є птахопарки, де займаються розведенням папуг, також вистачає любителів, 
які розводять папужок в домашніх умовах. Для того, щоб займатись їх успішним 
розведенням, необхідно знати особливості їх утримування та догляду.  

У домашніх умовах можна легко отримати потомство від хвилястих папужок. 
При належному догляді папужки здатні розмножуватися до 10-11 років. Важливим є 
етап підбору пари, що є передумовою успішного розмноження і, як наслідок, 
розведення. При підготовці папуг до періоду розмноження є важливим етап підбору 
пари, що є передумовою успішного розмноження. Птахи, які спарюються повинні  
добре знати один одного, вони здатні відрізняти свого партнера від інших папуг і 
постійно перебувають разом. Важливо знати, що папуги є моногамними птахами, і 
спостерігаючи за ними в зграї, треба звертати увагу на особин, які самостійно 
з'єднуються в пари. Штучно створені пари іноді протягом декількох років не виводять 
потомство, навіть, якщо для цього є всі умови. 

 Для того щоб потомство було повноцінним і сильним, підбирають активних, 
здорових, рухливих і статевозрілих птахів у віці від 10 місяців до 4 років. Небажано 
парувати близькоспоріднених птахів, таке розведення називають інбридингом. Адже, 
споріднене схрещування може призвести до загибелі зародків в яйці, а також появи 
пташенят з відставанням у рості та вродженими вадами [3]. 

У більшості літератури з розведення папуг описаний наступний спосіб 
створення пари. Спочатку необхідно створити всі зовнішні умови - прибирання, 
дезінфекція, підвішування гніздових будиночків. Вранці в день початку гніздового 
сезону в клітку або садок можна посадити самку, а ввечері підсаджують до неї самця. 
Це дає можливість самці звикнути до нових умов, а також відчути себе господинею 
перш, ніж з'явиться самець, який попередньо був підібраний. Коли пара приступає до 
гніздування, вона здатна привести на світ 4-5 виводків підряд. 

Кращий час для розмноження в домашніх умовах – літо і початок осені, коли 
багато світла, тепла, зелені. Папужки можуть успішно вивести потомство пізньої 
осені і навіть взимку, але щоб пташенята виросли повноцінними птахами, необхідні 
спеціальні умови: тривалість світлового дня має становити до 15-16 годин на добу, 
температура повітря в приміщенні повинна сягати 18-20°C, значення відносної 
вологості повітря має бути в межах 60-70% [2]. 

Для розведення хвилястих папужок у квартирі бажано використовувати клітки 
довжиною не менше 100 см, шириною 40 см і висотою 50 см.  Оптимальним також є 
використання кімнатних вольєрів, які виготовляються за спеціальною технологією, 
повинні мати висувний піддон та гніздові будиночки із заглибленням для відкладання 
яєць. Гніздові будиночки можуть бути вертикального, горизонтального та 
компромісного типів. 

Конструкція вертикального будиночка не дозволяє пташенятам передчасно 
випасти з гнізда. У горизонтальному гніздовому будиночку до бічної стінки 
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прикріплюється зсередини сходинка, з якої самка сходить в гніздову западину без 
ризику стрибнути на пташенят і нанести їм травму. Компромісний тип будиночків 
виключає можливість пошкодження кладки або пташенят самкою, досить великий і 
не дає можливості пташенятам передчасно покидати гніздо. Всі будиночки повинні 
мати кришки, які можна знімати, адже це необхідно для проведення огляду гнізд, 
чистки та дезінфекції.  

 Найбільш ефективним є розведення папужок у вуличних вольєрах, адже їм 
необхідний простір для польоту, а в кімнатних вольєрах надати їм таку можливість 
складно.  Вони складаються з відкритої секції, утепленого приміщення та тамбуру.  В 
утепленому приміщенні повинні бути гніздові будиночки, передбачені нормальне 
освітлення і оптимальний тепловий режим. Воно слугує місцем укриття та захисту 
папужок від несприятливих погодних умов. Гніздових будиночків в утепленому 
приміщенні вольєра для розведення хвилястих папужок має бути на кілька штук 
більше, ніж кількість пар птахів, а розвішувати будиночки слід вище до стелі 
вольєра.Утримувати папуг у відкритому приміщенні можна до вересня – жовтня [5]. 

Клітки та вольєри повинні бути укомплектовані для повноцінної 
життєдіяльності папуг. В них повинні бути поїлки, годівниці і жердинки, купалки та 
ігровий інвентар. Поїлки та годівниці повинні бути зроблені з порцеляни або скла. Їх 
ставлять з таким розрахунком, щоб птахи, сидячи на гілках, не бруднили послідом 
воду і корм. У вольєрах, де міститься багато птахів використовують бункерні 
напівавтоматичні годівниці та вакуумні автопоїлки. Жердинки краще використовувати 
з міцних порід дерева: дуба, бука, клена або берези, діаметр повинен бути в межах 
1,4 - 2 см. У кімнатних клітках обов'язково має бути ящичок з піском, необхідним 
птахам для пилових ванн. Також пісок покращує травлення та обмін речовин. 
Папугам необхідні камінчики, які містять мінерали, для заточування дзьоба [1]. 

Гігієна є основою догляду за папугами, особливо, якщо займатись їх 
розведенням. Клітку потрібно регулярно чистити. Дезінфекційні заходи тільки тоді 
призводять до успіху, коли і приміщення, в якому знаходиться птиця є ретельно 
прибраним. Оснащення клітки миється за допомогою щітки і миючого засобу. 
Альтернативою сучасним дезінфікуючим засобам може слугувати теплий содовий 
розчин, після використання якого клітку варто витерти насухо, а потім промити 
розчином ромашки або полину і добре протерти. При використанні паперу для 
застилання піддону у клітках та кімнатних вольєрах, його необхідно міняти щодня. 
Під час генеральної дезінфекції у вуличних вольєрах раз на півроку 25-
сантиметровий шар землі необхідно видалити, після чого рекомендується просочити 
ґрунт дезінфікуючими речовинами і насипати новий шар ґрунту або піску. Не можна 
допускати появи гризунів у вольєрі, тому що крім перенесення інфекції вони 
забруднюють і знищують корм, роблячи його непридатним для птахів. Надзвичайно 
важливо слідкувати за чистотою гніздових будиночків, їх необхідно дезінфікувати 
після кожного гніздування, адже від цього залежить здоров’я пташенят [4]. 

Раціон папуг повинен включати в себе не тільки поживні корми, а й усі 
необхідні речовини і вітаміни, без яких неможливе нормальне функціонування 
організму птиці. Харчування під час розведення має свої особливості. За 3-4 тижні до 
початку гніздового сезону папуг слід перевести на спеціальний раціон. Склад 
зернової суміші, яка дається папугам під час підготовки до гніздового сезону, а також 
в період відкладання і висиджування яєць, вирощування пташенят повинен бути 
наступним: 
 канаркове насіння - 50%; 
 японське просо - 16%; 
 сенегальське просо - 16%; 
 просо «плата» - 16%; 
 лляне насіння - 1%; 
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 конопляне насіння - 1%. 
Крім основного корму, папужкам необхідно давати яєчну суміш, зелені корми, 

овочі, фрукти, пророслі зерна.  
Найбільш важливими поживними речовинами, яких досить мало в зернових 

сумішах, є амінокислоти, вітаміни А, В і D, а також різні мікроелементи. У 
зоомагазинах продаються порошкоподібні препарати, в яких містяться всі вітаміни і 
речовини, необхідні папужкам в період підготовки до гніздового сезону. Такий 
препарат в необхідній кількості підмішують в яєчну суміш. Для задоволення потреби 
у вітаміні D пташкам досить давати риб'ячий жир.  

За кілька днів до появи пташенят з раціону папужок бажано виключити фрукти, 
зелень і конопляне насіння. Як тільки пташенята з'являться на світ, їх вигодовування 
вимагає від самки певних зусиль. В перший час пташенята повинні отримувати від 
матері зобне молочко. Якщо пташенят у виводку багато, то самка запасає в своєму 
зобі зернову суміш і спочатку годує старших пташенят з виводку, а потім молодших. 
Саме їм і дістається зобне молочко. Щоб зобного молочка було достатньо і 
вистачало всім пташенятам, варто підгодовувати самку пророслим зерном [5]. 

Під час вигодовування пташенят у дорослих птахів, крім звичайного зернового 
корму, в раціон повинна бути  включена яєчна суміш. Доза цього корму, також як і 
основного зернового, повинна збільшуватися по мірі зростання пташенят. Для  
повноцінного росту і розвитку пташенят, їх необхідно забезпечити висококалорійним, 
багатим вітамінами кормом. Якщо самка відмовляється від годування молодняка, то 
їх повинен годовувати господар, готуючи спеціальні суміші для вигодовування 
пташенят. Важливо дотримуватись режиму: годування здійснюється 6-7 разів на 
день через кожні 2,5-3 години. 

Життєздатніі здорові пташенята вилітають з гнізда приблизно через 35 днів 
після народження. Після їх вильоту і відділення від батьків необхідно продовжувати 
давати їм яєчну суміш в перші дні регулярно, поступово зменшуючи дозу і кратність 
годування. Зерновий корм у молодих птахів повинен перебувати постійно, так як він є 
основним. При годуванні пташенят необхідні також вітамінні добавки. Замість води 
давати свіжовичавлені соки - яблучний або морквяний. Важливо вводити в раціон 
пташенят різноманітні продукти, змінювати його склад, щоб папужки отримували їжу, 
багату на поживні речовини і вітаміни, поступово переводячи їх на корм дорослих 
птахів [1]. 

Отже, для того, щоб успішно розводити хвилястих папужок, необхідно 
правильно підбирати пари для розмноження, забезпечувати їм комфортні умови 
утримування та догляду в обмеженому просторі. Не менш важливим є дотримання 
збалансованого годування, що є однією з передумов повноцінного розвитку всіх 
поколінь.  
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Властивості у трав дуже різноманітні. Однією з важливих властивостей є - 

лікарські властивості, які використовувались ще з давніх часів і нині повертають свою 
популярність. 

Ендокринологія сьогодні – це медико-біологічна наука, яка має загальне 
визнання у всьому світі. Через те оволодіння основними положеннями 
ендокринології сьогодні є важливим завданням практичної медицини. Серед 
ендокринних захворювань найбільш поширеними є цукровий діабет та йододефіцитні 
захворювання щитоподібної залози. 

Щитоподібна залоза (glandula thyroidea) – регулює основний обмін і забезпечує 
кальцієвий гомеостаз крові. 

Її порушення можуть супроводжуватися як підвищенням, так і зниженням її 
гормонотворчої функції. Якщо гіпотиреоз розвивається в дитячому віці, то буває 
кретинізм. При гіперфункції залози розвивається тиреотоксикоз. У деяких 
географічних регіонах (Карпати, Волинь та ін.), де спостерігається дефіцит йоду у 
питній воді, населення хворіє на ендемічний зоб. 

Підшлункова залоза виробляє як травний сік (екзокринна функція), так і 
гормони (ендокринна функція). 

Цукровий діабет (грец. διαβήτης- надмірне сечовипускання) – група 
ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної 
недостатності гормону інсуліну, внаслідок чого виникає стійке підвищення рівня 
глюкози в крові - гіперглікемія. Захворювання характеризується хронічним перебігом і 
порушенням усіх видів обміну речовин: вуглеводного, жирового, білкового, 
мінерального і водно-сольового. 

Лікарські трави для лікування щитовидної залози 
Лікарські трави - це величезна життєва сила, яку подарувала нам природа. 

Останнім часом практикуючі лікарі все частіше дивляться в бік народної медицини, 
відновлюючи застосування давно забутих рецептів. Використання лікарських трав 
особливо ефективно на ранніх стадіях лікування хвороб. При лікуванні захворювань 
щитовидної залози ні в якому разі не можна відмовлятися від рекомендацій лікаря і 
призначеного ним лікування, лікарські рослини в даному випадку - це підтримуюча 
терапія, але не менш важлива. Спільне використання фітотерапії та 
медикаментозного лікування завжди призводить до найкращих результатів. 
Особливу увагу при виборі природних ліків приділяється йодовмісним, заспокійливим 
рослинам, а також загальнозміцнюючим травам. 

Лікування цукрового діабету травами 
Діабетологія — сучасна галузь медицини, що стрімко розвивається. Але все, ж 

лікарі при лікуванні цукрового діабету 2 типу не забувають призначати збори 
лікарських рослин. А все тому, що лікування цукрового діабету травами є хорошим 
доповненням до основної медикаментозної терапії. 

Після того як ви встановили діагноз цукрового діабету 2 типу і призначили 
лікування Ви можете звернутися до фітотерапевта. Він індивідуально підбере трави 
на основі даних про рівень цукру, вазі, супутніх захворювань діабетика та інших 
факторів. Після певного періоду успішного лікування травами, ендокринолог може 
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зменшити дози таблетованих препаратів або інсуліну. При цукровому діабеті 2 типу 
це спостерігається досить часто. 

Отже, лікарські рослини, такі як: корінь солодки, валеріани, плоди глоду, 
шипшини допомагають при лікуванні захворювань щитовидної залози; а  
подорожник, кропива, астрагал, деревій, корінь топінамбура, полин, коріандр, іван-
чай, кульбаба, материнка, листя черемхи, листки чорниці, будяк, медунка, листя 
смородини чорної, мати-й-мачуха, пижма, ягоди горобини, безсмертник і конюшина 
ефективні при лікуванні цукрового діабету. 

 
 

Вплив препаратів з сировини Лимонника китайського на організм 
людини 
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Лимонник китайський (Schizandra chinensis) відноситься до класу 

Магноліобсіди (MAGNOLIOPSIDA), підкласу Магноліїди (Magnoliidaé), порядоку 
Ілліцієцвіті (Illiciales), родини Лимонникові (Schizandraceaè).  

Плоди Лимонника китайського впливають  на центральну нервову та серцево-
судинну системи, органи дихання, процеси обміну речовин та є імонно- 
стимуляторами [1].  

Вплив лимонника на центральну нервову систему чітко висвітлений в роботах   
О.Н. Воєводіна,  У.А. Єфімова  1954; У.А, Єфімова та спів., 1955; Р.Н. Сорохтіна, 
1955. Аналізуючи їх дослідження можемо стверджувати що  отримані з нього 
препарати мають велике значенняв медицині, оскільки в медицині оскільки 
впливають на функції тих чи інших відділів центральної нервової системи. 

Лимонник допомагає при кашлі, перешкоджає задишці, регулює дихання, 
сушить мокроти. Експерементальні дані свідчать, що 10 і 20% настої з ягід 
лимонника пригнічують серцеву діяльність, знижують кров'яний тиск. 

І.І. Северцев, 1946 та Б.У. Мєркін, 1957 р. вважали що аналогічний вплив 
мають і 20% настоянки з ягід і кори [2]. Д.М. Російський 1952, вказує на тонізуючу дію 
лимонника на серцево-судинну систему, збільшуючи силу серцевих скорочень і 
регулюючи кровообіг [3]. У дослідженнях інших авторів (К.В. Драке, 1943, 1949; Н.У. 
Переслегін, 1944, та ін.) також підкреслюється стимулюючий вплив препаратів 
лимонника на дихання. Так, В. Бійці (1949) на підставі порівняльного вивчення 
впливу настоїв і настоянок з ягід лимонника та дихання дійшла висновку, що 
препарати з насіння менш активні, ніж витяжки з ягід. 

Препарати лимонника також сприяють нормалізації артеріального тиску, при 
застосуванні настоянки з плодів і насіння лимонника (1:5) протягом 16—40 днів (в 
основному від 20 до 30 днів) И.З. Баткин спостерігав у хворих до кінця лікування 
зниження артеріального тиску з 180/110 до 120/95 мм.рт.ст. При початковій тахікардії 
пульс ставав рідшим, а при брадикардії частішав, наближався до норми. У хворих із 
зниженим артеріальним тиском він підвищувався від 85/50 до 95/60 мм.рт.ст. На 
підставі спостережень кардіологів було встановлено, що прийом порошку з насіння 
лимонника по 1,5 г 2 рази на день (після сніданку і ввечері) протягом 2 тижнів 
викликав нормалізацію артеріального тиску, у хворих із зниженим тиском, а при 
нормальному тиску ніякого впливу не справляв. 
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А.С. Агєєнко і Б.Т. Коміссаренко (1960) вважають настоянку лимонника 
ефективним засобом при лікуванні гіпотонії, причому вони відзначають, що разом з 
наближенням артеріального тиску до нормального, настоянка   сприяє   регулюванню   
такого   важливого гемодинамічного показника, як пульсовий тиск [4]. 

Поліпшення об'єктивних гемодинамічних показників у хворих, що лікуються 
настоянкою лимонника, супроводжувалося і суб'єктивним поліпшенням стану хворих. 

Таким чином, на підставі приведених експериментальних і клінічних даних 
можна рекомендувати настоянку лимонника по 25—40 крапель 2—З рази на день 
протягом 2— 4 тижнів як тонізуючий серцево-судинну систему засіб, особливо 
ефективний при гіпотонії. Негативних побічних дій на серцево-судинну систему не 
спостерігалося. Більш того, застосування 15 мл настоянки при збереженні загального 
тонізуючого ефекту вираженого впливу на артеріальний тиск не дає [5]. 

Вплив лимонника  на обмін речовин. Вивчали А.С. Сундєєва(1950), І.С. 
Білоносов  (1951—1958), А.А. Константінов (1954, 1955, 1956, 1959), М.Н. Плютач 
(1954), Н.П. Василевська, А.Н. Кузьменко (1958) були одержані дані, [6]. Так було 
встановлено, що під впливом водного відвару (10,0 г, 100 мл води) сухих ягід 
лимоннику, введеного перорально  в дозі 5 мл, відбувається підвищення 
концентрації цукру і молочної кислоти крові, яка досягає максимуму через 2 години 
після прийому препарату, а через 4 години повертається до норми. Концентрація 
цукру в крові збільшувалася в середньому на 18,6%; вміст молочної кислоти 
підвищувалося на 150%. Особливо різко підвищення рівня цукру в крові 
спостерігалося при введенні лимоннику натщесерце. Середнє збільшення 
концентрації цукру в крові у  дорівнювало  55%. 

На основі власних досліджень та досліджень вчених приходимо до висновку, 
що препарати лимонника китайського є імунностимуляторами, які впливають на 
центральну нервову та серцево-судинну системи, органи дихання та  процеси обміну 
речовин. 
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Родина Розові — досить велика родина, до якої належать різноманітні за 

будовою листків, квіток, суцвіть і плодів, дерева, кущі, трав’яні форми, переважно 
багаторічні. Родина об’єднує понад 100 родів, до яких належить близько 3000 видів. 
Представники родини поширені переважно в північній півкулі. Поширені, переважно, 
вони в помірних і субтропічних областях північної півкулі, тільки представники 
Хризобаланових властиві тропікам південної півкулі. За типом квіток, характером 
квітколожа і плодів родину поділяють на сім підродин, з яких для флори України 
характерні представники тільки чотирьох: Таволгові, Розові, Яблуневі, Сливові. 

Таволгові найпримітивніші серед розових. Вони представлені 20 родами і 
приблизно 180 видами. Квітки підматочкові; зав'язь верхня, розміщена на трохи 
вгнутому або плескуватому квітколожі; плід — збірний з багатонасінних листянок, 
рідше коробочка. Більшість таволгових ростуть в горах у лісовому поясі і на відкритих 
ділянках, по кам'янистих осипах, схилах ущелин, берегах річок. В Україні найчастіше 
культивують такі види: таволгу середню, таволгу зарубчасту, таволгу звіробоєлисту, 
що мають білі квітки, зібрані в напівзонтики або щитки. Крім того, таволга середня, 
таволга зарубчаста та таволга звіробоєлиста ростуть в Україні й дико. Всі види роду 
швидкорослі, світлолюбні, невибагливі до умов зростання. В садах і парках як 
декоративні розводять також екзохорду Альберта, таволжник звичайний, який 
зустрічається в Україні в садах, парках, в лісах та серед чагарників, частіше в 
Карпатах і Передкарпатті. 

Підродина Розові Включає до 50 родів і понад 1700 видів і є найбільшою 
підродиною в родині. Квітки навколоматочкові; квітколоже вгнуте, опукле або 
плескувате, часто зростається з основою чашечки, м'ясисте аби соковите: зав'язь 
верхня чи напівнижня: плоди здебільшого збірні, складаються з однонасінних 
нерозкрнвних сім'янок, кістянок, листянок або горішків. 

Рід Шипшина, або троянда — великий і дуже поліморфний рід: у природі 
шипшини легко схрещуються, даючи гібриди і форми різного таксономічного 
значення. Всього у флорі України є понад 80 видів шипшин і ряд природних гібридів. 
Колючі кущі з непарноперистими листками. Квітколоже бокалоподібне. м'ясисте, 
зрослося з основою чашолистків; плід — несправжня багатосім'янка. Дикорослі види 
шипшини мають, як правило, немахрові квітки з п'ятьма забарвленими пелюстками. 
Дуже цінну трояндову олію одержують з пелюсток так званої троянди дамаської, яку 
здавна культивують у Болгарії. її вирощують також в Україні (в Криму), в Молдові і на 
Кавказі.  

Рід Малина, ожина - переважно колючі кущі або багаторічники. Поширені в 
помірних і холодних областях північної півкулі і в гірських районах субтропіків. 
Нерідко утворюють (особливо в гірських лісах) непрохідні хащі. В Україні росте 39 
видів роду Rubus. Поміж видів цього роду найбільше значення має малина. У 
світлохвойних лісах України і всієї Євразії поширені костяниця з червоними плодами.  

Підродина Яблуневі включає в себе 23 роди і близько 600 видів, що ростуть в 
помірній і субтропічній зонах північної півкулі. 
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http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96
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Рід Груша В Україні є 2 види, в лісах і байраках майже повсюди росте груша 
звичайна, яка є доброю підщепою для культурних сортів, об'єднаних під загальною 
назвою груша домашня. 

Рід Яблуня. Дерева, рідше великі кущі без колючок з черговими, черешковими, 
суцільними або лопатевими листками і рано опадаючими прилистками.В Україні в 
лісах ростуть яблуня лісова та яблуня рання. Перша — це дерево до 10 м заввишки, 
з неопушеними в дорослому стані листками, друга — деревце до 5 м заввишки, з 
пухнастими знизу листками. У культурі відомо понад 10 000 сортів яблуні; 
асортимент їх увесь час розширюється. Більшість культурних сортів яблуні, відомих у 
світовому асортименті, об'єднується в збірний (комплексний) культигенний вид — 
яблуня домашня, що має складне гібридне походження. Яблуня найважливіша в світі 
плодова культура для помірної кліматичної зони. Такою ж вона є і для України. 

Рід Горобина — дерева або кущі з перистими або простими листками, квітки 
зібрані в щиткоподібні суцвіття; плоди кулясті чи овальні, червоні або коричневі. 
Близько 100 її видів росте в районах з помірним кліматом у північній півкулі. В Україні 
є вісім видів, серед яких найбільш поширена горобина звичайна з яскраво-червоними 
плодами. На Поділлі і в Карпатах росте берека — красиве високе дерево з дуже 
цінною деревиною і буро-жовтнми плодами. В парках і садах, а також у гірських лісах 
Криму трапляється горобина домашня — дерево з великими грушоподібними або 
кулястими їстівними плодами. Тут же росте кілька близьких між собою кущових видів 
горобини — горобина кримська, горобина грецька та ін. 

В підродині Сливові до 10-11 родів і понад 400 видів, поширених головним 
чином в помірній і субтропічній зонах Північної Америки і Євразії. 

Квітки навколоматочкові: зав'язь верхня, не зростається з увігнутим 
квітколожем, плід — соковита або (рідше) суха кістянка. 

Рід Вишня. По всій Україні поширена в культурі в. звичайна. Вишня давня 
улюблена культура в Україні (за літописом відома в Києві з XII ст.). Плоди вишні 
споживають у свіжому вигляді: їх також сушать, виготовляють з них варення, 
компоти, наливки, сиропи тощо. У декоративному садівництві в Україні 
використовують деякі кущові вишні: вишню японську, вишню повстисту, вишню 
залозисту, вишню сіру тощо. 

Рід Черемха. Дерева або кущі з простими черговими листками, в бруньках 
згорнутими вздовж. Квітки маточково-тичинкові, дрібні, білі, зібрані у вузькі китиці, які 
з'являються з минулорічних бруньок після розпускання листків. Тичинок 5-20. 
Маточка одна. Плід - невелика соковита, м'ясиста кістянка, з округлою кісточкою. В 
Україні росте п'ять видів черемхи, переважну більшість яких розводять у садах і 
парках як декоративні рослини, деякі з них мають їстівні плоди. В природному стані в 
лісах і чагарниках на вогких місцях по всій України, крім Степу і Криму, росте черемха 
звичайна — гарна декоративна і фітонцидна рослина, та добрий медонос. 

Рід Абрикос. В Україні культивують Абрикос звичайний дерево до 15 м 
заввишки, з розлогою кроною, квітки білі або рожеві, з'являються в квітні раніше, ніж 
листки: плоди різні за формою і забарвленням, найчастіше жовті, оранжеві або 
червонобокі, зовні оксамитно-опушені. 

Види родини розових мають надзвичайно велике господарське значення:  
1. Плоди багатьох розових багаті на вітаміни.  
2. Серед розових відомо чимало лікарських рослин (наприклад, глід, 

шипшина). Глід застосовують для лікування захворювань серцево-судинної системи. 
Також як лікарський засіб застосовують олію, яку отримують із насіння мигдалю. 

3. Багато рожеві цінуються як декоративні рослини, серед них особливе місце 
належить трояндам. В основі величезного розмаїття культурних троянд лежать 
кілька диких видів.  

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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http://ua-referat.com/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
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4. Шипшина містить багато вітаміну С, інші вітаміни (А, В2, К, Р), мінеральні 
речовини, органічні кислоти, флавоноїди, дубильні речовини й цукор; в насінні — 
ванілін. 
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Однією з актуальних  екологічних проблем сучасного суспільства є захист 
довкілля від органічних відходів, які є джерелом забруднення навколишнього 
природного середовища. Основним інноваційним способом їх утилізації є 
біоконверсія. Одним із ефективних і екологічно безпечних методів біоконверсії є 
вермікультивування за допомогою дощових черв’яків, зокрема, гібрида червоного 
каліфорнійського черв’яка. 

Вирощена на забруднених ґрунтах продукція викликає у людей цілу низку 
захворювань, і перш за все - онкозахворювання. Екологічна ситуація, що склалася в 
Україні, вказує на необхідність подальшої розробки і застосування ефективних 
технологій відтворення і збереження родючості ґрунтів. Все це обумовлює 
актуальність проведення робіт у цьому напрямі. 

Метою нашої роботи є вдосконалення прийомів утилізації органічних відходів 
шляхом вермікультивування, та вдосконалення безпечних для довкілля 
технологічних прийомів відновлення родючості ґрунтів для подальшого вирощування 
екологічно чистої продукції на основі використання нового органічного добрива - 
біогумусу, тобто застосування прийомів екологічного землеробства.  

Із поставленої мети витікають наступні завдання:  
 дослідження впливу біогумусу на відновлення родючості ґрунтів;  
 вплив біогумусу на ріст та урожайність овочевих культур;  
 вплив біогумусу на стимуляцію коренеутворення. 

Вирішення цих завдань проводилось нами в 2014-2015 рр. на садово-городній 
ділянці Бориспільського р-ну Київської області. 

За статистикою кожна середня сім’я викидає приблизно 300-500 кг органічних 
відходів за рік. Звичайно, їх можна просто викинути в смітник і хай собі гниють. А 
якщо ними згодувати черв’яків, то замість сміття можна отримати найкраще добриво 
для свого городу – біогумус, який набагато швидше і краще впливає на рослини та і 
витрати його в 20 разів менше ніж гною. Він не пахне, не містить патогенних 
мікроорганізмів і гнилісних бактерій. Органічний субстрат впродовж 1-2 днів втрачає 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


131 

 

неприємний запах, а через 4-5 тижнів за допомогою черв’яків перетворюється на 
високоякісне органічне добриво. 

Дослідження проводили наступним чином. На дно залізобетонного кільця 
поклали лист заліза і прикрили піском, який є дренажем; потім шар ґрунту 10 см, шар 
харчових відходів приблизно 30 -35 см, знову шар ґрунту 10-15 см. У харчові відходи 
додавали мелену яєчну шкаралупу. На поверхню ґрунту клали черв’яків, які, 
ховаючись від згубного світла, почали зариватися в ґрунт. Після заселення ґрунту 
черв’яками, його періодично зволожували, не даючи субстрату пересихати. 
Приблизно через місяць черв’яки повністю засвоїли корм і ми знову додавали їм нову 
порцію приблизно 15-20 см. Кожні 2 тижні повторювали підкормки і поливали (краще 
з садової лійки або зі шлангу з розпилювачем) 1-2 рази на тиждень. Важливою 
умовою додавання корму для черв’яків є обов'язкове його закриття шаром ґрунту. 
Корм не повинен лежати на поверхні ґрунту, оскільки він вкриється пліснявою і 
закисне.  

Кормом для черв’яків при проведення дослідження слугували органічні рештки 
з компостної ями, які попередньо пройшли ферментацію, тобто “перегоріли” в 
результаті самозігрівання. Біля ложа із черв’яками закладаємо свіжий гній, який 
через місяць дадаємо його на підкормку. 

Перед похолоданням проводжу збір біогумусу (два-три рази за сезон). Біогумус 
— це темно-бура, грудкоподібна розсипчаста маса. Його бажано підпушити і для 
зберігання вмістити у мішки. При зберіганні добриво  висихає, але не втрачає своїх 
властивостей. 

При дослідженні впливу біогумусу на ріст та врожайність овочевих культур 
нами закладалися такі досліди. Навесні грядку полуниці №1 замульчували заввишки 
приблизно  2 см біогумусом, а на грядці №2 використовували як добриво аміачну 
селітру. Спостереження показали: що на грядці 1 полуниця зацвітає на 10 днів 
раніше, була урожайнішою і солодшою в порівнянні з грядкою №2 . 

Дослід № 2. Грядку часнику поділила на дві частини. Першу частину - 
замульчовали 3 см біогумусу, а другу частину – компостом. Спостереження 
показали, що на першій частині грядки часник не потребує прополки влітку. Грунт 
залишається розпушеним, а голівки часнику крупніші, ніж на другій частині грядки. 

Дослід № 3. На ділянку №1 висаджували розсаду помідорів сорту Де Барао (20 
шт.) та «Кристал» (20 шт.). В кожну ямку вносили по жмені біогумусу. Таку саму 
кількість розсади висаджую на ділянку №2 але без добрив. Спостереження показали, 
що на ділянці №1 вигонка розсади була більш ранньою, кущі помідорів були більш 
міцнішими, їх урожай був на 30 % більший в порівнянні з ділянкою №2. 

Також із біогумусу готую водну витяжку. Одну склянку сухого біогумусу розвожу 
у 10 літрах води кімнатної температури, добре перемішую і відстоюю одну добу. Коли 
вода набуває кольору чаю, то отримую слабкий розчин гуматів потрібної 
концентрації.  

Дослід № 4. Для досліду огірки були посаджені в два ряди на відстані 2 метри 
висаджуємо огірків сортів  «Фаворит»  та  «Фенікс». Перший рядок: насіння замочую 
на ніч витримуючи 10 годин в розчині; при  висіванні, в ґрунт додаю сухий біогумус. 
Другий рядок: насіння огірків не замочую, при висіванні насіння, та  не додаю добрив 
в ґрунт. Спостереження показали, що в першому рядку урожайності огірків та їх 
якість були вищі, ніж у другому рядку. 

Як показали наші дослідження використання нових безвідходних технологій, а 
саме утилізацію органічних відходів дозволяє зменшити шкоду, завдану довкіллю, 
знизити епідеміологічну небезпеку для населення, суттєво підвищити ефективність 
агропромислових комплексів у результаті використання органічного добрива – 
біогумусу – продукту життєдіяльності вермикультури. 
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Підродина Prunoidae належить до підкласу Розіди (Rosidae), родини Розові 
(Rosaceae), яка має значний об’єм у світовій флорі. До неї відносять близько 100 
родів і понад 3000 видів. У флорі України родина представлена 40 родами і більш як 
150 видами. 

До підродини Сливові належить велика кількість видів, що є важливими 
плодовими культурами помірної зони Євразії. Це передусім Слива (Prunus 
domestica), Вишня (Cerasus vulgaris), Алича (Prunus diivaricata), Черешня (Cerasus 
avium), Абрикос (Armeniaca vulgaris), Мигдаль (Amygdalus сommunis), Персик (Persica 
vulgaris) тощо. Крім культурних видів представлених великою кількістю сортів, у 
флорі України є також дикорослі види: Терен колючий (Prunus spinosa), Вишня 
степова (Cerasus fruticosa), Мигдаль степовий (Amygdalus nana) тощо. 

Крім плодових рослин з підродини Prunoidae, в Україні вирощують також і 
декоративні види, зокрема Вишню повстисту (Cerasus tomentosa) та Сакуру (Prunus 
serrulata). 

З глибокої давнини відома культура сливі та аличі, вишні та черешні, абрикоса, 
персика, мигдалю, які мають велику господарську цінність для дюдини, як плодові 
рослини. 

 Мигдаль широко використовують в кондитерській промисловості, для 
отримання жирного мигдалевого масла, яке використовується переважно в медицині 
та парфумерії. Дикий мигдаль частіше має гіркі ядра, з яких отримують   олію, яку 
шикоро використовують у миловарінні. Деревина сливових йде на різноманітні 
вироби, на токарні вироби, музичні інструменти, курильні трубки і мундштуки, 
використовується в меблевому виробництві та оздоблювальних робіт[1]. 

Майже всі сливові (крім черемхи) на стовбурах виділяють камедь, яка 
знаходить примінення в приготуванні фарб, клею і в кондитерській 
промисловості. Плоди черемхи та листя лавровишні використовують у медицині. 

http://www.agroexpo.net/
http://www.vermik.narod.ru/
http://www.webfermerstvo.org.ua/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Prunus_domestica
https://ru.wikipedia.org/wiki/Prunus_domestica
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%85%D0%B8
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Плоди вишні рекомендується активно вживати в їжу з метою підвищення в крові 
гемоглобіну, зниження високого тиску і зміцнення капілярів щоб уникнути 
крововиливів; вони є відмінним профілактичним засобом від інфарктів, тромбозів, 
інсультів, нападів стенокардії та від ускладнень артеріального атеросклерозу; 
м'якоть плодів застосовується при лікуванні подагри і артриту, оскільки зменшує 
рівень сечової кислоти в організмі і усуває запалення суглобів; за рахунок досить 
високого вмісту міді вишню корисно включати в раціон при лікуванні епілепсії та 
деяких психічних захворювань – ягоди;  плоди вишні благотворно впливають на 
центральну нервову систему і на діяльність головного мозку; протизапальні і 
бактерицидні властивості вишні дозволяють успішно боротися зі стрептококами і 
стафілококами, знищувати збудників дизентерії; при простудних захворюваннях її 
плоди служать відмінним жарознижуючим засобом, а при бронхіті та сухому кашлі 
ягоди діють як м'яке, та  відхаркувальний засіб. 

Пишним цвітінням відкриває весняний сезон в саду декоративна вишня - 
сакура. Навесні декоративна вишня дуже рясно цвіте, газон під нею перетворюється 
в рожевий килим з опалого пелюсток.[3]  

Слива застосовується в медицині, кулінарії, косметології. У медицині: слива 
посилює апетит, крім цього компоти і киселі з сливи корисні при атеросклерозі, 
хворобах нирок, ревматизмі і подагрі, рекомендують сливу людям, страдаючим 
недокрів'ям і серцево судинними захворюваннями. Калій, що містяться в плодах 
сливи, має сечогінну дію, чим сприяє виведенню з організму надлишку води і 
кухонної солі. Корисна не тільки свіжа сливу, але і сушена. Але оскільки сушена 
слива має  вищу калорійність, ніж у свіжому вигляді, її не рекомендують людям, що 
страждають діабетом і ожирінням. Необхідно утриматися від вживання чорносливу 
матерям ,що годують немовлят, оскільки він може викликати у грудних дітей пронос, 
бурчання в животі і коліки. Свіжі та сушені сливи (особливо чорнослив), а також 
компоти і соки з м'якоттю володіють проносною дією, рекомендуються при запорах і 
атонії кишечника. Слива (чорнослив) сприяє виведенню холестерину з організму. 
Сливи рекомендуються при захворюваннях нирок і гіпертонічній хворобі [5]. 

Терен — весняний медонос і пилконос. Медопродуктивність його до 30 кг/га.У 
народній медицині терен здавна використовують як дієтичний і лікувальний засіб при 
шлунково-кишкових захворюваннях. Плоди, квітки і кору терену застосовують як 
кровоочисний засіб, особливо при нашкірних висипах, масових фурункулах. Квітки 
терену корисні і при різних хворобах печінки, вони  регулюють перистальтику кишок і 
вважаються ніжним проносним засобом. Корені, кора і молода деревина мають 
протизапальні і потогінні властивості. Листки терну рекомендують як сечогінний і 
проносний засіб. Верхній шар кори терну рекомендують прикладати при бешихових 
запаленнях шкіри. 

Відвари з коренів і листків використовують для полоскання ротової порожнини 
при захворюванні зубів і ясен. 

В озелененні терен використовують для створення живоплотів. Терен колючий 
і степовий — цінна рослина для створення лісозахисних насаджень, для закріплення 
схилів, ярів і балок. 

 Черемшина — цінна лікарська рослина. Листя, квіти, плоди і кора мають певні 
цілющі властивості. У свіжому вигляді плоди — чудовий антисептичний і 
протицинговий засіб, містять велику кількість дубильних речовин, тому вживають їх 
як в'яжучий засіб при шлунково-кишкових захворюваннях. Листя містить лимонну 
кислоту, цукор, вітамін С та інші вітаміни; насіння — жирну олію; квіти та кора — 
глікозид амігдалін, дубильні речовини.  

Черемха звичайна — харчова, медоносна, лікарська, фітонцидна, 
фарбувальна, деревинна, декоративна рослина. Плоди черемхи мають солодкувато-
терпкий присмак, але в стадії повної стиглості терпкуватий присмак зникає, і плоди 
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стають придатними для вживання в їжу свіжими. Частіше їх використовують для 
різноманітної переробки: приготування наливок, фруктово-ягідних вин, їх сушать і 
консервують.  

Черемха звичайна — весняний медонос і пилконос. У народній медицині 
застосовують всі частини рослини: квітки при хворобах очей, кору як сечогінний і 
потогінний засіб, листки — при проносі і бронхітах, суцвіття — при порушенні обміну 
речовин, плоди як антицинготний засіб, а всі частини рослини — при анемії, 
запаленні слизової оболонки рота [4]. Є вказівки на застосування черемхи при 
застуді, ревматизмі, туберкульозі легень, подагрі та пропасниці. У листках і квітках 
черемхи містяться фітонциди, що знищують шкідливих бактерій та оздоровлюють 
повітря. З кори добувають зелену і буро-червону фарби, які застосовують для 
фарбування тканин. Деревина черемхи — блискуча, легка, буро-червоного кольору, 
застосовується для різьблення і дрібних виробів. 

Плоди абрикоса цінуються високим вмістом пектинових речовин, без них важко 
отримати такі популярні ласощі, як мармелад, пастилу, джем, желе або смачну 
начинку для цукерок. Абрикосовий сік містить багато солей кальцію і заліза, тому він 
дуже корисний маленьким дітям і вагітним жінкам - 150 г соку задовольняють добову 
потребу людини в каротині. Персик використовуваного в медицині і косметиці. Він 
має корисні і лікувальні властивості для організму, завдяки чому персик широко 
використовується в народній і традиційній медицині. Плоди мають корисні 
властивості і застосовуються при таких недугах як подагра, ревматизм, 
захворювання нирок. Процедура з використанням персика освіжає шкіру обличчя і 
надає їй еластичність. 

Всі представники мають широкий спектр використання, як в медицині, 
озелененні та харчовій промисловості і потребують подальшого вивчення. 
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Постановка проблеми. В умовах сьогодення надзвичайно гостро постає 

проблема збереження зникаючих видів тварин і рослин України. Дослідження умов 
середовища, в якому вони живуть, дає змогу вивчити особливості їхнього існування і 
вплив зовнішніх чинників на морфологію. А це, в свою чергу, сприяє обранню 
правильного підходу для збереження цих видів у природі Порівняльна 
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характеристика морфології тритонів Прикарпаття та Закарпаття дозволяє вивчити 
залежність зовнішньої будови тварин від умов середовища, у якому вони живуть. 
Тому необхідно досліджувати цю проблему для розуміння особливостей умов, які 
необхідно створити, щоб певний вид тритонів зберігся у природі з усією 
різноманітністю своєї морфології. 

Метою статті є порівняти морфологічні відмінності тритонів Закарпатської 
області Міжгірського району села Колочава та тритонів Івано-Франківської області 
Долинського району села Витвиця. 

Аналіз останніх досоіджень і публікацій.  Над вивченням земноводних 
Прикарпаття та Закарпаття, зокрема тритонів,  працюють багато науковців, а саме 
Гаврилюк О.В., Микітчак Т. І., Грицюк І. В., Держипільський Л. М., Томич М. В., 
Стефурак І. Л., Савчук Г. В., Лосюк В. П., Заєць З. С., Солодкова Т. І., Стойко С. М., 
Киселюк О. І. та ін.. Аналіз стану досліджуваної проблеми доводить, що питання 
порівняння характеристики морфології земноводних Прикарпаття та Закарпаття на 
даний час є недостатньо вивченим, а тому потребує більш детальних досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Земноводні, або амфібії, мають значні 
відмінності від інших хребетних тварин. Цей клас включає близько 2100 сучасних 
видів, представлених трьома рядами: хвостаті, безногі і безхвості земноводні. Для 
дослідження нами був обраний ряд Хвостаті, який об’єднує земноводних, що мають 
довгий хвіст і короткі ноги. Налічують близько 350 видів, а в Україні є  лише 11. З них 
найбільш поширеними є тритони (належать до родини саламандрові 
(Salamandridae)); чотири з яких мешкають на Закарпатті та Прикарпатті: звичайний, 
альпійський, карпатський і гребенястий тритони.[1] 

Наші дослідження проводились на базі селища Колочава та селища Витвиця. 
Селище Колочава  Міжгірського району Закарпатської області знаходиться у західній 
частині Горган.  Горганське високогір’я має від 515 до 1719 метрів над рівнем моря. 
Селище Витвиця Долинського району Івано-Франківської області розташоване в 
гірській зоні Карпат, від 250 до 400 метрів над рівнем моря.  

Найпоширенішим є Тритон звичайний (Lissotriton vulgaris, або Triturus 
vulgaris). Це вид роду малих тритонів (Lissotriton).  

Цікаво те, що загальна довжина тіла дорослих особин – лише близько 55–105 
мм.  Характерною їх ознакою є наявність піднебінних зубів у вигляді двох ліній, що 
зближуються одна з одною у дистальній частині. 

Шкіра їх його гладенька, або малозерниста. Спина забарвлена в оливково-бурі 
або сірі тони, боки - в оливково-жовті з сріблястим тони. Зверху і по бокам тіла є 
відносно великі темні плями, які у самиць менш виразні. Забарвлення черева жовто-
помаранчевих тонів з невеликими темними плямами. На голові помітні повздовжні 
темні смуги, дві з яких виглядають контрастніше і проходять через очі. [1,2] 

Самці цього виду більші за самок у розмірах, а в сезон розмноження вони 
стають яскравіше  забарвлені, у них на тілі й по боках хвоста розвиваються 
голубуваті смуги-плями. Водночас на спинному боці в них розвивається гребінь, який 
при переході на спинну частину не утворює перериви біля основи хвоста. Не 
виключено,що в цей час він може використовуватися як додатковий дихальний орган. 
Також у шлюбний період на пальцях задніх кінцівок з'являються перетинки. 

У результаті аналізу літературних даних і наших досліджень було встановлено, 
що самкам з Прикарпаття властиві більші розміри тіла, голови, а обом статям більш 
довгі передні кінцівки.[2,3] 

Ще один представник роду малих тритонів - Тритон карпатський, або 
водяна ящірка, (Lissotriton montandoni, або Triturus montandoni).  

Це ендемік Карпат(тобто поширений лише на даній території). Його можна 
зустріти у гірській і передгірній частинах цього регіону на висотах від 400-500 до 900 
м. Заселяє різноманітні водойми – калюжі і канави, криниці, болота, озера. 
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В загальному довжина тіла з хвостом у самців карпатського тритона складає 
близько 74 мм, а самиць - 83 мм. Характерною ознакою є те, що їхні зуби у передній 
частині у вигляді двох рівнобіжних ліній розходяться дистально. Їхнє тіло у 
поперечному розрізі – квадратно-округле, поверхня шкіри на водному етапі життя 
гладка, на суші ж - дрібнозерниста. 

Вражає мінливість забарвлення, частіше у ньому наявні жовтувато-оливкові та 
коричнево-оранжеві тони (самиці дещо світліші), уздовж спини проходить світла 
смуга, на боках тіла темні плями та крапки, черевце жовте або однотонно-
помаранчеве до червоного, без плям. 

У шлюбний період у самців забарвлення верхньої частини хвоста темніше, на 
нижній частині ясно-блакитна смуга, задні лапи та клоакальні губи майже чорні (в 
самиць жовті). На відміну від багатьох інших видів тритонів спинний гребінь не 
розвивається, однак у самців хвіст закінчується добре помітним (5–8 мм) 
нитковидним відростком, довжина якого при переході на суші різко зменшується 
(приблизно до 1 мм). [2,4] 

На основі наших досліджень і літературних даних було встановлено, що 
представники цього виду, які живуть на більших висотах, характеризуються більшими 
розмірами тіла порівняно з мешканцями низькогір’їв. Також встановлено, що тритони 
обох статей Прикарпаття є більшими за розмірами, ніж тритони Закарпаття.[1,3] 

Наступним видом є Тритон альпійський, або тритон гірський (Mesotriton 
alpestris або Triturus alpestris). Він є представником роду мезотритон (Mesotriton), в 
Україні поширений лише номінативний підвид, який живе у Карпатах. Тритони цього 
виду характеризуються доволі високою здатністю до освоєння нових водоймищ. 

Досить своєрідно виражений статевий диморфізм. Так, наприклад, в самців є 
невеликий спинний гребінь, якого у самиць немає. А також, клоакальні губи самців, 
порівняно з самицями, розвинені сильніше, вони мають помаранчевий колір з 
темними плямами по зовнішніх краях, в самиць цих плям немає. Довжина тіла разом 
з хвостом складає в середньому близько 80 мм у самців і 90 мм у самиць. 

 Забарвлення самців у шлюбний період дуже яскраве: на загальному чорно-
бурому тлі розташовані насичено-блакитні плями, по боках тулуба проходить 
брунатно-срібляста смуга з дрібними чорними плямами, оточеними блакитною 
торочкою. Черевце та горло помаранчевого кольору. Забарвлення самиці в цей 
період нагадує таке у самця, але є менш яскравим. 

По закінченні сезону розмноження забарвлення стає тьм’янішим, у першу 
чергу зникають блакитні тони та яскраві плями.  

Характерна їхня риса - піднебінні зуби є у вигляді двох поздовжніх ліній, що у 
передній частині зближені, а в дистальній широко розходяться. Під час перебування 
у водоймах поверхня шкіри гладка, але при переході на сушу стає помітно 
зернястою. [2,3] 

Для цього виду тритонів, як і для попередніх видів, характерні більші розміри 
тіл мешканців високогір’їв у порівнянні з тими, хто мешкає в низовинах. У той же час 
представники з Прикарпаття та Закарпаття не мають істотних відмінностей в 
основних морфометричних характеристиках. [1,3] 

Також у Карпатах розповсюджений Тритон гребенястий, тритон 
гребінчастий, або іриця велика  (Triturus cristatus). Це представник роду тритонів 
(Triturus), який поширений майже по всій Україні. 

Це тритони середніх та великих розмірів, довжина тіла з хвостом самців і 
самиць з карпатських популяцій складає 110–115 мм і 120–125 мм відповідно. Іноді 
довжина сягає 17 см. 

Їхня характерна особливість – розташування лемішних зубів у вигляді двох 
поздовжніх зігнутих ліній, що зближуються у передній частині й розходяться у задній. 
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Передня частина морди дещо заокруглена, очі невеликі, голова відділена від тулуба 
незначним звуженням. Хвіст сплющений з боків.[1] 

Також цікавим є те, що плавальних перетинок на передніх кінцівках нема, але 
на задніх - злегка розвинені біля основи пальців. Шкіра грубозерняста (на череві 
гладка), загальне тло складається з брунатно-чорних тонів з темними цяточками 
зверху та білими по боках тулуба. Черево жовто-помаранчеве у темних плямах. 
Своєрідним є зубчастий гребінь, що розвивається в шлюбний період у самців на 
верхній стороні тіла і тягнеться від голови до основи хвостової частини, де він 
переривається й потім продовжується на обох сторонах (зверху й знизу) хвоста. А по 
закінченні шлюбного сезону гребінь різко зменшується у розмірах, але не зникає 
зовсім. 

Саме наявністю гребеня, опуклішою клоакою та загальними розмірами тіла 
самець відрізняється від самиці у позашлюбний період.  

Розміри тритонів Прикарпаття і Закарпаття суттєво не відрізняються.[1,3] 
Висновки: 
1) У селищі Колочава Міжгірського району Закарпатської області і в селищі 

Витвиця Долинського району Івано-Франківської області мешкає чотири види 
тритонів: звичайний, альпійський, карпатський і гребенястий тритони. 

2) Для більшості видів тритонів Прикарпаття властиві більші розміри тіла, ніж у 
тритонів Закарпаття. 

3) У деяких тритонів спостерігаються залежність розмірів тіла від висоти над 
рівнем моря (у мешканців високогір’їв більші розміри тіла); 

 
Список використаних джерел: 

1. Даревский И.С. Редкие и исчезающие животные. Земноводные и 
пресмыкающиеся: Справочное пособие /  Даревский И.С., Орлов Н.Л.  /М.: Высш. 
шк., 1988. - с. 20.  

2. Писанець Є. Земноводні України (посібник для визначення амфібій України та 
суміжних країн) / . Писанець Є. /  -Київ: Вид-во Раєвського, 2007. - 197 с. 

3. Щербак Н.Н. Земноводные и присмиыкающиесе украинских Карпат / Щербак Н.Н.; 
Щербань Н.И./ - К.:Наукова думка.-1980. – 268 с 

4. Таращук В. І.  Фауна України. Земноводні та плазуни / Таращук В.І. / Київ – 1959.- 
239 с. 
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Рід Juglans належить до критичних родів, які характеризуються наявністю 

небагатьох чітких та константних ознак: таких, які раніше рідко або зовсім не 
використовувались при визначені видів. Зокрема, це морфологічні ознаки 
вегетативних органів – пагонів, бруньок та листків.  

Нами проводилось дослідження цих органів протягом 2015 – 2016 рр. крім 
власних зборів нами використано гербарій Національного ботанічного саду ім.                   
М.М. Гришка НАН України. 
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Морфологічний опис вегетативних органів проводиться за розробками О.О. 
Федорова, М.Є. Кірпічнікова, З.Т. Артюшенко [8,9] та С.С. Печнікової [5,6]. Деякі 
морфологічні ознаки описували за допомогою бінокуляра. 

Пагін. Наші дослідження показали, що пагони видів роду Juglans цилідрічні, 
іноді сплющені або ребристі (J.colifornica, J. cordiformis, J. nigra, J. regia), зазвичай 
опушені залозистими волосками. Слід відмітити, що ця ознака властива роду в 
цілому. Пагони у J. regia в молодому віці опушені, а в дорослому – втрачають 
опушення і стають гладенькими, блискучими. 

За кольором пагони бувають жовто- або світло-коричневі. Пагони всіх видів 
роду Juglans мають сочевички, які у більшості видів дрібні і світлого кольору (J. nigra, 
J. regia). У інших видів сочевички світлі, видовжені (J. cordiformis та J. sieboldiana) або 
темні (бурі, темнокоричневі тощо), дрібні (крапкові – у J. major та J. microcarpa). 

Серцевина молодих пагонів  порожня. Листкові рубці переважно великі (10 – 17 
мм). 

Брунька. Для роду Juglans характерне чергове розташування бруньок [1-4, 10], 
які зовні вкриті лусками. Нами встановлено, що верхівкові вегетативні бруньки за 
формою бувають видовжені (J. hindsii, J. mandshurica, J. sieboldiana), сплющені 
(J.colifornica, J. major, J. nigra ), широко конічні (J. cordiformis, J. cinerea), яйцеподібні 
(J. mandshurica, J. microcarpa, J. nigra), оберненояйцеподібні (J. mandshurica), 
еліпсоподібні (J.colifornica), кулясті (J. nigra, J. regia), куполоподібні (J. regia). 

Верхівкові вегетативні бруньки більші за бічні, від 5 мм до 10 мм завдовжки і 5-
8 мм завширшки (J.colifornica, J. hindsii, J. microcarpa, J. major, J. regia), до 10-19 мм 
завдовжки та 7-12 мм завширшки (у J. cinerea,  J. cordiformis та J. sieboldiana). 
Найбільш за розміром ці бруньки у J. mandshurica до 22 мм завдовжки та 12 мм 
завширшки. Розрізняють види і за кольором верхівкових бруньок – від сірувато-
коричневих (у J.colifornica, J. major, J. nigra), зеленувато-коричневих (у J. cinerea) до 
жовто-бурих (у J. cinerea, J. microcarpa, J. regia), коричнево-жовтих (J. sieboldiana, J. 
mandshurica), жовто-сірих (у J. regia), та зеленувато-жовтих (у J. sieboldiana). Лусочок 
2-5, густо опушених. 

Бічні бруньки сидять на нормально розвинутих пагонах серіально (по 2-3, одна 
над одною), що є родовою ознакою. Ці бруньки за розмірами дрібніші від верхівкових 
– 3-5 мм завдовжки та 3-4 мм завширшки (J.colifornica, J. major, J. nigra, J. regia), 6-10 
мм завдовжки та 4-6 мм завширшки (у J. cinerea, J. cordiformis, J. mandshurica, J. 
sieboldiana). Колір та опушення такі ж, як і у верхівкових вегетативних бруньок. 

Генеративні бруньки містяться бід більшими вегетативними бруньками 
поодинці або по 2, або окремо по 2, одна над одною. За фермою вони конічні (J. 
regia, J. cordiformis, J. mandshurica), вузько- (J. cinerea) або розширеноконічні (J. 
nigra, J. regia), видовжео-конічні (J. regia, J. sieboldiana), майже кулясті (J. microcarpa), 
кулясто-видовжені (J. cinerea, J. cordiformis), видовжені (J. sieboldiana), еліптичні (J. 
cinerea), широкоеліптичні (J. mandshurica), з тупою (J.colifornica, J. nigra, J. 
microcarpa) або загостреною (J. major) верхівкою. 

За розміром генеративні бруньки дрібніші за вегетативні, 2-5 мм завдовжки і 2-
5 мм завширшки у  J. microcarpa, J. major та 7-15 мм завдовжки і 4-7 мм завширшки у 
J. cinerea, J. regia, J. sieboldiana. 

Поверхня генеративних бруньок розсіяно опушена. Лусочок 2-5, спірально 
розташованих, що прикривають бруньку знизу. 

Листок. Для роду Juglans характерне чергове листкорозміщення. Листки 
звичайно непарно-, іноді парно пірчасті-складні, складаються з 9-11 (до 15-19) 
листочків (25 у J. microcarpa та J. nigra). Листочки сидячі або майже сидячі. 

Довжина листків від 20 до 100 см. 
За формою листочки складного листка бувають видовженоовальні (J. nigra, J. 

cordiformis), широковидовжені (J. cordiformis), видовжені (J. cinerea, J. major), 
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видовженоланцентні (J. cinerea, J. nigra), яйцеподібно-ланцентні (J. cinerea, J. nigra), 
широколанцентні (J. cordiformis), ланцетні (J. hindsii, J. microcarpa, J. nigra), 
вузьколанцентні (J. major, J. microcarpa), видовженоеліптичні чи еліптичні (J. 
mandshurica), видовженояйцеподібні (J. cordiformis, J. regia, J. sieboldiana), 
оберненояйцеподібні (J.colifornica, J. mandshurica, J. regia), овально круглі (J. regia), 
округлоланцентні (J.colifornica, J. sieboldiana), з притупленозагостреною (J.colifornica, 
J. cinerea, J. mandshurica, J. nigra, J. regia), овальнокруглих (J. regia), 
округлоланцентні (J.colifornica, J. sieboldiana), притупленою (J.colifornica, J. cinerea, J. 
nigra, J. regia), довгозагостреною (J.colifornica, J. cordiformis, J. major, J. nigra), 
короткозагостреною (J. cinerea, J. sieboldiana), дзьобоподібною (J. mandshurica), 
заокругленою (J. nigra), серцеподібною (J. cinerea, J. major, J. microcarpa, J. nigra, J. 
regia), округлою основою (J. nigra, J. sieboldiana). 

Найчастіше листочки середньої пари найбільші, за винятком J.colifornica та J. 
regia, у яких найбільший верхній листочок. У J.colifornica він досягає 22,6 см 
завдовжки та 13,6 см завширшки, у J. regia 21,5 см завдовжки та 12,7 см завширшки. 
Розміри листочків у межах від 6-12 см завдовжки та 2-5 см завширшки у J. hindsii, J. 
major, J. microcarpa, J. nigra до 10-22 см завдовжки та 3-4 см завширшки у 
J.colifornica, J. cinerea, J. regia, J. sieboldiana. 

Поверхня листочків у J. mandshurica, J. sieboldiana та J. cordiformis опушена з 
обох боків або зверху тільки вздовж жилок, для всіх інших видів верхньому боці 
листкової пластинки. 

Листкові пластинки знизу переважно світліші, крім J. microcarpa, у якого 
листкові пластинки з обох боків однакового кольору. 

У більшості представників роду Juglans листочки мають пластинчастий край (J. 
cinerea, J. cordiformis, J. mandshurica, J. microcarpa, J. nigra), госторопилчастий (J. 
cinerea, J. cordiformis), крупнопильчастий (J. nigra), городчастий (J. major). 

Отже, внаслідок детального аналізу морфологічних ознак вегетативних органів 
видів роду Juglans встановлено, що найбільш важливими діагностичними ознаками є: 
характер опушення пагону, розміри та опушення бруньок, розміри та опушення 
листочків складного листка на основі яких представників роду Juglans L. можна з 
групувати по секціям, а характер опушення та колір пагонів, сочевички, розміри, 
опушення характер країв та колір листочків складного листка дає можливість 
встановити їх видовий склад. 
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Об’єкт дослідження – рослинний покрив лучно-степових ділянок 

дендрологічного парку «Олександрія», який є складовою природно-заповідного 
фонду загальнодержавного значення. Предметом дослідження були флористичне 
різноманіття, систематична структура флори, наявність в флорі рідкісних видів, їх 
кількість, особливості просторового розміщення. Парк, площею 400,67 га, 
знаходиться у північно-східній частині Правобережного лісостепу України (Київське 
плато) на околиці м. Біла Церква. Перша ділянка лучного степу площею 0,77 га 
розташована в південно-західній частині парку і займає південний крутий схил (до 
45°) «Палієвої гори».  

У нижній частині схилу є гранітні відкладення Українського кристалічного 
масиву, що виходять на поверхню. Друга ділянка знаходиться на території, яку 
приєднали до парку у 1999 році – на захід від Палієвої гори верх за течею річки Рось. 
Ділянки відрізняються між собою типом ґрунтів, водним режимом та складом 
рослинних угруповань. Відомості про флористичний склад угруповань за попередні 
роки є тільки для першої ділянки. Інвентаризацію флори ділянки проводили 
маршрутним методом.  

Номенклатуру вищих судинних рослин наведено за Номенклатурним 
покажчиком судинних рослин України (Mosyakin, Fedoronchоuk, 1999). Відомості про 
видовий склад рослинних угруповань Палієвої гори уривчасті. Найбільш ранні 
відомості – це підсумки обстеження ділянки за 1926–1927 рр. (Гродзинський, 1928, 
1929). Однодольні рослини на той час були представлені 6 родинами (16 видів), 
дводольні – 13 родинами (40 видами, в т. ч. 3 деревних), папоротеподібні – 1 видом. 
Перелік рослин ми подаємо в авторському написанні [1]. 

За типом антропогенного використання ділянка на Палієвій горі належить до 
фенісекціальних. Через велике антропогенне навантаження рідкісних видів тут 
зберіглося небагато. На схилі зростає 5 видів, занесених до Червоної книги України 
(2009): Pulsatilla pratensis (природноохоронний статус виду – неоцінений), P. grandis 
(п.о.с. – вразливий), Stipa capillata (п.о.с. – неоцінений), Adonis vernalis (п.о.с. – 
неоцінений), також внесений до Додатку ІІ «Конвенції про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення» (CITES), 
Eremurus spectabilis на ділянці з 1990 р. (п.о.с. – зникаючий), вид внесено до 
Європейського Червоного списку (1998). Adonis vernalis зростає у верхній частині 
схилу – популяція малочисельна, просторове розміщення особин поодиноке. 
М.К.Гродзинський (1929) відмічав, що на початку ХХ ст. A. vernalis на Палієвій горі 
зростав у великій кількості, тому під час його цвітіння схил був забарвлений в 
золотисто- жовтий колір.  

У 1978 р. Г.В. Кляшторна нараховувала до 50 рослин, а в 2013 ми знайшли 
тільки 6 рослин. Pulsatilla pratensis та P. grandis зростають у середній частині схилу – 
популяції також малочисельні, просторове розміщення особин поодиноке. М.К. 
Гродзинський відмітив велику кількість рослин обох видів [2].  

У 1978 р. було відмічено невелику кількість P. рratensis, а в 2013 було 
знайдено лише 1 рослину P. grandis та 3 рослини P. рratensis. Stipa capillata зростає 
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на верхній і середній частині схилу разом з Salvia nemorosa – популяція чисельна з 
високою щільністю особин. До 20-х років ХХ ст. в Білоцерківському окрузі S. сapillata 
зростав тільки на Палієвій горі, де раніше було чимало S. рennata (Гродзинський, 
1928). У 1978 р. S. сapillata зустрічався зрідка. В останні роки чисельність популяції 
збільшується. В нижній частині схилу зростає Carex humilis – релікт перигляціальних 
степів (Байрак, 1999), рідкісний для Київського плато (Мельник, Гриценко, 2003).  

Регіонально рідкісними для лучних степів Київського плато є Cerasus fruticisa, 
Iris hungarica (Мельник та ін., 2006), Dianthus andrzejowskianus, Adonis vernalis. 34 
види (7,7% від загальної кількісті трав’янистих рослин парку) зростає тільки на 
степовій ділянці Палієвої гори, зокрема Achillea nobilis, Asyneuma canescens, 
Artemisia austrtiaca, Asplenium septentrionale (всього 5 рослин у нижній частині схилу), 
Iris hungarica, Dianthus andrzejowskianus та ін. (Каталог трав’янистих рослин, 2013).    

Через неповні відомості за попередні роки ми не можемо точно вказати, коли і 
яким шляхом (цілеспрямовані посадки з метою збільшення різноманіття чи 
спонтанна поява) на степовій ділянці з’явився той чи інший вид, але точно можна 
вказати, які види зникли. За результатами інвентаризації 2012 р. нами не 
зафіксовано 28 видів (Aster amellus, Campanula sibirica, Jurinea cyanoides, Gentiana 
cruci та ін.), з них 19 видів (Drabа nemorosa, Echium rubrum, Koeleria grasilis та ін.) 
зникли [1]. 

Зміни більшості природних фітоценозів України, в тому числі і лучно-степових, 
визвано прямою або опосередкованою антропогенною дією. Негативний вплив цього 
процесу в значній мірі виявляється у збідненні аборигенної рослинності та в 
зростанні ролі заносних рослин, серед яких є багато бур’янів. За результатами 
інвентаризації на схилі виявлено 24 адвентивних видів трав’янистих рослин з 10 
родин. Найбільшу загрозу для степової ділянки становлять представники родин 
Poaceae (6 видів) та Asteraceae (8 видів), які здатні до швидкого розповсюдження 
насінням.  

Ще однією загрозою для степових ділянок є заліснення. Із деревних рослин на 
Палієвій горі у 1928 р. було відмічене 3 види (Cytisus biflorus L’Herit, Cytisus 
austriacus, Prunus chamaecerasus), у 1977–1978 рр. – 13 видів (Robinia pseudoacacia, 
Betula pubescens Ehrh., Berberis vulgaris L., Cerasus fruticisa, Quercus robur, Rhamnus 
cathartica L., Acer platanoides L., Acer tataricum L., Chamaecytisus ruthenicus Fisch., Ch. 
austriacus L., Prunus spinosa, Morus nigra L., Malus sуlvestris (L.) Mill., Crataegus 
monogyna Jacq.), у 2013 – 9 видів (Robinia pseudoacacia, Rhamnus tincthoria, 
Crataegus leiomonogyna, Crataegus submollis, Prunus spinosa, Pyrus communis, 
Cerasus fruticisa, Chamaecytisus borysthenicus, Quercus robur)[3]. 

 На сьогодні із 9 видів деревних рослин, що зростають на схилі гори, 4 види є 
адвентивними. Найбільшу загрозу становить Robinia pseudoacacia, яка швидко 
розповсюджується по схилу. Її чисельність регулюється агротехнічними методами. За 
станом ділянок ведуться постійні спостереження, контролюється чисельність видів, в 
т. ч. і адвентивних агресивних видів. Для відтворення популяцій Stipa capillatа, 
Pulsatilla pratensis та P. grandis проводиться підсадка рослин. Для охорони рідкісних 
видів рослин у період цвітіння на ділянці організовано чергування. 

Наразі флора лучно-степових ділянок дендрологічного парку «Олександрія» 
представлена 153 видами судинних рослин з 115 родів, 37 родин, 3 відділів. За 
кількістю видів переважають родини Poaceae (21 вид), Asteraceae (19), Apiaceae (12) 
і Lamiaceae (12 видів). За період з 1926 по 2013 рр. рослинні угруповання зберегли 
свій лучно-степовий характер, в їх біоморфологічному спектрі переважають 
трав'янисті полікарпіки (72,6% загальної кількості видів). 

 З часу останньої інвентаризації (1977–1978 рр.) із складу рослинних 
угруповань зникли 19 видів, але в цілому флористичне різноманіття збільшилося на 
68 видів, перш за все, за рахунок представників родин Asteraceae, Fаbaceae, 
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Lamiaceae, Poaceae, Scrophulariaceae. Всього в флорі лучно-степових ділянок з 
1926–1927 рр. з'явилося 98 нових видів (хоча можливо, що на початок ХХ ст. перелік 
рослин був неповний). Адвентивна фракція нараховує 24 види з 10 родин. В 
раритетну фракцію флори входять 4 види, що занесені до Червоної книги України, і 5 
регіонально рідкісних видів [4].  
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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.  

До цієї родини  належать добре відомі основні харчові рослини людства – 
пшениця м′яка (Triticum aestivum  L.), рис посівний (Orysa sativa),  кукурудза (Zea 
mays), а також багато інших зернових культур. Також важливим є використання 
злакових культур як кормових культур для свійських тварин. 

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. За сучасною номенклатурою слід 
застосовувати назву родини Злакові як Тонконогові (за назвою типового роду – 
Тонконіг (Poa L.). 

У роботі досліджено видову різноманітність Тонконогових у флорі 
Житомирської області, складено анотований список видів та надана коротка 
ботанічна характеристика 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: типчак (Festusa L.), мітлиця Сирейщиковаа 
(Agrostis Syreistschiko P. Smirn), ковила Іоанна (Stipa Joanis  Ceb), тонконіг 
вузьколистий тощо. 
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Серед інших родин покритонасінних рослин родина Тонконогові (Злакові) 
займають 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. Ареал цієї родини 
охоплює всу сушу земної кулі, за винятком територій, вкритих льодом. Такі роди як 
Тонконіг (Poa), Костриця (Festuca), Щучник (Deschampsia), Китник (Alopecurum) і деякі 
інші доходять до північної (Арктика) і південної (Антарктика) меж існування квіткових 
рослин. Серед квіткових рослин, які підіймаються найвище в гори, злаки теж 
займають одне з перших місць. 

Злакові рослини відносно рівномірно поширені по земній кулі. 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.  

Щодо походження злаків існують різні погляди. Раніше їх найчастіше виводили 
від Лілієцвітих через тропічний порядок Enantioblaste, або Farinosae, в якого зародок 
також прилягає до ендосперму збоку. Отже, Тонконогоцвіті вважали редукованою 
групою Лілієцвітих, морфологічні зміни в яких сталися внаслідок переходу до 
анемофілії. Спорідненість Тонконогоцвітих з Лілієцвітими доводили на прикладі 
одного із сучасних тропічних багаторічних злаків з роду Стрептохета (Streptochaeta), 
який дико росте в лісах Південної Америки. Квітка цього злака довга, нібито дуже 
близька за своєю структурою до квітки Лілієцвітих. Проте новітні дані дають підставу 
відкинути цю концепцію як недоказову. Ретельне порівняльно-морфологічне 
дослідження (Dahigren, 1985) підтверджує незаперечну близькість Тонконогоцвітих 
до тропічних Рестієвих (Restionaceae), від яких вони й походять. 

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 є домінантами, а деякі 
виступають в ролі едифікаторів у фітоценозах. 

Кількісний розподіл українських дикорослих злаків за екологічними групами (за 
відношенням до води), типам місцезростань і рослинності. Більшість злаків на 
території України зростає в умовах більш-менш помірного зволоження і належить 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. 

Значне число видів злаків складає групу ксерофітів в широкому розумінні. За 
деяким виключенням, вони пов′язані з відкритими просторами, ґрунти яких містять 
недостатню кількість вологи. В рівнинних районах це будуть степи, піски, в Гірському 
Кримі –відкриті простори з ксерофільною рослинністю в приморському поясі. Досить  
багато ксерофільних видів входить до складу рослинності Кримського нагір’я (яйл) і 
розріджених ксерофільних лісів приморського поясу Гірського Криму. Для Карпат 
злаки-ксерофіти не характерні – в субальпійському і альпійському поясах 
зустрічаються тільки декілька видів. 
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В рівнинних і гірських лісах проростає менше видів злаків, ніж в фітоценозах 
відкритих просторів. Їх менше  в широколистяних і хвойних лісах Карпат (18-19 видів) 
і найбільша кількість в розріджених ксерофільних лісах приморського пояса Гірського 
Криму (63 види).Найбільш багаті видами злаків відкриті простори приморського поясу 
Гірського Криму, бур’янові місця і луки. 

Участь злаків в утворенні рослинних угрупувань залежить в значній мірі від 
типів місцезростання і рослинності, а також від біоекологічних особливостей видів.  

Еколого-фітоценотичний склад злакових тих чи інших рослинних формацій і 
груп формацій має свої специфічні особливості. 

Склад злаків рівнинних лісів неоднорідний. Для широколистяних лісів 
характерні ті невитривалі злаки – ециомезофіти. 

Злаки соснових, мішаних і дрібнолистяних лісів Полісся і піщаних терас річок 
не всі відносяться до специфічних лісових видів. Більшість із них мають більш 
широку екологічну амплітуду і зустрічаються також в інших типах рослинності, 
наприклад Agrostis vinealis, Calamagrostis  arundinacea,  C.epigeios,  Deschampsia 
caespitosa, Festuca ovina, Molinia coerulea  тощо. Тут в умовах кращого, порівняно з 
широколистяними лісами, освітлення збільшує число злаків-домінантів. В мішаних 
лісах Житомирського Полісся домінує Calamagrostis arundinacea,  в соснових – 
Festuca ovina, F. polesica. В лісах на піщаних терасах (бори, субори, березняки), 
особливо по їх південних схилах дуже часто домінує Calamagrostis epigeios. 

1. Родина Роасеае являється однією з найбільш чисельних (відносно числа 
видів родин світової флори). Представники її поширені майже по всій земній кулі – 
від тропіків до холодних пустель Арктики та Антарктики і від рівня моря до снігової 
лінії високогір´я.   

2. 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. 

4. Система родини Роасеае не є завершеною, вона поділяється на декілька 
підродин, у складі яких відомо 900 родів і до 11000 видів. В складі флори України 
злакові представлені 98 родами і 334 видами, із них дикорослих 316, культурних і 
культивованих – 18 видів. 

5. 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. 

 
 

Декоративні види рослин родини Макові флори України 
 

Шевченко Г.С.,студентка 4 курсу 
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук, 
доцент Мельниченко Н.В. 

 
Враховуючи активне становлення й прискорений розвиток вітчизняного 

садівництва декоративних культур, особливо, фітодизайну, ландшафтного 
будівництва, а також постійне зростання попиту на нові рослини в зв’язку з 
розширенням робіт з озеленення, ця галузь потребує значно інтенсивнішого 
збагачення й оновлення асортименту та більш високого ступеня презентації його 
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різноманіття для ліквідації розповсюдженого явища таксономічної монотипності 
фітокомпозицій. Серед широкого спектру квітниково-декоративних рослин особливий 
інтерес для інтродукції в Україну становлять види родини Papaveraceae. Вони 
займають вагоме місце у світовому садівництві, але майже не представлені в 
квітникарстві нашої країни. Існуючий позитивний досвід їх інтродукції в Україну 
обмежується незначною кількістю видів.  

Недостатньо вивчені питання біології в умовах культури більшості 
декоративних видів Papaveraceae. Є дані щодо життєвого циклу окремих видів цієї 
родини, отримані фахівцями Московської сільськогосподарської академії ім. К.А. 
Тімірязєва: І.П. Ігнатьєвою (1960, 1961, 1969) і М.Ф. Левченко (1970, 1973, 1975). 
Також були  вивчені особливості репродуктивної біології Papaver bracteatum Lindl. і P. 
orientalе L. (Данилова, 2003). Українськими вченими досліджені індикаторні ознаки 
вікових станів віргінільного й генеративного періодів онтогенезу Glaucium flavum 
Сrantz (Комир, Лупиева, Алехина, 2004). Але ці питання розроблені для обмеженої 
кількості видів та певних умов їх існування. 

Таким чином, залишається значна кількість аспектів біології декоративних 
видів родини макових, які вивчені недостатньо. Відсутність інформаційної бази 
створює складнощі у вирішенні цілого ряду практичних завдань (селекції, 
насінництва, агротехніки вирощування, використання в озелененні). 

Отже, інтродукція видів та культиварів, дослідження їх фенології в нових 
умовах зростання, отримання інформації щодо морфобіологічних особливостей, у 
першу чергу, органогенезу, вивчення ряду аспектів репродуктивної біології 
новоінтродукованих в Україну видів родини Papaveraceae мають значну наукову й 
практичну цінність. 

Родина  Макові (Papaveraceae) з порядку Макоцвіті (Papaverales) - це трави, 
рідше напівчагарники або чагарники, дуже рідко - невеликі дерева із черговими 
сильно розсіченими, рідше цільними листами без прилистків. Квітки одиночні або в 
різних суцвіттях, двостаттєві, більш-менш циклічні, 2-3-членні, правильні або 
зигоморфні (підродина Fumarіoіdeae). Оцвітина подвійна. Чашолистків 2, що дуже 
рано обпадають. Пелюсток  4, рідко більше, в 2 колах. Тичинок багато, 8 або 2 з 3-
роздільними тичинковими нитками. Зав'язь верхня з 2 або багатьох (до 20) 
плодолистиків з 2-16  плацентами й з великим числом анатропних або 
кампилотропних насінних зачатків  з 2 інтегументами. Стовпчики або приймочки, 
сидячі. Плід - коробочка або стручок.   

За різноманітністю  квіток Макові нагадують Жовтецеві. В обох родинах  є 
актиноморфні і зигоморфні квітки. Однак Макові, як і Жовтецеві, являють собою 
природну групу, зв'язану загальними ознаками й перехідними формами. 

Найтиповішими представниками родини Макові є: мак опійний, мачок жовтий, 
мак снодійний, мак шафрановий. 

Мак опійний - Papaver somnіferum. 
Молочний сік , що добувається в основному з незрілих коробочок маку, містить 

ряд алкалоїдів, дуже цінних у медицині: морфін, кодеїн й ін. Паління опіуму, тобто 
спеціально переробленого молочного соку, здавна було поширено, особливо в 
азіатських країнах. У малих кількостях опіум (в основному його складова частина 
морфін) викликає приємне порушення, у значних - галюцинації, що нерідко 
кінчаються паралічем нервової системи. Боротьба урядів проти ввозу й паління 
опіуму іноді приводила до дійсних війн, як, наприклад, так називана «опіумна війна» 
між Англією й Китаєм в XІ в., що пішла після знищення китайцями більш ніж 20000 
ящиків опійної сировини. Цікаво, що зрілі насіння маку, уживані в кондитерської 
промисловості, зовсім не містять морфіну.  

Мачок жовтий – Glaucium flavum.  
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Росте на приморських схилах Південного берега Криму. Культивується як 
декоративна, лікарська та олійна рослина.  Багато або однорічний монокарпік. 
Коренева система стрижнева. Стебла прямостоячі, розгалужені, позбавлені, як і 
листки, молочного соку, голі або розсіяно-волосисті. Листки прикореневої розетки 
великі, довгочерешкові, густо кучерявоопушені, ліро видно-перисторозсічені, часто зі 
зближеними, налягаючими сегментами, з яких верхній широкооберненояйцевидний, 
інші – трикутні чи яйцевидні, нерівномірно-крупно-пилчасті. Стеблові листки 
почергові, стеблообгортні, сизі, розділені чи розсічені, верхні – перисто-лопатеві. 
Квітки великі, верхівкові або пазушні. Пуп’янки пониклі, чашолистки щетинисто-
опушені, довгасто-яйцевидні. Пелюсток чотири, вони широкооберненояйцевидні, 
блискучі, лимонножовті або жовтогарячі. Пиляки і нитки численних тичинок яскраво-
жовті. Коробочки стручковидні, несправжньо-двогнізді, двостулкові, прямі або вигнуті, 
із дрібно-горбкуватою поверхнею. Насіння напівокругле, виїмчасто-горбкувате. 

Також відмітимо той факт, що вид занесений до “Червоної книги України”. 
Заготівля суворо заборонена. 

Мак снодійний – Papaver somniferum. 
Однорічна, сизувата від воскового нальоту рослина. Культивується як олійна і 

лікарська. Молочники містять білий отруйний латекс, що застигає на повітрі (опій). 
Стебло, листки і чашолистки розсіяно-опушені довгими щетинистими емергенціями. 
Плоди – кулясті сірувато-бурі коробочки з неповними перегородками. Розкриваються 
маленькими стулками під приймочкою. Насіння дрібне, ниркоподібне, сірувато-чорне 
або кремувате, виямчасте. Серединні листки обгортають стебло, широколанцетні, 
перисто-лопатеві або крупнозубчасті. Поодинокі великі квітки на довгих квітконожках. 
Пуп’янки пониклі, покриті двома чашолистками, які опадають при розпусканні квітки. 
Пелюстки, розміщені в двох колах, фіолетові, білі, рожеві або червоні, з темною 
плямою при основі. Приймочка сидяча, багатопроменева. Тичинкові нитки вгорі 
булавовидно-потовщені. 

Мак голостебловий, або шафрановий -(Papáver nudicáule). 
Багаторічна трав´яниста рослина, культивується як однорічна. Стебла 

нечисленні до 30 см заввишки. Квітки білі, жовті чи помаранчеві, 2,5-5 см в діаметрі, 
прості або махрові, на міцних, прямих квітконіжках. Цвіте з травня по жовтень. Всі 
частини цієї рослини отруйні. 

Сектор родини Papaveraceae у світовому садівництві, як відмічає Горай Г.О. 
кількісно оцінюється 179 видами, які належать до 22 родів. В селекційний процес 
залучено 30 видів родини, а світовий асортимент культиварів складає понад 480 
сортів. Водночас виявлено, що до асортименту декоративних культур України 
входить менше 5 % видів та близько 3 % сортів родини від їх кількості, що 
використовується у провідних країнах світу. Селекційна робота з видами родини в 
Україні не проводиться. 

Високі декоративні якості, широка екологічна амплітуда, яка властива багатьом 
декоративним видам цієї родини, наявність даних про позитивний досвід їх 
інтродукції в райони з різними агроекологічними умовами, дають підстави для 
віднесення цих об’єктів дослідження до перспективних рослин для збагачення 
асортименту квітниково-декоративних культур нашої країни.  

Значна відмінність у строках настання та тривалості фенофази цвітіння в 
різних видів квітникових рослин родини Papaveraceae обумовлює неоднакові 
можливості їх використання в декоративних композиціях.  

У процесі інтродукційного експерименту більшість досліджуваних рослин 
виявились стійкими до несприятливих кліматичних факторів, а також до шкідників та 
хвороб, що є показником їх високої адаптації до нових умов вирощування. Це такі 
види, як A. mexicana, A. grandiflora, A. polyanthemos, D. leptopodum, E. californica, E. 
lobbi, G. flavum, G. squamigerum, H. fumariifolia, M. cordata, P. atlanticum Таким чином, 



147 

 

у результаті первинного інтродукційного випробування 20-ти видів родини 
Papaveraceae 8 видів однорічного циклу вирощування (A. grandiflora, A. mexicana, A. 
polyanthemos, D. leptopodum, E. californica, E. lobbii, G. squamigerum, H. fumariifolia), 3 
види дворічної культури (P. fugax, G. flavum, P. nudicaule) та 3 багаторічних види (P. 
atlanticum, P. rupifragum, M. cordata) оцінені як високоперспективні для успішного 
вирощування в Лісостепу України. Вони можуть бути використані для збагачення 
асортименту декоративних культур вітчизняного садівництва. 

Майже всі інтродуковані рослини цієї родини є придатними для насінництва в 
регіоні їх дослідження. З огляду на економічну доцільність, до найперспективніших у 
цьому відношенні рослин слід віднести, насамперед, види з тривалим періодом 
цвітіння, як такі, що матимуть потенційно більший попит, а саме A. grandiflora, A. 
polyanthemos, P. nudicaule, P. rupifragum, P. atlanticum, E. californica. Види, в яких 
окремі показники (тривалість цвітіння, насінна продуктивність) відносно менші (P. 
alpinum, P. commutatum, P. fauriei, P. glaucum, R. refracta), завдяки їх високим 
декоративним якостям і оригінальності, також успішно можуть використовуватися для 
різних цілей озеленення. 

 
 

Проблеми формування в учнів цілісної геолого-геоморфологічної 
картини будови території  

 

Мамченко Т.С., студентка ІV курсу 
напряму підготовки«Географія» 
науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук, 
доцент Покась Л.А. 

 
Постановка проблеми. За сучасного курсу фізичної географії найчастіше 

географічна оболонка не сприймається учнями як єдине ціле, а існуючі в ній 
взаємозв'язки засвоєні нечітко. Особливо наочно це простежується в засвоєнні 
нерозривності взаємодії таких компонентів, як «геологічна будова - рельєф», 
«рельєф - ґрунт», «рельєф - внутрішні води», «геологічна будова - ландшафт». 

Метою статті є розглянути причини цієї проблеми і вказати можливі шляхи її 
вирішення на прикладі формування в учнів уявлення про будову Землі, механізмів, 
що відбуваються в ній, процесів і основних елементах рельєфу. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методична основа формування в 
учнів понять з фізичної географії мало місце в працях педагогів А. М. Панчешникової, 
В. А. Коринської, Т. Назаренко, В.Надтоки, Н.Муніч і зарубіжних методистів В. Дорна і 
В. Яна. Також було проаналізовано передовий досвід вчителів середніх шкіл 
методом аналізу наукових праць із фахових джерел. 

Виклад основного матеріалу. Поняття - форма мислення, що відображає 
загальні та істотні властивості, зв'язки і відносини предметів і явищ [2, c. 62]. З числа 
теоретичних знань (концепції, теорії, закони, закономірності, зв'язку) поняття є 
основою географічних знань [1, c. 102]. У шкільній географії поняття діляться на 
поодинокі (мають власну назву) і загальні. Останніми в їх число входять геолого-
геоморфологічні поняття, які носять аналогічне найменування і включають в себе 
цілий клас однорідних предметів, явищ (гора, рельєф, вулкан). 

Форми організації і методи формування геологічних понять розкривають 
загальні ознаки, властиві предметам, явищам. формування понять, що може 
здійснюватися індуктивним і дедуктивним методами. Для формування понять в курсі 
загальної фізичної географії (6 клас) використовуються індуктивні методи: 
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спостереження, зіставлення, узагальнення, виділення окремих ознак, застосування 
на практиці, тобто процес формування поняття йде від часткового до загального [3, 
c. 87]. У курсах фізичної географії для 7-8 класів - дедуктивні методи (від загального 
до часткового), тобто на основі наявних загальних теоретичних знань вирішуються 
головні завдання навчання: оволодіння умінням пояснювати причинно-наслідкові 
зв'язки, дії законів і закономірностей. Український методист Покась Л.А. рекомендує 
для ефективного засвоєння понятійного апарату з фізичної географії 
використовувати педагогічні технології [4, с. 37] 

Формування геолого-геоморфологічних понять передбачає організацію 
активної пізнавальної діяльності, що може бути забезпечено застосуванням 
проблемного підходу до навчання, організацією дослідницької діяльності, 
застосуванням методів і прийомів, що забезпечують частино-пошукову роботу учнів. 

Аналізуючи зміст і якість геолого-геоморфологічних знань в шкільному курсі 
географії, ми виявили особливості процесу навчання пов'язаного зі специфічним 
змістом геологічних знань і прийомами засвоєння їх: 
 планетарність деяких геологічних процесів, неможливість їх спостереження; 
 складність у створенні зорових образів (повільність і прихованість геологічних 

процесів); 
 можливість роботи з речовим матеріалом (мінералами, породами, оголеннями); 
 використання елементів моделювання; 
 облік проблеми формування тимчасових уявлень, необхідних при історичному 

аналізі геологічних процесів; 
 самостійні та практичні роботи учнів з літературними джерелами, картами. 

У зв’язку з чим найкращими формами організації і методами формування 
геологічних понять буде: 
1. Застосування вербальних інформаційних джерел (навчальна і додаткова 
література). 
2. Використання у кабінеті географії колекції мінералів, гірських порід, які повинні 
бути систематизовані та всі зразки були пронумеровані, аби учні мали змогу 
самостійно в позаурочний час попрацювати з визначниками мінералів і гірських 
порід. Крім того, до переліку обов'язкового обладнання можуть входять картини, 
таблиці, карти, схеми, а так само технічні засоби навчання: слайди, відеофільми до 
тем з формування геолого-геоморфологічних понять. 
3. Вивчення природних об'єктів проводити під час проведення екскурсій, походів: 
наприклад, як огляд оголення гірських порід, виходи кристалічних порід, відкладення 
текучих вод, кар’єрів, що розробляються, шахт з обов’язковим написанням звіту. 

Висновки. Отже, методи і прийоми формування системи геолого-
геоморфологічних знань як однієї з провідних компонент природного комплексу 
полягає з наукових фактів, уявлень понять, включає причинно-наслідкові, просторові, 
тимчасові зв'язку, закономірності, а також відомості про особливості природи своєї 
місцевості. 
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России: Научные школы. Материалы Иркутского геоморфологического семинара, 
Чтений памяти Н. А. Флоренсова, октябрь 2001 г.— Иркутск, 2001.— С. 101–103. 
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Організація екскурсійних послуг  
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Бенца І.І., студент 3 курсу 
напряму підготовки «Туризм» 
науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук, 
доцент Романенко О.В. 

 
Постановка проблеми. Міжгірщина має значний туристично-екскурсійний 

потенціал. Близько половини території відноситься до природно-заповідного фонду 
України, це: НПП, «Синевир», територія якого масово почала заселятися лише у 15-
му столітті, заказники місцевого та державного значення, 25 пам’яток природи. 
Культурно-пізнавальний екскурсійний напрям, наприклад, село Колочава має десять 
екскурсійних об’єктів: Скансен «Старе село», Святодухівська дерев’яна церква 1795 
р; музей Івана Ольбрахта, Чеська школа, Радянська школа, Бункер Штаєра, 
Колочавські бокораші, Колочавська вузькоколійка, Лінія Арпада, музей воїнів-
інтернаціоналістів [1]. Сьогодні, невеликі села з упорядкованими житловими 
будинками та широкою мережею торговельних, культурно-освітніх закладів, готові 
надати послуги тур екскурсійного сервісу, в домашніх умовах. Також за додаткову 
плату організовувати екскурсії по історично-культурним, природним місцевостям, 
організовувати катання на конях, бричках (в зимовий час на санях). Влітку, та у 
сонячну погоду проведення культурних вечорів з фольклорно-інструментальними 
виступами, піші радіальні екскурсії горами. 

Не зважаючи на таку потужну ресурсну базу та інтенсивний розвиток 
екскурсійних послуг в регіоні, все ж існує дуже багато цінних та нерозвіданих об’єктів 
які можна використати для створення унікальних та неповторних екскурсійних турів 
для внутрішніх та іноземних туристів. Тому, саме необхідність у створенні, реалізації і 
просуванні нового екскурсійного продукту нерозвіданих об’єктів з подальшим 
проектування бізнес-плану, і визначається актуальністю даного дослідження.  

Метою дослідження є аналіз стратегії розвитку екскурсійної діяльності в 

регіоні, з подальшим виявленням нерозвіданих екскурсійних об'єктів для залучення 
іноземних екскурсантів та створення нової екскурсійної послуги на тему «Схилами 
весняного Закарпаття» 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Романів А. С. географ, означає 
ландшафтно-рекреаційний потенціал НПП «Синевир», Обозний В.В. краєзнавець, 
висвітлює проблему організації та проведення виробничої практики майбутніх 
менеджерів туризму в ННЦ «Синевир». Малета Василь та Олександр формулюють 
родовід Верховинської Колочави. Флористичними дослідженнями в НПП «Синевир» 
присвячені роботи Ю.Ю. Тюх, С.М. Зиман та М.Ю. Дербак. Впровадження додаткових 
послуг присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених: В.Антонова, 
Ф.Сокирянського, О.Задніпровської, С.Міронової, С.Зігель, Х.Ленгер та інших. 
Дослідженням партнерських відносин в контексті різнобічних наукових підходів 
займалися: Підгурська І.А., Мадісон В., Шахов В., Столяров А., Татаринцева А, 
Цимбалістий В.Ф., Карпунін М.Г., Любинецький Я.Г., Гетьман В.Г. та інші дослідники. 
Окремі питання розвитку екотуризму на спеціально відведених територіях та об’єктах 
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природно-заповідного фонду знаходимо у дослідженнях: О.Г.Амаровой, Е.Н.Бухова, 
Г.І.Гладкевича, Л.І.Єгоренкова, І.В.Козирьова, А.В.Резнікової та інших. Питанням 
сталого розвитку туризму в Карпатському регіоні приділили увагу такі науковці, як: 
М.А.Лендєл, Г.С.Ємцець, В.К.Євдокименко, В.І.Мацола, М.М.Мироненко, Ю.А.Зінько 
та інші. Питання дослідження бізнес-планування розвитку туристичного підприємства 
та підвищення його конкурентоспроможності висвітлено у працях як вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених, серед яких: Довгань Л.Е., Должанський І.З., Загорна Т.О., Попов 
В.М., Беседіна В.Н., Волгіна Н.А., Карташова С.А., Коваленко Н.Я., Крушельницька 
О. В., Левченко О. М., Нікіфорова А.А., Савченко В. А. [1, 4-6]. 

Виклад основного матеріалу. Вдало організовані екскурсійні маршрути 
сприяють всебічному розвитку особистості, збагачують знаннями про довкілля, 
цікавих людей, культурно-духовні надбання предків, виховують любов до рідного 
краю і патріотизм [2, с. 273]. Розроблення нових екскурсійних маршрутів формують у 
молоді національне, патріотичне виховання. Також важливим є використання діючих 
шкільних комплексів для створення шкіл у природі, що і зазначено у Програмі 
розвитку туризму та екскурсійної діяльності у Закарпатській області на 2016 – 2020 
роки [3]., а в очікувані результатів, передбачається: поліпшення виховної роботи, 
виховання у молоді почуття патріотизму, любові до рідного краю.  

Висвітлюючи сучасний стан екскурсійної діяльності в Міжгірському районі 
хочеться зазначити, що за рахунок своєї унікальності та культури цей район 
наділений великими природними та турисько-екскурсійними ресурсами, які вже зараз 
широко використовуються у вигляді окремих турів та екскурсій. Це безперечно 
великий плюс для розвитку регіону, але хочеться зазначити що потенціал цього 
району набагато вищий, ніж здається на перший погляд. Тому вважаємо, що 
створювати та реалізовувати екскурсійні послуги в цьому регіоні було б доцільно та 
досить прибутковою справою. Тому для характеристики безпосередньо екскурсійної 
діяльності, використали універсальний метод виявлення недоліків та переваг – 
SWOT-аналіз, за допомогою якого виділили основні аспекти, які можуть допомогти в 
організації екскурсійної діяльності та допоможуть уникнути можливих ризиків. 

Таблиця 1. 
SWOT-аналіз розвитку екскурсійної діяльності в Закарпатській області 

Внутрішні фактори 

Сильні сторони (S): Слабкі сторони (W): 

1. Найбільш екологічно чистий регіон України 
2. Наявність значного природно-ресурсного 
потенціалу, ще не до кінця вивченого та 
освоєного 
3. Чудові навколишні краєвиди на території 
всієї області 
4. Етнокультурна самобутність регіону, 
збережені сільські традиції 
5. Стимул для облаштування сільських осель, 
особливо найстаріших та найбільш 
колоритних 
6. Невисокі ціни на проживання й харчування, 
що робить доступним даний екскурсійний 
продукт для всіх категорій туристів 
7. Традиційна гостинність місцевого 
населення 

1. В більшості екскурсійних агентств 
відсутня система страхування екскурсантів 
2. Неналагоджена система іноземних 
туристичних потоків 
3. Відсутність проведення екскурсій 
іноземними мовами 
4. Відсутність програм перебування й 
відпочинку в садибах 
5. Слаба державна й регіональна підтримка 
розвитку екскурсійної діяльності 
6. Відсутність програми просування даного 
екскурсійного продукту на ринок 
7. Відсутність продуманого рекламно-
інформаційного забезпечення екскурсійної 
діяльності 

Зовнішні фактори 

Сприятливі можливості (O): Загрози (T): 

1. Запобігти масовому виїзду місцевого 
населення на заробітки 

1. Погіршення якості послуг через відсутність 
прийнятої системи контролю та безпеки 
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Продовження таблиці 1 
SWOT-аналіз розвитку екскурсійної діяльності в Закарпатській області 

Сприятливі можливості (O): Загрози (T): 

2. Покращити матеріальне становище селян 
3. Сприяти розвитку суміжних галузей 
екскурсійної діяльності переважно сфери 
послуг (народні промисли, медицина, 
транспортне обслуговування та ін.) 
4. Популяризувати регіон ще одним видом 
відпочинку для туристів таким як екскурсія 
5. При правильній маркетинговій стратегії — 
вихід на міжнародні ринки 
6. Сприяння розвитку благоустрою та 
соціальної інфраструктури, від чого виграють 
не тільки туристи, а й селяни 

2. Відсутність однозначної позиції щодо 
визначення сплати податку (або купівлі 
ліцензії) 
3. Незахищеність від неконтрольованих 
перевірок контролюючими органами, в 
результаті власники садиб неохоче 
рекламують свої можливості 
4. Розвиток екскурсійної діяльності 
тримається переважно на ініціативі місцевих 
мешканців та представників туристко - 
консультаційних центрів 
5. Відсутність пропозицій комплексного тур-
пакету перебування в сільських садибах 

SWOT – аналіз, як універсальний метод, який ефективний при аналізі переваг і 
недоліків туристичного потенціалу даного регіону, надає можливість скорегувати 
програму бізнес-плану зеленої садиби та розробити авторських екскурсійних 
маршрут, де пропонуємо новий нерозвіданий об’єкт «Могила розбійника» та частину 
опису екскурсійного об’єкту на чеській для іноземних екскурсантів: «…Nicholas 
Syuhay (real name) fled the army during the First World War. Persecution eventually led 
him into the woods. Gathering around him a few more like-minded people, it became a real 
threat to all neighborhoods. Bad fame of slush even went to Prague. About him write the 
national newspapers. The monetary reward for his arrest reached 10 thousand crowns. 
The same promises to the Jewish community. Number of police in Kolochava increased to 
fifty. From the capital sent a special flying squad (now special forces). Offering even cut 
down bushes and trees on both sides of the state road until Justa – for tens of kilometers. 
And Nicholas elusive. Moreover, he kills policeman, who courted his wife Erzhiky. 

Висновок. Посилаючись на власне дослідження, в тому числі і кількість 
туристичних потоків на Закарпаття за останні два роки, прийшли до розуміння, що 
настала така ситуація в регіоні, коли попит перевищує якісну пропозицію. Головна 
мета екскурсантів, які відвідують дану область це дозвілля та відпочинок. 

Отже, як ми бачимо потенціал району справді великий. Багато не розвіданих 
ресурсів, за рахунок яких можна розробляти нові авторські екскурсійні тури, 
створювати нові робочі місця, таким чином підвищуючи соціальний рівень населення, 
що позитивно впливатиме на розвиток регіону цілому. 
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Постановка проблеми. Краєзнавча екскурсія - це перш за все подорож по 
своєму краю, безпосереднє спостереження і вивчення його, де в учнів формується 
правильне уявлення про об'єкти, явища і процеси в природі. У використанні 
місцевого краєзнавчого матеріалу при вивченні різних тем предмета «Навколишній 
світ» і полягає суть краєзнавчого принципу у викладанні. Процес набуття 
незалежності та національне відродження країни сприяли здійсненню всебічного 
пізнання рідного краю: його природи, економіки, політики, культури, історії. Пізнання 
«малої батьківщини», її минулого і сучасного – важлива передумова формування 
особистості, її свідомої участі в житті держави і визначається актуальністю даного 
дослідження. 

Принцип раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм і 
способів навчальної роботи означає, що вчитель може і повинен використовувати 
найрізноманітніші форми організації навчання: урок, екскурсія, практикуми, а також 
різноманітні способи взаємодії учнів у навчальному процесі: індивідуальну роботу, 
роботу в постійних і змінних парах, в малих і великих групах та ін.  

Видатний чеський педагог Ян Амос Коменський (1592-1670) відзначав, що 
вчительська професія «прекрасна, як ніяка інша під сонцем». Він порівнював учителя 
з садівником, який пестливо вирощує дерева й рослини в саду, з архітектором, який 
турботливо забудовує знаннями всі куточки людської істоти, зі скульптором, який 
ретельно шліфує розум і душі людей, з полководцем, який енергійно здійснює наступ 
проти варварства і невігластва. 

Навчання в школі передбачає обов’язкове проведення з учнями екскурсій в 
природу. На екскурсіях школярі вчаться бачити і розуміти місцеві особливості 
природи, необхідність її використання людиною. Шкільна програмна екскурсія – 
досить складна з методичної точки зору форма організації занять з учнями. Вона 
вимагає ретельної підготовки як вчителя так і учнів [1, с. 184, 196; 4, 5, 6, с. 118]. 

Метою дослідження є розкриття теоретичних підходів краєзнавчої робота в 
школі, як носія комплексного і систематичного характеру та особливостей 
формування змісту шкільної краєзнавчої екскурсії. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Вивчення науково-педагогічної 
літератури і досвіду роботи загальноосвітніх шкіл знайшли своє відображення в 
дослідженнях провідних учених: Ю. Бабанського, Т. Бесіди, В. Бондаря, Н. Волкової, 
О. Галан, Ю. Гільбуха, М. Дробнохода, М. Красовицького, С. Крисюка, Ю. Кудрявцева, 
О. Панасюка, І. Раченко, О. Сидоренка, І. Соколова. Зокрема, методика туристсько-
краєзнавчої роботи висвітлена у Обозного В.В., Корнеєва В.П., Бабкової С.В., 
Костриці М.Ю.І.А. Вербою, Я.Б. Галкіним, А.П. Радищевим, І.Т. Прусом, М.П. 
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Откаленка, позакласна робота в цілому розкрита Г.П. Асаковим, М.В. Андреєвим, І.І. 
М.М.Скаткін, І.Я.Лернер, В.К.Дяченко.. На думку Ю.І.Мальованого, природно 
називати узагальнено формами навчання і класно-урочну систему навчання, і урок, і 
семінар, і екскурсію, колективну й індивідуальну форми навчальної діяльності [2]. 
Педагогіку туризму висвітлили В. К. Федорченко, Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник [3].  

В традиційній системі навчання визначальна роль належить викладанню, 
діяльності вчителя, дана концепція викладена у роботах таких педагогів, як 
Я.А.Коменський, Й.Г.Песталоцці і особливо И.Ф.Гербарт [7]. 

Виклад основного матеріалу. Правильно організована краєзнавчо-
екскурсійна робота на уроках в школі є потужним важелем, за допомогою якого 
учитель формує в учнів правильне розуміння оточуючого середовища, дбайливе 
ставлення до рідної землі і любов до своєї Батьківщини. Варто відзначити, що 
цілеспрямована участь дітей у краєзнавчих екскурсіях розвиває самостійне мислення 
і творчу думку дітей, адже на таких уроках вони можуть самостійно виконувати 
нескладні завдання: систематизувати зібраний матеріал, описувати предмети і 
явища, працювати з різними джерелами. Таким чином, з одного боку діти краще 
засвоюють вивчений на краєзнавчих екскурсіях матеріал, а з іншого, можуть зробити 
свій власний внесок в розвиток краєзнавчої роботи в рідній школі і поповнювати 
наявний матеріал в шкільному краєзнавчому музеї власними напрацюваннями. 

Загалом, краєзнавча робота в школі має носити комплексний і систематичний 
характер. Адже доречність краєзнавчих екскурсій в процесі шкільної освіти не 
вичерпується з кожним роком. В молодшій школі, наприклад, варто проводили 
краєзнавчі уроки-екскурсії на пришкільні ділянки, міські парки і заповідники. 
Приурочити такі екскурсії можна до загальноосвітніх дисциплін, таких як 
«Природознавство», «Я і Україна», «Українознавство», «Краєзнавство», 
«Навколишній світ» та ін. Якщо говорити про середню і старшу школу, то тут 
краєзнавчі екскурсії можна проводити як на уроках природничого циклу, наприклад 
«Географія», «Біологія», «Екологія», «Астрономія» тощо, так і гуманітарного, таких як: 
«Українська література», «Історія». 

Важливість впровадження краєзнавчої роботи ще в початковій школі є 
неоціненною, адже саме в початковій школі на уроках в учнів має формуватися 
правильне мислення і адекватний світогляд, чому саме сприяють краєзнавчі 
екскурсії. Дослідження педагогів і психологів виявили, що цілеспрямовані 
спостереження сприяють розвитку пізнавальних здібностей (спостережливості, 
допитливості, самостійності), накопичення чуттєвого досвіду і його осмислення, 
виключають можливість утворення формальних знань, які не спираються на 
достатню чуттєву основу. Використання порівнянь підвищує інтерес і 
спостережливість, забезпечує більш активне, міцне і свідоме засвоєння знань. На 
екскурсіях дітей знайомлять не тільки з природою, а й з результатами творчої 
діяльності людини, що перетворює навколишній світ. А це сприяє розвитку поваги до 
творчої діяльності і бажання взяти в ній посильну участь, зміцнює почуття гордості за 
свою Батьківщину.  

Друга частина дослідження, розглянемо скорегований зміст шкільної 
краєзнавчої екскурсії на тему «Чарівний Дитинець Чернігова»: «….Чернігівський 
Дитинець - найдавніша частина Чернігова. Разом з іншими об'єктами входить до 
складу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів Стародавній». 
За часів Київської Русі словом дитинець називалася найбільша укріплена центральна 
частина стародавніх міст. Дитинець - головна міська цитадель, внутрішнє місто. Тут 
розміщувалася резиденція князя, палати бояр та вищого духовенства, а також 
дружина. Решта населення проживала за стінами фортеці, в зовнішньому місті. Не 
дивно, що посиленню могутності цитаделі надавалося велике значення. 
Чернігівський Дитинець був добре укріплений ровами та високим земляним валом з 
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огорожею. Важливе значення відігравало вдало вибране місце розташування. 
Чернігівський Дитинець височів на виступаючому мисі, в місці злиття річок Десни та 
Стрижень. Це давало прекрасну видимість місцевості та контроль над нею. 

Пам'ятки, що входять до складу архітектурно-історичного заповідника: Спасо-
Преображенський собор — перший мурований храм Чернігова, й один з перших у 
Київській Русі; Храм Бориса та Гліба — мурований храм закладений за правління 
князя Чернігівського Давида Святославовича; Будинок Мазепи, або будинок Лизогуба 
— згодом будинок Полкової Канцелярії; Чернігівський колегіум — перший вищий 
навчальний заклад на лівобережжі України; Будинок Чернігівської чоловічої гімназії — 
збудований у 1804 році, один з перших навчальних закладів міста Чернігова; Будинок 
Чернігівської жіночої гімназії — нині Чернігівський обласний музей; Чавунні бастіонні 
гармати — 12 штук, відлиті у XVIII ст.; Будинок архієпископа — перша у місті будівля 
збудована у стилі класицизму. Нині обласний державний архів; Пам'ятник 
Олександру Пушкіну — пам'ятник російському поетові, встановлений у 1900 році; 
Пам'ятник Тарасові Шевченку; Пам'ятник Івану Мазепі — перший пам'ятник гетьману 
Івану Мазепі встановлений в українському місті; Пам'ятний камінь «Борцям за волю 
України» — встановлений у жовтні 1992 року….» 

Висновок. Краєзнавча робота в школі може слугувати тією рушійною силою, 
що допомагатиме педагогу згуртувати учнівський колектив, залучити дітей до 
суспільно корисної роботи, привчати школярів бути більш відповідальними і 
старанними, виховувати любов до рідної землі, почуття гордості за свою Батьківщину, 
за її багатовікову історію. Також на ряду з іншими завданнями, що вирішує в школі 
краєзнавство, можна відзначити підвищення рівня освіченості і ерудованості серед 
дітей, що систематично займаються цією справою. Саме краєзнавчі екскурсії 
дозволяють розширити і закріпити вже отримані на уроках знання, адже наочна 
форма навчання створює умови так би мовити безпосередньої «участі». Але всіх цих 
результатів можна досягнути лише за умови вдало організованої краєзнавчої роботи 
в школі, а це вимагає від педагогів-організаторів неабиякого терпіння і великих 
зусиль, залучення нових методів роботи, а також постійного пошуку нового матеріалу, 
систематичної роботи над собою, вивчення і накопичення значного матеріалу, його 
аналізу і дидактичної обробки. 

Щодо змісту, то у шкільній краєзнавчій екскурсії мають бути використані 
конкретно-змістової основи, в першу чергу, зміст повинен зорієнтований на створення 
пізнавально-пошукової опори і емоційно-почуттєвого сприйняття, які допомагають 
підтримувати і гармонізувати відчуття внутрішньої спорідненості дитини і «малої 
батьківщини». Тим самим закладається основа не тільки для засвоєння знань 
окремих галузевих наук, але й одержування умінь об’єднувати ці знання з метою 
формування цілісної культури оточуючого світу, розвитку регіонально-соціумної 
культури в особистій свідомості. 
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«Паломництво – це дорога до Бога, дорога до ближнього, до самого себе, до 

свого серця», – Владика Михаїл Колтун. 
Постановка проблеми. Між паломництвом і релігійним туризмом на 

мотиваційній шкалі виділяють: науково – релігійний туризм або поїздки науковців, які 
займаються питаннями релігії з науковою метою, а також духовно – паломницький 
туризм, що розвивається паралельно з традиційним, відносять до різновидів релігійно – 
вмотивованого туризму. 

Ринок туристичних послуг як такий, має зростання та урізноманітнення суспільних 
потреб і відповідне йому поглиблення суспільного поділу праці. Зміна геополітичної 
карти світу, втрата багатьох фундаментальних духовних цінностей зумовили потребу 
збагачення духовного потенціалу, акумуляцію базових духовних пріоритетів різних епох, 
активізацію культурних явищ, зокрема паломництва. Паломницький туризм – це 
сукупність переміщень представників різних конфесій із культовою метою. Паломництво 
– прагнення віруючих людей відвідати святі місця та задовольняти свої духовні потреби 
(Несмиянова О.В). Релігійний туризм – подорож, метою якої є виконання релігійних 
процедур, місій, обітниць (І.Л. Беліков). 

Можна однозначно стверджувати, що даний вид туризму має позитивний вплив 
на економічний розвиток тих регіонів, де знаходяться відомі релігійні об’єкти та духовні 
реліквії.  

На українському туристичному ринку вже сформувались фірми, що займаються 
практичною організацією даних турів і спеціалізуються на наданні послуг в області 
паломницького і релігійного туризму. Надання тур послуг даному контингенту 
відпочиваючих туристів має свою відповідну специфіку включаючи релігійні та 
регіональні аспекти. В країні спостерігається процес становлення тур фірм з організації 
паломницьких турів, а також створюються паломницькі служби при монастирях, церквах 
та інших релігійних структурах. Тільки за останні роки в країні значно збільшилася 
кількість туристів, які мають паломницьку мету. 

На сьогодні подорожі традиційними паломницькими і релігійними маршрутами 
стали популярними також серед туристів, які не ставлять перед собою духовно-
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релігійну мету, а прагнуть познайомитися з пам’ятками природи й архітектури, 
заглибитися у пізнання власного «Я». Тому вивчення феномена ринку паломницького і 
релігійного туризму набуває актуальності і в соціокультурному контексті відродження 
національної духовної культури. 

Метою дослідження є відображення проблем з подальшими пропозиціями щодо 
покращення стану та уточнення поняття паломницький і релігійний туризм. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку паломницького 
туризму присвячені наукові розробки вітчизняних та закордонних вчених: І. Л. Дутчак, Р. 
Отто, У. Джеймса, К.-Г. Юнга, М. Шелера, Ф. Хайлера, М. Еліаде, М. Заковича, Л. 
Конотопа, О. Предко, О. Сагана, Л. Філіпович, А. Глушака,  В. Долі, В. Павлюка, П. 
Кралюка, В. Клімова, М. Бабія, В. Борейко, М. Лінецького, В. Мудеревича та ін.. 

Наприклад, Любіцева О.О. і Романчук С.П. досліджували організацію 
православного паломництва до Святої Землі [5], Ю. Городиський вивчав територіальні 
особливості розвитку паломництва у Львівській області, В. Мудеревич аналізував 
аспекти становлення християнського паломництва у середовищі західноєвропейського 
соціуму доби Середньовіччя, визначив основні мотиваційні складові подорожей до 
святих місць [6]. Проблемам розвитку релігійного туризму присвячені наукові розробки 
вітчизняних та закордонних вчених: С. В. Дутчак, М.В. Беліков, М. Мальська, В. Худо, В. 
Цибух, Н. Антонюк, Н. Ганич, О.В. Ільїна, В. Ф. Кифяк, Т. І. Божук та ін. 

Виклад основного матеріалу. Україна є одним із центрів паломницького і 
релігійного туризму в світі. Християнські святині, які розміщені на території країни, 
щороку приваблюють значну кількість туристів, які її відвідують з метою паломництва 
або з пізнавальними турами релігійної спрямованості. Вплив даного туризму на 
економіку є суттєвим, він забезпечує розвиток, насамперед, самих паломницьких 
центрів і територій, де знаходяться видатні християнські святині. Українське 
християнське паломництво відоме за найпоширенішими джерелами з XI ст., зазнаючи 
злетів та падінь, незважаючи на значні утиски соціалістичної доби, зберігалося саме 
завдяки тій визначній ролі, яка в традиції надається особистій подорожі до Святих 
місць. 

Паломництво – прагнення віруючих людей поклонитися святим місцям. Серед 
причин здійснення паломництва можна виділити наступні: бажання зцілитися від 
душевних і фізичних недуг; помолитися за рідних і близьких; знайти благодать; 
виконати богоугодну роботу; відмолити гріхи; висловити подяку за блага, послані 
зверху; проявити відданість вірі; прагнення до подвижництва в ім'я віри; знайти сенс 
життя [3]. Релігійний сегмент туристської діяльності означає релігійний туризм з 
програмою огляду сакральних об’єктів (С. В. Дутчак). 

Домінуючою релігією в Україні є християнство, на яке припадає майже 95 % 
віруючих, з них 54,5 % - православні, 18,6 % - католики. Українське християнське 
паломництво відоме з XI ст. Воно мало складний шлях розвитку, але паломницька 
традиція збереглася й активно розвивається [2].  

На ринку туристичних послуг зазвичай виділяють декілька видів паломництва, що 
класифікуються за ознаками: за числом учасників - індивідуальні, сімейні і групові 
паломництва; за тривалістю - тривалі і короткочасні паломництва; за сезонністю - 
цілорічні паломництва, приурочені до релігійних свят; за об’єктами відвідин - відвідини 
конфесійних культових місць (монастирів, храмів) , а також природних культових місць 
(гір, озер, печер, джерел); за місцем розташування об'єктів паломництва - внутрішні (в 
межах державних кордонів) і зарубіжні паломницькі тури; за ознакою обов'язковості - 
добровільні і обов'язкові паломницькі тури (наприклад, в ісламі паломництво хадж) [1]. 

Основний ринок паломницького туризму, де переважає християнство: 
православні країни: Україна, Білорусь, Молдова, Росія; зарубіжна Європа з домінуючим 
католицизмом і протестантизмом (включаючи його численні течії); північна Америка з 
домінуючим становищем християнства; латинська Америка з переважанням 
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християнства і традиційними народними віруваннями корінного населення; східна і 
частково Західна Африка з переважанням ісламу і наявністю центрів християнства і 
традиційних народних вірувань; західна Азія з домінуванням ісламу і анклавами 
християнства і іудаїзму [5]. 

Ринок паломницького туризму в Україні зайняв позиції в Київській, Тернопільській, 
Черкаській, Івано-Франківській, Рівненській, Львівській, Донецькій областях. 

Шляхом розробки національної мережі паломницьких маршрутів, багато з яких 
мають міжнародне значення, туристичні фірми України спільно з церковними 
громадами різних конфесій здійснюють «невидимий експорт» церковної культури як 
невід’ємної складової національної культурної спадщини. В той самий час «невидимий 
імпорт» церковної культури інших країн сприяє більш чіткому усвідомленню своєї 
національної культурної самобутності. Історико-культурні пам’ятки, що є об’єктами 
паломницького туризму, перетворюються на культурне надбання людства і є внеском 
України у скарбницю світової цивілізації [4]. 

Особливостями організації спеціальний турів є те, що всі поїздки супроводжує 
служитель конфесії - екскурсовод, який має фаховий досвід супроводу паломницьких та 
релігійних груп; подорож здійснюється на комфортабельних автобусах з відкидними 
сидіннями на 20, 45 і 60 місць; в автобусах доступний перегляд православних та 
релігійних фільмів; немає нічних переїздів, пропонуються різні умови ночівлі: в храмі 
або монастирі; в багатомісних кімнатах; в маломісних кімнатах; в номерах 
муніципальних готелів. 

Висновки. Основною відміною паломницьких і релігійних турів є те, що у випадку 
здійснення останніх, у подорож по сакральних місцях вирушають не обов’язково віряни 
певної релігії (конфесії) або атеїсти і їх основною мотивацією є цікавість до релігії: її 
об’єктів, обрядів з метою поглибленого вивчення, дослідження. В разі здійснення 
паломницьких турів, контингент споживачів – це вірні певної релігії віряни, які 
вирушають в подорож заради реалізації своєї духовної мети, в процесі якої 
передбачається здійснення певних релігійних дій відповідно до догматів даної віри. Для 
багатьох паломників, метою яких є поклоніння святині, подорож до святині є не менш 
важливим процесом. 

Що до основних проблем та пропозицій паломницького і релігійного туризму то 
маємо такі результати дослідження: відсутність комплексної регіональної та 
національної програм розвитку даного туризму; відсутність нормативно-правового 
забезпечення, які б відповідали сучасним реаліям та вимогам; нерозвиненість 
туристичної інфраструктури; недостатня кількість готельних місць і невідповідність їх 
структурі попиту; відсутність належного громадського порядку в місцях відвідування; 
недостатньо рекламно-інформаційної продукції, пропаганди та просування даного виду 
туризму; відсутність гнучкої системи управління; недостатня кількість професійних тур 
організацій, які спеціалізуються на паломницькому і релігійному туризмі; наявні 
непривабливі тур продукти, об’єкти, послуги; недостатня підготовленість кадрів щодо 
знань з паломницького і релігійного туризму. 

Пропозиції щодо покращення стану паломницького і релігійного туризму: 
розробка нових спец маршрутів; покращене надання послуг на маршруті; внесення змін 
до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»; піклування туристів та 
організаторів про збереженню культурно-історичних пам'яток регіону; розширення 
зайнятості місцевого населення та реалізацію кожним права на свободу совісті, 
світогляду та віросповідання, а також рівність усіх перед законом, незалежно від 
світогляду чи віросповідання; реалізація соціальних потреб держави на оздоровлення і 
відпочинок місцевого населення; надання рівноправних економічних вигод на території 
як місцевим, так і гостям; захист інтересів українських паломників за межами країни. 
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Постановка проблеми. Формування тур продукту на ринку екскурсійних 

послуг є найважливішим етапом його створення. Саме воно визначає, наскільки 
успішним буде реалізовуватись тур в майбутньому. Найважливішим завданням є 
виявлення та розуміння потреб, смаків шкільної молоді екскурсійних послуг і 
пристосування до них. 

Туристський продукт являє собою попередньо розроблений комплекс 
туристських послуг, який поєднує не менш ніж дві такі послуги, що реалізується або 
пропонуються для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги 
перевезення, послуги розміщення та інші туристські послуги, не пов'язані з 
перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, 
відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) [1]. 

Туристичний продукт— сукупність речових (предмети споживання), послуги 
споживчих вартостей, необхідних для повного задоволення потреб туристів, що 
виникають під час їхньої подорожі (поїздки) і викликані саме цією подорожжю [2]. 

Туристичний продукт (за Кифяком) — це сукупність речових (предметів 
споживання) та неречових (у формі послуг) споживчих вартостей, необхідних для 
задоволення потреб туриста, які виникають у період його туристичної подорожі [3]. 

Педагогіка стало вживатися в більш загальному розумінні для означення 
мистецтва «вести дитину по життю», тобто виховувати й навчати її, спрямовувати 
духовний і тілесний розвиток. З часом накопичення знань сприяло виникненню 
особливої науки про виховання дітей – педагогіки. Педагогіка розкриває: сутність 
виховання людини; закони і закономірності педагогічного процесу; умови, за яких ці 
закони найповніше проявляються; умови й способи передбачення результатів 
педагогічного процесу; структуру й механізми взаємодії елементів педагогічної 
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системи. 
«Екскурсіям надають вагу не тільки з причини просвітньої, а й ради мети 

виховання, й відносини учителя до учнів у час екскурсії не мають тої офіційної 
штучної суворості, котрої додержуються в класі»… Русова С. 

«Навчальні екскурсії та навчальна практика є обов'язковими та необхідними 
складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для 
наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та 
дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, 
розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних компетенцій, 
посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-
виховного процесу [4]. 

Екскурсія є складною формою навчально-виховної роботи в школі, вона 
відкриває можливості для комплексного використання методів навчання, збагачує 
знаннями учнів і самого вчителя, допомагає виявити практичну значимість знань, 
сприяє ознайомленню учнів з досягненнями науки, є ефективним засобом виховання 
учнів, зокрема їх емоційної сфери [5]. 

Високий науковий рівень змісту екскурсії, висвітлення в ній конкретних фактів з 
позицій сучасної науки, визначаючи пізнавальну цінність екскурсії, підсилюють її 
виховний вплив [6]. 

Шкільні екскурсії щодалі займають більше місця в програмах нового 
виховання. Бачити власними очима, переживати враження — ось що нова педагогіка 
кладе фундаментом освіти для учнів, і цим вимогам найкраще задовольняють 
шкільні екскурсії, розумно обставлені[7]. Вони єднають школу з справжнім життям, 
завдяки корисним результатам з них виробився новий так званий «екскурсійний 
метод», котрого вживають щодалі ширше для всяких наук. Формування тур продукту 
на ринку екскурсійних послуг як педагогічне мистецтво в даний час має особливу 
актуальність. 

Метою дослідження визначити особливості формування тур продукту на 
ринку екскурсійних послуг як педагогічне мистецтво. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку внутрішнього і 
зовнішнього ринку за умов зростаючої відкритості економіки та питання зв'язку 
глобалізаційних процесів і внутрішньогосподарської діяльності щодо перехідної 
економіки досить широко розглядаються в сучасній економічній літературі такими 
вітчизняними науковцями як Балабанов И.Т., Балабанов А.И., Гальчинський А.С., 
Базилевич В., Рогач О.І., Лук'яненко Л.Г., Філіпенко А.С., Лазебник Л та ін.Чимало 
педагогів займались дослідженням форми організації навчання: М.І. Крачило, Мунін, 
Кифяк, Доров, О.О. Любіцева та ін. Туристичний продукт розглядали Писаревський 
І.М., Погасій С.О., Поколодна М.М., Кіптенко В. К.,Кифяк В.Ф., Пуцентейло П.Р. та ін. 

Відомі вчені, краєзнавці Грушевський М., Щербина В., Гермайзе И., 
Артоболевський В., Щербаківський Д., Біляшівський М., Русова С. та багато інших, 
намагалися за допомогою широкого застосування екскурсій просвітити народ, 
відродити його історичну пам'ять, поглибити історичні знання, закласти у свідомість 
численних екскурсантів необхідність зберігати пам'ятки минулого, національно-
культурну спадщину, тобто сприяти духовному розвитку народу. 

Праці вітчизняних вчених В.К. Федорченко, М.І. Пальчук, Л.В. Сакун, В.Т. 
Лозовецька, О.О. Любіцева, Л.І. Поважна, М.І. Скрипник, Г.С. Цехмістрова, С.Ф. 
Соляник, В.В. Обозний, Л.В. Чорна, Л.В. Мальська та інші присвячені дослідженню 
проблемних питань теорії та практики туристичної освіти. Зокрема, розроблена та 
впроваджується в життя система професійної підготовки  фахівців для сфери 
туризму, яка спрямована як на задоволення потреб роботодавців у 
висококваліфікованих молодих фахівцях для туристського бізнесу, так і сприяє 
професійній самореалізації та кар’єрному зростанню майбутніх менеджерів туризму. 
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Як свідчить педагогічна література, існують різні погляди на сутність, 
ефективність застосування різних форм організації процесу навчання. В сучасній 
літературі немає опису одного з найефективніших методів організаційної форми 
навчання. Відбуваються пошуки нових форм навчання, аналізуються традиційні з 
метою підвищення освітнього рівня школярів. Цим і зумовлена актуальність обраної 
теми. 

Виклад основного матеріалу. Екскурсійний продукт є специфічним товаром, 
який має ряд особливостей. Перша особливість продукту полягає у великій глибині 
взаємозв'язків між його складовими елементами. У сфері педагогіки працює багато 
організацій, які для своєї стабільної діяльності повинні постійно пропонувати 
найдосконаліше володіння педагогом усією сукупністю психолого-педагогічних знань, 
умінь і навичок, поєднане з професійним захопленням, розвиненим педагогічним 
мисленням та інтуїцією, морально-естетичним ставленням до життя, глибоким 
переконанням і твердою волею. Друга особливість екскурсійного продукту полягає у 
комплексності послуг. Третя особливість полягає в сильному впливі із зацікавленої 
сторони. Кожне тур підприємство виконує свою діяльність в оточенні різних 
зацікавлених осіб. Тур організації працюють з великою кількістю зацікавлених осіб, 
які мають сильний вплив на організацію. Крім того, усередині окремих зацікавлених 
груп є свої інтереси. Тур організації не можуть чекати від своїх учасників того, що всі 
вони будуть поводитися однаково, оскільки існують певного роду суперечності між 
власниками тур підприємств, місцевими жителями і туристами та освітянськими 
закладами. До четвертої особливості відноситься невіддільність екскурсійного 
продукту від джерела формування. П’ята особливість визначається неможливістю 
складування екскурсійного продукту. Шоста особливість полягає у невідчутності й 
неможливості зберігати екскурсійний продукт. До сьомої особливості екскурсійного 
продукту слід віднести сезонність, тобто залежність обсягу послуг від природно 
кліматичних умов. 

Висновки. К.Д.Ушинський називав педагогічне мистецтво найширшим, 
найскладнішим, найвищим і найнеобхіднішим з усіх мистецтв [8]. Ми повністю 
підтримуємо дане тлумачення, особливо у поєднанні професійної підготовки 
педагогічних та туристських кадрів. Педагогічні принципи навчання і виховання 
являють собою фундамент екскурсій. Наявність основних елементів педагогіки в ході 
проведення екскурсій дозволяє визначити її як організаційну форму навчання. Для 
оволодіння мистецтвом формування тур продукту на ринку екскурсійних послуг 
необхідно навчитися використовувати особливості екскурсійного продукту, як 
специфічного товару. Такі вміння виробляються при розумному поєднанні особистого 
досвіду і мислення, вимагають від фахівця готовності критично аналізувати свою 
діяльність. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку туристичної діяльності 

істотне значення має створення й ефективне використання системи інноваційного та 
інвестиційного забезпечення підприємств туристичної індустрії. Незважаючи на 
складне економічне становище більшості туристичних підприємств, в сучасних 
умовах проявляється тенденція до посилення їх інноваційної активності, особливо в 
галузі технологічних інновацій. Адже, саме в кризових умовах інновації та інвестиції у 
туризм здатні створити реальні передумови для розвитку і покращити фінансово-
господарські результати діяльності туристичних підприємства як на мікро-, так і 
макрорівні. Вивчення опублікованих з проблеми розвитку туризму наукових праць, 
методичних розробок і практичних рекомендацій підтверджує, що питання розробки і 
впровадження нововведень в туризмі досліджені недостатньо, що негативно 
позначається на розвитку туризму в цілому. Тому вирішення даної проблеми в даний 
час має особливу актуальність. 

Метою статті єузагальнення практичного досвіду використання інноваційних 
технологій в туристичному бізнесі, на прикладі круїзного туроператора 
«4GatesUkraine». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Питаннями впровадження і оцінки  
інвестицій та інновацій у туристичній галузі займаються Новіков В.С., Федорченко 
В.К, Мініч І.М., Зінченко В.А тощо. Науковий підхід до розвитку інноваційної 
діяльності розглядається в роботах учених: М. М. Малахової, Д. С. Ушакова, В. М. 
Аньшина, Л. С. Александрової, І. Т. Балабанова. Тим не менше, у наукових працях 
цих вчених недостатньо повно розкриті питання створення та ефективного 
використання системи інноваційного менеджменту на туристичних підприємствах.  

Виклад основного матеріалу.В умовах ринкової економіки всі туристичні 
організації усвідомлюють необхідність розробки нових товарів і послуг, відмінних від 
товарів і послуг конкурентів, і пов'язану з цим вигоду. Саме своєчасний вихід нового 
товару на ринок здатний залучити нових покупців, збільшити дохід підприємства. 
Визначення майбутнього прибутку від нового туристичного продукту є завданням 
інноваційного менеджменту[1]. 

Специфіка інноваційної діяльності в туризмі визначається:  
 використанням передових інформаційних технологій у наданні традиційних 

транспортних, готельних та інших послуг;  
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 наповненням новими властивостями традиційних послуг та впровадженням нових 
послуг;  

 освоєнням нових туристичних ресурсів;  
 використанням сучасних форм організаційно-управлінської діяльності у сфері 

виробництва і споживання традиційних туристичних послуг;  
 виявленням і використанням нових ринків збуту туристичних послуг і товарів.  

Інноваційна діяльність у сфері туристичних послуг розвивається за кількома 
напрямами. Перший напрямок – це випуск нових видів туристичного продукту. 
Іншими напрямками є: використання нових туристичних ресурсів; зміна в організації 
виробництва і споживання (застосування передових принципів маркетингу і 
менеджменту); виявлення і використання нових ринків збуту продукції, а також 
використання нової техніки і технології. Саме на останньому напрямку хотілося б 
зупинити увагу, тому що саме використання нових технологій приносить великий 
ефект для діяльності підприємств туристичної індустрії. На сьогоднішній день ці 
технології в основному полягають в комп'ютеризації, глобалізації та переході на 
електроніку[2].Інноваційні заходи туристичної фірми «Фор Гейтс Україна», також 
мають значне місце при продажі круїзів. З кожним роком на круїзний ринок виходять 
нові лайнери різних круїзних компаній, що несуть за собою ряд нових нововведень та 
інновацій.  

За останні два роки на лайнерах було введено в експлуатацію велику кількість 
інновацій для залучення більшого кола відпочиваючих. Менеджери компанії  «Фор 
Гейтс Україна» завжди слідкують за нововведеннями на круїзному ринку, для 
інформування постійних клієнтів та зацікавлення нових. Відповідно, за допомогою 
інтернет ресурсів та джерел вони рекламують та розсилають по своїх клієнтах нові 
пропозиції та круїзи, що збільшує обсяг їх роботи та коло споживачів. У своїй 
діяльності туристична компанія «Фор Гейтс Україна» охоплює основні світові 
напрямки (рис.1). 

 
Рис. 1 Напрямки реалізації круїзних турів компанії «Фор Гейтс Україна» 

 
Клієнтська база компанії, також, досить неоднорідна адже круїзний відпочинок 

досить дорогий вид відпочинку тому його можуть собі дозволити не всі, проте 
компанія орієнтується на всіх споживачів і знаходить підходи до кожного клієнта. 
Відсоткове співвідношення клієнтів показано на рис.2. 
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Рис. 2 Сегментація ринку компанії «Фор Гейтс Україна» за групами споживачів 

 
Електронний бізнес відкриває великі можливості розвитку будь-якому 

підприємству. Це нова форма ринкових відносин, заснована на застосуванні новітніх 
телекомунікаційних технологій та Інтернету. Ця система торгівлі прийнятна і для 
покупця, і для продавця. Але головне, що туризм має важливу перевагу перед 
іншими секторами електронної торгівлі – його споживач отримує товар 
безпосередньо в місці його виробництва, в туристичному центрі. 

На сьогоднішній день в туристичній індустрії широкого використання набули 
інноваційні технології – програми електронного бронювання та складання турів. 
Поява нової програми даного виду дозволила не тільки здешевити засоби зв'язку, 
але й дала можливість працювати всім учасникам туристичного ринку як єдиного 
офісу. Робота з такими програмами дозволяє отримувати оперативну та достовірну 
інформацію про ціни і кількість вільних місць у будь-який момент часу, а також мати 
можливість стежити за проходженням замовлення на всіх етапах його 
здійснення[4].За допомогою цих програм працівники компанії «Фор Гейтс Україна», 
оперативно формують тури для індивідуальних туристів та групові поїздки, 
здійснюють бронювання авіаквитків та  номерів у готелях, бронюють місця на 
конференціях для отримання візи.  

Для ефективної діяльності та подальшого розвитку   туристичне підприємство 
«Фор Гейтс Україна», використовує всі види інновацій у своїй діяльності: реклама, 
акції, PR- менеджмент, веб-розсилки, онлайн бронювання, онлайн підтримка та 
допомога туристам, інтернет розсилка, підбір круїзів на наступне півріччя, інтернет та 
веб-ресурси компанії, широке коло партнерів за кордоном. При вдалому та 
розмежованому  інвестуванню в річкові круїзи України та спуск на воду круїзних 
суден які є, проте потребують оновлення, можна даний вид відпочинку зробити 
пріоритетним для України. Це дасть змогу виведення на ринок послуг України нового, 
конкурентоспроможного виду відпочинку, залучення іноземців, збільшення робочих 
місць в галузі туризму. 

Висновки. Інноваційні технології у туристичній галузі є вимогою часу, що 
дозволяють не тільки підвищувати якість послуг, але і раціонально використовувати 
всі наявні ресурси як для туристів, так і для власників туристичного бізнесу. 
Особливістю розвитку інноваційної діяльності в туризмі є створення нового або зміна 
існуючого продукту, вдосконалення транспортних, готельних та інших послуг, 
освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних і телекомунікаційних 
технологій і сучасних форм організаційно-управлінської діяльності.  
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Перебудова системи управління національної економіки створила якісно нові 

умови функціонування сфери ресторанного господарства.  
Ресторанне господарство – це організація надання послуг, яка забезпечує 

фізіологічні та соціокультурні потреби споживача в спеціально відведених для 
обслуговування приміщеннях та відповідає санітарно – гігієнічним і нормативно – 
законодавчим вимогам. У процесі обслуговування споживачів комплекс послуг 
повинен відповідати типу підприємства і його класу. При їх наданні має 
враховуватися вимога ергономічності, тобто відповідність умов обслуговування гігієні
чним, антропо-метричним та фізіологічним потребам споживачів. А дотримання цих 
вимог забезпечує комфортність обслуговування [1. ст. 3]. 

Обслуговування у закладах ресторанного господарства повинно бути чітким, 
але в той же час непомітним та ненав'язливим. Послуга, що надається, повинна 
відповідати вимогам естетичності, яка характеризується гармонійністю архітектурно 
– планувального вирішення приміщень підприємства, а також умовами 
обслуговування, зокрема зовнішнім виглядом персоналу, сервіровкою столу, 
оформленням і подачею кулінарної продукції. Тому, саме професійна майстерність  
офіціанта, бармена, швейцара - це мистецтво, яке перетворює простий прийом їжі в 
естетичне дійство [2. ст. 16]. 

Прикладом досконалого сервісу є ресторанне господарство «Золота Форель», 
яке має широкий вибір різних страв, серед яких страви з мангалу, фірмові страви з 
рибою, основні, перші та дитячі страви, салати, десерти, сніданки, фреші, напої, чай, 
кава, холодні та гарячі закуски, страви з печі, страви з м’яса, гарніри. Окрім послуги 
харчування ресторан надає ще такі послуги, як: шахи, більярд, риболовля, батут, 
жива музика і караоке, оздоровчо – профілактичний чан, активний відпочинок, а 
також має дитячий майданчик. Основною родзинкою ресторану є те, що гість може 
зловити форель, яку зготують тут, як фірмову страву.  

Найважливішими елементами ефективності роботи закладу ресторанного 
господарства «Золота Форель» є цінова категорія, кухня, якість обслуговування, 
атмосфера. Усі ці складові поєднанні з поняттям «місце розташування».  
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У заміській садибі «Золота Форель» - два поверхи, зведених з «екологічного» 
дерев'яного зрубу. Обидва поверхи обладнані просторими літніми верандами, а 
кожен із залів - декількома балкончиками. Беззаперечним елементом дбайливого 
прийому та обслуговування ресторану є екстер’єр та інтер’єр які складають загальну 
атмосферу та є основою загального враження гостя при відвідуванні закладу. 

Інтер'єр залів багатий рибною тематикою - вікна завішені парусиною і 
канатами, всі зали ресторану прикрашені картинами з тематикою рибної ловлі, 
декоративними люстрами і вазонами, на барі - макет парусного корабля. Пам'ятка 
закладу – європейські антикварні меблі та ковані світильники епохи бароко. Всі 
елементи інтер'єру підібрані з любов'ю і смаком, прекрасно доповнюють один одного, 
але в той же час, кожен елемент декору повноцінний і цікавий сам по собі. Плавні 
лінії, м'які кольори, приглушені півтони пов'язують, здавалося б, абсолютно різні за 
стилем і атмосферою зали ресторану «Золота Форель». Серед них розкішний 
царський зал, затишний банкетний зал на 150 – 160 гостей, пічний зал розрахований 
на 20-30 гостей, більярдний зал котрий вміщує 10–15 і VIP-кімната котра приймає до 
10 осіб з окремим входом і паркуванням. Також є чудовий зал караоке на 80 чоловік, 
із професійним звуком. 

На першому поверсі ресторану «Золота Форель» знаходяться два великі зали і 
кімната з баром з широким вибором напоїв. Перший зал є унікальним. У ньому крім 
круглих столів є піч в бойківському стилі, кімната з баром має кілька столиків і 
акваріум, який виконує роль перегородки. 

На другому поверсі ресторану «Золота форель» є більярдний зал, зал з 
довгим столом на 10 персон та дитяча кімната. У більярдному залі є три більярдні 
столи, кілька диванів і столиків зі стільцями. Всі більярдні столи оснащені всім 
необхідним для гри в більярд і мають спеціальні лампи для освітлення. Також 
більярдний зал прикрашений декоративними світильниками і рибальськими 
мережами, що надає кімнаті неповторну атмосферу [3] 

Кваліфікована робота, елегантний зовнішній вигляд, доброзичливе, тактовне й 
уважне ставлення персоналу ресторану щодо гостей – ще один елемент котрий 
сприяє створенню їхнього гарного настрою та враження від закладу. 

Робота закладу направлена на задоволення смаків клієнтів, тому на 
підприємстві є «Книга відгуків та пропозицій». В ній присутні побажання, які носять 
суб'єктивний характер, проте, будь-які зауваження є основою для вдосконалення 
діяльності підприємства. Саме тому, опитування відвідувачів ресторану, проведене в 
березні 2016 року (в якому взяло участь 55 осіб), дозволило виявити найбільш 
проблемні моменти в організації обслуговування. Так переважали наступні відповіді 
на відкрите питання «Що не влаштовує Вас у обслуговуванні в ресторані «Золота 
Форель»: 
 іноді занадто довге обслуговування (довго приймають замовлення); 
 персонал іноді дозволяє собі нав'язувати свою думку відвідувачеві відносно 

вибору страви; 
 бувають випадки, коли страви в даний момент немає в наявності, хоча воно 

зазначено в меню; 
 занадто гучна музика; 
 під час банкету  занадто швидка зміна страв (занадто швидко переходять від 

салатів до гарячого); 
 коли заклад тільки відкрився страви були набагато смачніші; 
 офіціанти подавали страву не тим клієнтам котрі її замовляли [4]. 

Виявлені проблеми обумовлені, в першу чергу, роботою обслуговуючого 
персоналу. По-перше, у персоналу немає єдиної системи поведінки при 
обслуговуванні відвідувачів. По-друге, необхідно провести ряд тренінгів, які 
дозволять уникати в майбутньому прикрих помилок в роботі. Крім того, персоналу 
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ресторану і його керівництву необхідно працювати над оптимізацією процесу 
обслуговування клієнтів з метою скорочення часу обслуговування клієнтів. 

Тому для підвищення якості обслуговування в ресторані «Золота Форель» нами 
було проаналізовано та надано пропозиції щодо організації прийому та 
обслуговування гостей в закладі. 

Таким чином, для того щоб підвищити конкурентоспроможність ресторану 
«Золота Форель» ми рекомендуємо створити окремі конференц зали для зустрічей   
бізнесменів та інших ділових людей. Вчені довели, що якщо слухати навіть саму 
захоплюючу лекцію, то через 40 хвилин концентрація розсіюється, і людина починає 
втомлюватися. У цьому випадку слухач намагається знайти собі інше заняття, 
починає шукати негативні сторони заходу. У цих випадках просто необхідна кава-
брейк. Завдяки такій перерві, учасники заходу можуть змінити обстановку, 
обговорити між собою якусь тему і перекусити. 

Виходячи з цього ми пропонуємо створювати в ресторані каву-брейк (або 
перерва на каву) гарна ідея для розвитку іміджу ресторану, де у меню включають: 
 кондитерські вироби (міні-кекси, кекс, тістечка, печиво, слойки, круасани, 

ватрушки); 
 сандвіч (наприклад, з курячою грудкою, свіжим огірком, легким майонезом і 

салатним листом); 
 свіжі фрукти (зелені яблука, виноград, груші, ананас, апельсин); 
 ягоди (полуниця, черешня, малина); 
 стиглі овочі (огірки, помідори); 
 безалкогольні напої (різноманітні сорти чаю: чорний, трав’яний, зелений; різні 

види й сорти кави; мінеральна вода (з газом або без); фруктові соки. 
Для удосконалення організації обслуговування в ресторані «Золота Форель», 

варто додати до переліку послуг, які надаються в ресторані такі, як: 
 виготовлення страв із сировини замовника на підприємстві; 
 послуга офіціанта з обслуговування на дому; 
 доставка кулінарної продукції на робочі місця та додому; 
 організація навчання кулінарної майстерності; 
 продаж фірмових значків, сувенірів; 
 створити додаток для смартфонів на базі OS Android, на базі iOS та на базі 

Windows Phone. 
Це забезпечить підприємству ресторанного господарства стабільність в 

умовах ринкової економіки, підвищення соціально-економічних показників.  
Очевидний той факт, що на даний момент далеко не всі підприємства 

громадського харчування відповідають стандартам по багатьом напрямкам своєї 
діяльності. Найчастіше офіціанти не мають належної категорії, сервіровка столів не 
задовольняє стандартам, якість обслуговування набагато нижче. Проте, кількість 
людей, що користаються послугами підприємств харчування не знижується. 

Ми вважаємо, що доцільним є скорочення тривалості робочого дня, із 
розробкою нових графіків виходу працівників на роботу (наприклад: графік виходу 
працівників – ранок - вечір, коли один працівник відкриває зміну, а інший на робочому 
місці з’являється в обідню пору і закриває зміну). Також на нашу думку в святкові та 
вихідні дні потрібно викликати на роботу більше працівників. 

Для ресторану «Золота Форель» можна запропонувати маркетингові заходи по 
забезпеченню його конкурентоспроможності в ринковому середовищі, щодо розробки 
виробництва і збуту ресторанної продукції. 

Популяризація послуг в мережі Інтернет гарний спосіб розширення 
маркетингово-рекламних та менеджерських можливостей ресторану. Шляхом 
створення фірмових веб-сайтів, розміщення їх у пошукових, комерційно-ділових, 
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туристично-готельних інформаційних системах. «Золоту Форель» можна з легкістю 
знайти через пошукові системи Інтернет. 
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В ринкових умовах регулювання економіки відбувається через  конкуренцію, 
яка сприяє витісненню з конкурентного середовища неефективних підприємств, 
стимулює виробництво тих товарів та послуг, на які є попит,  постійно примушує 
виробників скорочувати витрати, знижувати ціну і  підвищувати якість товарів і 
послуг. Будь-яка галузь вітчизняної економіки має бути адаптована до 
функціонування в умовах ринкових відносин, коли на ринку товарів та послуг 
посилюється конкурентна боротьба. В цих умовах створення ефективної, ринково -  
орієнтованої галузі неможливе без управління її конкурентоспроможністю. 

У наш час туризм став одним із найприбутковіших видів бізнесу у світі, тому  
інтеграція України у міжнародно-економічні зв’язки сприяє формуванню інтенсивного 
конкурентного середовища. Однак, конкурентне середовище ринку туристичних 
послуг України розвивається повільно та доволі фрагментарно, а позиції переважної 
більшості туристичних підприємств є слабкими. Успіх підприємства в умовах 
конкурентної боротьби обумовлюється здійсненням постійного моніторингу позицій 
на ринку, дослідженням сильних та слабких сторін власної господарської діяльності і 
конкурентів, здатністю пристосовуватись до змін ринкових ситуацій. Ці проблеми 
актуальні для всіх підприємств туристичної сфери, які, не зважаючи на наявність 
потенційних можливостей розвитку, приносять недостатні доходи до бюджету країни 
через невисоку конкурентоспроможність. Актуальність проблеми підсилюється в 
умовах інтеграції України у світовий економічний простір, виходу на міжнародний 
ринок і розширення, таким чином, кола потенційних конкурентів. 

Аналіз останніх публікацій.Проблематика конкурентоспроможності в 
туристичній галузі досліджувалась в роботах С. П. Гаврилюка,Ю.М.Правика, В.О. 
Лук`янова, О. О. Градінарової, М. Ю. Лозинської, та І. А. Арсененко.Серед  
зарубіжних науковців вагомий внесок у розвиток теорії конкурентоспроможності 
внесли І. Ансофф, П. Друкер, М. Портер, Ф. Котлер, А.А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд 
та багато інших, в працях яких висвітлено питання  проблеми 
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конкурентоспроможності підприємств та методи оцінювання рівня 
конкурентоспроможності та конкурентної позиції. 

Мета дослідження: аналіз та оцінювання  конкурентного середовища ринку 
туристичних послуг, виявлення  позитивних та негативних тенденцій функціонування 
ринку туристичних послуг та визначення шляхів покращення конкурентного статусу 
підприємства.  

Відповідно до мети роботи були поставлені такі завдання: 
 розглянути теоретичні засади маркетингового дослідження конкурентного 

середовища; 
 дати характеристику видам конкурентів та силі їхньої позиції; 
 визначити чинники та напрями підвищення конкурентоспроможності туристичної 

фірми. 
 провести оцінювання конкурентного середовища на турринку м. Києва.  

Європейський форум з проблем управління визначив, що 
конкурентоспроможність — це реальна або потенційна можливість фірм за наявних 
для них умов проектувати, виготовляти і збувати товари, які за ціновими і неціновими 
характеристиками привабливіші для споживача, ніж товари їх конкурентів. 
Конкурентоспроможність об'єкта визначається стосовно конкретного ринку або 
конкретної групи споживачів, яка формується за відповідними ознаками стратегічної 
сегментації ринку [3]. 

Конкурентоспроможність характеризується системою показників, які дають 
змогу оцінити становище підприємства, а саме: конкурентоспроможність продукції, 
технології, потенційних можливостей обладнання, рівня персоналу, системи 
управління, рівня інновацій, стану комунікацій, рівня маркетингової політики, 
експортно-імпортних можливостей та інших параметрів. Проблематика дослідження 
конкурентного середовища є досить складною. Вона потребує усестороннього, 
об’єктивного і поетапного розгляду всіх її важливих аспектів [4]. 

Тому для формування ефективної стратегії розвитку суб’єктів господарювання 
на ринку туристичних послуг необхідне здійснення об’єктивної оцінки конкурентного 
середовища. Конкурентне середовище - це сукупність зовнішніх факторів, які 
формують інтенсивність конкуренції у галузі, визначають спроможність підприємств 
вести успішну боротьбу проти конкурентів та впливають на його можливості займати 
бажану ринкову частку [5]. 

Під час розробки ефективної маркетингової стратегії туристична фірма 
повинна брати до уваги як своїх існуючих і потенційних споживачів, так і конкурентів. 
Їй необхідно постійно займатися аналізом конкурентів і розробляти конкурентні 
маркетингові стратегії, які забезпечать їй ефективне позиціонування щодо 
конкурентів і надаватимуть максимально можливу конкурентну перевагу [1]. 
Перевага тієї або іншої конкурентної маркетингової стратегії надається залежно від 
позиції компанії в сфері туризму та її цілей, можливостей і ресурсів. Конкурентна 
маркетингова стратегія залежить від того, до якого типу належить дана туристична 
фірма, чи є вона лідером ринку (турфірма з найбільшою ринковою часткою, лідер в 
галузі цінової політики, розробки нового туристичного продукту, оптимізації витрат на 
маркетинг), компанією – претендентом (компанія, яка бореться за збільшення своєї 
ринкової частки та за входження в число лідерів), компанією – 
послідовником(проводить політику проходження за ринковими лідерами, вважає за 
краще зберігати свою ринкову частку, не ухвалюючи ризикованих рішень), чи 
компанією, що обслуговує певні ринкові ніші( не переслідують цілі добитися 
панування на всьому ринку або на його великих сегментах, ці туристичні фірми 
вибирають цільові сегменти в межах інших, більших сегментів, вони обслуговують 
маленькі ринкові сегменти, які інші компанії - конкуренти або не відзначили, або не 
врахували).  
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Конкурентоспроможність підприємства (фірми) — здатність підприємства 
здійснювати прибуткову господарську діяльність в умовах конкурентного ринку. 
Забезпечується вона вмілим використанням організаційно-управлінських, науково-
технічних, економічних, виробничих, маркетингових та інших засобів для здійснення 
ефективної господарської діяльності. Тому, виділяють основні чинники, які впливають 
на рівень конкурентоспроможності фірми: 
 рівень технології виробництва, використання новітніх винаходів, упровадження 

сучасних засобів механізації й автоматизації виробництва; 
 комерційні умови продажу, які використовує фірма: можливість різного роду 

знижок, комерційного або споживчого кредиту, різноманітність форм розрахунків і 
засобів платежів, можливість використання товарообмінних операцій тощо; 

 доступність і зручність придбання товару споживачами, який досягається: 
створенням відповідних вимог ринку збутової сітки, організацією доставки, 
технічного обслуговування продукції, зокрема гарантійного і післягарантійного, 
обсягом після продажних послуг, які надаються тощо; 

 ефективність проведення рекламних кампаній: надання необхідної інформації про 
товар, демонстрація виробів у дії на виставках, ярмарках, у демонстраційних 
залах фірми або в її торгових посередників, використання "PR" тощо; 

 можливості та методи цінової і нецінової конкуренції: поліпшення споживчих 
властивостей товару, упаковки, маркування, стимулювання продажу тощо; 

 рівень підтримки і сприяння, які фірма одержує з боку національних державних 
органів і громадських організацій: гарантії кредитів, страхування, звільнення від 
податків, зборів, надання експортних субсидій або пільг, забезпечення 
інформацією про кон'юнктуру ринку тощо [2]. 

Аналіз конкурентного середовища доцільно почати з кількості суб’єктів 
туристичної діяльності в м. Києві. За даними державної служби статистики України у 
2014 році налічувалось1045 суб'єктів туристичної діяльності, з них 385 
туроператорів,653 – турагентів.Середньооблікова кількість штатних працівників 
суб'єктів туристичної діяльності у 2014 році в м.Києві5731 осіб.Кількість реалізованих 
туроператорами туристичних путівок 789170 та турагентами– 80487. 

Згідно першого українського онлайн-журналу для професіоналів туристичного 
бізнесу в топ-10 туроператорів виїзного туризму Києва увійшли: TEZ Tour , 
TUI+Turtess, PegasTouristik, AnexTour, Join UP, NewsTravel, Travel Professional Group, 
CoralTravel, NatalieTours, MouzenidisTravel. Оцінка проводилася за кількістю туристів, 
що скористалися послугами туроператорів. Найчастіше, популярність туроператорів 
залежить від таких факторів: ціни, професійного обслуговування, порядності, терміну 
роботи на ринку та інше [6]. 

За сучасних умов розвиненого ринку туристичні підприємства перевагу 
віддають методу нецінової конкуренції, якийполягає у виокремленні свого товару 
серед товарів-конкурентів, наданні йому унікальних для покупця властивостей, 
підвищенні рівня обслуговування, розвитку прогресивних форм збуту, вдосконаленні 
структури і функціональних сторін діяльності фірми, урахуванні специфіки попиту 
покупців аж до індивідуальних запитів. Заради цього конкуренти вдаються до випуску 
нових продуктів (послуг), їх удосконалення, підвищення їхньої якості, реклами, 
надання різноманітних додаткових послуг і гарантій обслуговування, що настають 
після продажу. За нецінової конкуренції гарантована відносна фінансова стабільність 
компанії, що дає можливість ефективніше керувати нею. 

Тому, туристичний ринок як ринкова система функціонує завдяки механізму 
постійної взаємодії суб’єктів туристичної діяльності, наявності на ринку попиту та 
пропозиції, адаптації підприємств сфери туризму до швидкозмінюваного 
конкурентного середовища. Ці елементи можна розглядати одночасно і як окремі 
інструменти ринкового механізму регулювання економічних відносин в певному 
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сегменті споживчого ринку, і як важливі умови ближнього оточення розвитку суб'єктів 
туристичного бізнесу. 
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Ресторанне господарство  – одна з перших галузей народного господарства, 

яка стала на шлях перетворення, прийнявши безліч найгостріших проблем 
перехідного періоду в ринкові відносини.  Особливість функціонування сфери 
ресторанного господарства в економічному та соціальному прояві полягає у 
забезпеченні якості життя населення засобами задоволення фізіологічних потреб. 
Динамічний розвиток цієї галузі обумовлює появу підприємств ресторанного 
господарства різних типів та цінових категорій, що дає можливість споживачам 
обирати таке підприємство ресторанної сфери, що найбільш підходить для них за 
всіма критеріями. 

Найважливішим напрямом ресторанного бізнесу з точки зору залучення 
клієнтів та забезпечення рентабельності роботи ресторану є організація 
обслуговування. Підприємства ресторанного господарства здійснюють 
обслуговування різних видів прийомів та бенкетів. Кожен прийом складається з двох 
частин. Перша – зустріч, вітання і збір гостей, друга – бенкет. Один із видів 
тематичних бенкетів є весільний бенкет. 

Весільний бенкет – особливий пункт урочистості, який вимагає ретельної 
підготовки і значних зусиль. Насамперед потребує вибору місця проведення, чи в 
ресторані, на теплоході, на природі, в живописній садибі, головне щоб кухня та 
обслуговування були на високому рівні.Саме тому особливу роль відіграє меню [2].  

Теоретичні аспекти проектування тематичного меню, зокрема весільного 

викладені у працях М.П. Мальської, В.В. Архіпова, Н.О. Пятницької, Л.Н.Мостової та 
О.В.Новікової, тощо. Але загалом формування меню цілком залежить від побажань 
замовника та професійних якостей менеджера. Такого типу меню зазвичай 
формується для знакових подій, наприклад для весільних бенкетів. 

Під час розробки меню потрібно врахувати поєднання напоїв з основними 
стравами та закусками, віднайти гармонію у десертах та створити незабутню 
атмосферу романтики і свята. Відтак, до весільного меню включають різноманітні 

http://www.ukrexport.gov.ua/
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холодні страви та закуски, фрукти, кондитерські вироби, напої, одну – дві другі 
страви. Бенкетне меню складають з урахуванням побажань замовника, виду бенкету 
і часу його проведення. До бенкетного меню включають різноманітний асортимент 
холодних закусок з розрахунку 1/2, 1/3, 1/4 порції на одну людину, одну гарячу 
закуску, 1 – 2 гарячі страви, десерт, фрукти, гарячі напої. 

До розробки меню і створення меню слід підходити творчо, тоді воно не тільки 
інформуватиме споживачів про страви та напої, які можна замовити, а й спонукатиме 
до більшого замовлення, тобто впливатиме на ухвалення рішення про купівлю, 
перетворюючись таким чином на елемент реклами закладу ресторанного 
господарства. Найкращим для бенкетного меню є формат буклету в якому зібрана 
вся інформація про обслуговування урочистостей. Бенкетне меню повинне включати 
докладні фотографії застільних страв – їх оригінальна подача в цьому випадку має 
велику цінність. У описі звичайно вказуються основні інгредієнти, спосіб 
приготування, а також кількість осіб, на яку розрахована страва. Ще одне завдання 
бенкетного меню – допомогти визначити загальну суму замовлення. Страви на одну 
людину – тарталетки, канапе, жульени та інші зазвичай оцінюються дрібними і 
великим оптом, наприклад 10 – 15 штук. У питання вибору кулінарної програми 
замовникові має бути надана достатня свобода. При цьому відправними точками для 
її складання можуть стати кілька стандартних  варіантів з приблизною вартістю на 
одну персону [1]. 

Ідеальним вибором для проведення не тільки весільної церемонії, а й бенкету 
є ресторан «Прага» у місті Києві. Меню ресторану різноманітне і об’єднує улюблені 
позиції кухонь Італії, Франції, Сходу та Східної Європи, а особливим його робить  
гармонія вірного смаку і елегантність ресторанної подачі. Спираючись на такий 
багатий асортимент страв нами було розроблене надзвичайно витончене, 
збалансоване, смачне, а головне корисне меню весільного бенкету, яке прийдеться 
до смаку найвишуканішим гурманам. 

Розробка проходить в декілька етапів. На першому етапі підбирають 
асортимент страв і напоїв, що містить традиційні і нові фірмові страви. При цьому 
необхідно постійно слідкувати за уподобаннями гостей, вивчати попит на страви і 
вносити зміни в меню. 

На другому етапі необхідно визначити, які страви необхідно виділити в меню. 
Для привернення уваги до страви потрібно помістити її назву з фотографією і 
рекламним текстом у найвигіднішому місці її меню. Гарна реклама страви збільшує 
об’єм її продажів. 

На третьому етапі здійснюється аналіз страв, включених у меню, на 
популярність і прибутковість. 

При складанні меню необхідно враховувати такі фактори:  
 приблизний асортимент страв, напоїв і виробів; 
 наявність сировини і продуктів на складі; 
 сезонність продуктів; 
 наявність стандартів приготування страв (збірників рецептур, техніко – 

технологічних карт на новій і фірмовій страві); 
 особливості контингенту, що обслуговується ( вікові, національні, професійні, 

релігійні); 
 час обслуговування ( сніданок, обід, вечеря); 
 форма обслуговування, які рекомендуються для даного контингенту споживачів ( 

бізнес-ланч, шведський стіл, сімейний обід та інше); 
 трудомісткість страв, кулінарних і кондитерських виробів; 
 спеціалізація кухні стосовно конкурентів; 
 передбачуваний рівень прибутку; 
 витрати на придбання продуктів, оренду приміщень, заробітну плату персоналу; 
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 режим роботи підприємства. 
Меню має бути різноманітним за видами сировини ( рибні, продукти моря, 

м’ясні, з птиці, дичини, овочеві, круп’яні, яєчня, молочні, борошняні)  і способами 
кулінарної обробки ( відварні, припущені, смажені, тушковані, запечені). Страви, 
внесені в меню, повинні бути  наявності протягом усього часу роботи залу. При 
складанні меню комплексного, сімейного обіду або бізнес-ланчу необхідно 
передбачити чергування страв по днях тижня. 

У ресторані меню складає завідувач виробництва за участі метродотеля, потім 
калькулятор розраховує продажні ціни на страви і передає меню директору для 
затвердження.  

При складанні меню для підприємств ресторанного господарства різних типів 
необхідно дотримуватися правил розміщення закусок і страв з урахуванням 
послідовності їх подачі. У меню включаються такі групи страв: холодні страви і 
закуски, гарячі закуски, супи і другі страви, солодкі страви, гарячі і холодні напої, 
борошняні кулінарні і кондитерські вироби. Порядок страв у меню з вільним вибором 
для більшості підприємств такий: 
 фірмові страви; 
 холодні закуски (рибні, м’ясні, овочеві); 
 супи (бульйони без гарнірів, бульйони з гарнірами, пюреподібні, заправочні і 

сезонні); 
 рибні страви (відварні, припущені, смажені, запечені); 
 м’ясні страви (натуральні, соусні, рублені); 
 страви з птиці; 
 овочеві, борошняні і яєчні страви; 
 солодкі страви ( чай, кава та інші); 
 кондитерські вироби, фрукти [1]. 

Отже, враховуючи методику розробки меню складатиметься з ряду таких 
елементів, до яких відносяться такі страви, з врахуванням на людину: 

1. Холодні закуски: Асорті м'ясне (ковбаса с/к, шийка, карбонад) – 260 г; 
Баклажани (фаршировані волоським горіхом і часником) – 140 г; Закуска з помідорів 
(помідори, фаршировані сиром, часником і майонезом) – 250 г; Асорті рибне (сьомга, 
осетрина із зеленню, лимоном і маслинами) - 180 г; Закуска з маринованих овочів 
(огірки, помідори, баклажани, капуста, шампіньйони) – 200 г; Канапка із червоною 
ікрою – 50 г; Аорті з оливок і маслин – 90 г.  

2. Салати: Салат "Середземноморський" (мідії, ананаси, осетрина гарячого 
копчення, слабосолона сьомга) – 110 г; Салат "Алі - баба" (обсмажене куряче філе, 
болгарський перець, свіжий ананас) – 150 г; Салат з крабів «Далі» (креветки 
королівські, рукола, черрі, соус бальзамічний, лимон) – 90 г; Салат "Тропікана" (латук, 
свіжі огірки, м'якоть апельсина, креветки, болгарський перець з соусом) –  120 г; Салат 
«Цезар» (куряче філе, салат айсберг, помідори, сир пармезан, перепелині яйця) – 120 
г; Салат «Дністер» (пекінська капуста, балик, зелений горошок) – 110 г. 

3. Гарячі закуски: Куряче філе в соусі з ананаса - 130 г; Запечені баклажани (зі 
свіжими помідорами, цибулею і часниковим маслом) - 80 г; Голубці в сметанному соусі 
– 160 г; Риба під овочам – 100 г; Печінка в сметанковому соусі – 100 г; Язик в 
сметанковому соусі – 100 г; Качині ніжки з інжиром і сиром камамбер – 200 г.  

4.Гарніри: Косичка з сьомги (філе осетрини, сьомги і судака, припущене в 
білому вині з соусом) - 80 г; Свинина (фарширована грибами і цибулею) - 90 г; 
Смажена картопля з грибами - 180 г; Спаржа під вершковим соусом - 200 г; Жульєн – 
70 г; Рататуй з моцарелою – 200 г.  

5. Десерти:Фруктова нарізка (апельсин, банан, ківі, лимон) - 50/50/30/50 г; 
Млинці з шоколадом - 150 г; Яблочний штрудель – 200 г; Сирний пиріг з джемом – 200 
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г; Пиріг «Вишня в шоколаді» - 110 г; Вареники з вишнею – 200 г; Вареники зі 
смородиною – 200 г.  

6. Безалкогольні напої: Лимонад - 300 г; Мінеральна вода - 300 г; Сік в 
асортименті (яблучний, вишневий, апельсиновий, ананасовий, персиковий) – 300 мл.  

7. Алкогольні напої: Шато Шант Люазо  - 0,25  г; Кабальєрос де ля Росса -  
0,25 г; Шампанське  - 0,25 г; Коньяк «HennesseyXO» - 1 л.  

Отже, таким чином тематичне меню поєднує в собі усі особливості 
французької, італійської та української кухонь, це вишуканий мікс традицій сходу і 
заходу.  
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Організація харчування в туристичних походах 

 
Мисик Є.В.,студентка 3 курсу  
напряму підготовки «Туризм» 
науковий керівник: 
викладач Бартош Л.П. 

 
Життєдіяльність людського організму пов'язана з безперервними витратами 

енергії. Ці енерговитрати включають: витрати на основний обмін (тобто на підтримку 
роботи органів, що забезпечують існування і функціонування організму), працю і 
відпочинок. Але будь-які енергетичні витрати вимагають відновлення. Всю необхідну 
кількість енергії організм отримує в результаті переробки органічних речовин – білків, 
жирів і вуглеводів, які містяться в харчових продуктах. 

Проблеми структуризації та стандартизації правил розробки меню 
туристичного походу досліджували А.А. Алексєєв, П.І. Лукоянов, Н.А. Лисогор, а 
особливий вклад в розв’язання цих задач зробив Б.П. Пангєлов. Так, особливо в 
туристичному поході туристи втрачають ще більшу кількість калорій, що зумовлено 
виконанням фізичної роботи, впливом емоцій і метеорологічних факторів – 
температури і вологості повітря, сили вітру, барометричного тиску і т. п. Численні 
дослідження показують, що витрати енергії людини, що знаходиться в стані спокою 
на великих висотах, аналогічні витратам людини, що здійснює досить інтенсивну 
роботу в долині.  

Усі ці науковці зазначали, що відповідно до виду походу, складності маршруту, 
кількості ходових днів та енерговитрат формується режим харчування туристів у 
поході. Режим харчування – це заздалегідь спланований і розроблений завгоспом 
групи план надання послуг харчування учасникам походу протягом всієї тривалості 
походу з урахуванням норм та правил складання меню, особливостей походу, 
смакових побажань учасників та розподілу денної норми споживання калорій.  

Таким чином, розпорядок дня у нескладному поході звичайно передбачає 
триразове харчування. На обід відводять 40% денного раціону, на сніданок - 35%, на 
вечерю - 25%. Під час дворазового гарячого харчування, наприклад, на гірських 
маршрутах, на сніданок рекомендується планувати 40% добової норми калорій, на 
вечерю - до 35%, решта - 25% - на харчування на великому і малому привалах. 

Сукупність страв сніданку, обіду та вечері утворюють меню туристичного 
походу. При розробці меню походу складається добовий раціон. З урахуванням 
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вказаних вимог складати меню зручніше на три-чотири дні (кратно кількості дням 
походу) і надалі повторювати його. Як правило, для пішохідних і гірських походів 
встановлюється дворазове гаряче харчування в день - сніданок і вечеря, на обід 
планується "сухий пайок". Але не тільки їжа є основою раціону харчування у поході. 
Великі фізичні навантаження, висока температура та значна сухість повітря 
передбачають втрату організмом 3-5 л води на добу. Правильно компенсувати ці 
витрати допомагає чітке дотримання водно-сольового режиму. Вживати рідину під 
час подорожі рекомендується здебільшого під час сніданку, обіду і вечері: тільки у 
цей час туристи можуть пити до повного втамування спраги. На коротких привалах у 
спекотний час необхідно лише прополоскати горло водою [1, c. 183]. 

Скомпоноване завгоспом меню одразу не вступає в силу. Дуже важливим 
етапом підготовки його до походу - проведення розрахунків кількості продуктів. На 
основі туристичного досвіду у довідковій літературі з туризму наведено рекомендації 
щодо використання тих чи інших продуктів харчування, їх калорійність, наявність 
поживних речовин тощо.  

Складання меню і проведення розрахунків необхідної кількості продуктів 
проводиться наступним чином. Після аналізу маршруту: визначення приблизного 
часу, який планується, витрат на подолання шляху кожного дня, наявності складних 
ділянок і способів їх подолання, підбираються страви. Раціон харчування бажано 
зробити калорійним, з правильним співвідношенням поживних речовин, він повинен 
мати невелику вагу, а також бути різноманітним. 

Бажано обговорити меню на зборах всієї групи, перед тим, як проводити 
розрахунки. Проведення розрахунків виконується наступним чином: треба записати 
страви для даного дня, скласти таблицю в якій розділити страву на окремі продукти і 
підрахувати їх калорійність та кількість білків, жирів та вуглеводів на одну особу. 
Якщо калорійність та співвідношення поживних речовин є недостатнім, треба 
замінити продукти харчування на калорійніші або додати їх кількість.  

Таким чином, нами була запропонована авторська розробка меню та 
розкладки туристичного походу з детальним описом розрахунків кількості продуктів, 
рецептурою приготування страв, методами та способами приготування. Було 
розроблене меню лижного туристичного походу І категорії складності, протяжністю 
120 км, кількістю учасників – 17 та 9 ходових днів (табл.1) 

Таблиця 1 
«Розробка меню туристичного походу» 

 Сніданок Обід Вечеря Перекус 

День 1 - Грибне рагу з 
гречкою 
-  Какао 
- Сухе молоко 
- Вафлі 
- Сухарі 

- Сухий обід (Сир 
+ ковбаса) 
- Цукерки 
-  Сухарі 

- Кукурудзяний суп 
- Чай 
- Цукор 
- Печиво 
-  Сухарі 

- Льодяники 
- Курага 
- Фініки 
- Кеш’ю 
- Мигдаль 
 

День 2 - Рис з овочами 
- Чай 
- Цукор 
- Халва 
-  Сухарі 

- Сухий обід (Сало 
+ сир) 
- Цукерки 
-  Сухарі 

- Солянка 
- Компот 
- Зефір 
-  Сухарі 

- Льодяники 
- Вишня суш. 
- Банан суш. 
- Грецький горіх 
- Лісовий горіх 

День 3 - Макарони з 
тушонкою 
- Компот  
- Печиво 
-  Сухарі 

- Сухий обід (Сир 
+ ковбаса) 
- Цукерки 
-  Сухарі 

- Гречаний суп 
-  Какао 
- Сухе молоко 
- Халва 
-  Сухарі 

- Льодяники 
- Інжир 
- Персики суш.  
- Фісташки 
- Бразильський 
горіх 



175 

 

Продовження таблиці 1 
«Розробка меню туристичного походу» 

 
Отже, дане меню не може не привертати увагу. Його вага на особу на день 

становить від 600 гр. на початку походу до 800 гр. наприкінці, тому меню є 
динамічним. Відповідно до даного меню була спроектована розкладка. Розкладка – 
це перерахування харчових продуктів, вказання їх кількості, енергетичної цінності та 
хімічного складу. Було зазначено кількість застосувань продуктів, виходячи зі 
стандартних даних розрахунку кількості продукту на один прийом їжі та порахована 
загальна вага продуктів на похід.  

Загальна вага продуктів на похід визначається за принципом додавання ваги 
продуктів на страви та ваги «карманки». Це склало 192 кг 884 гр, що в загальному по 
11 кг на кожного учасника походу. Вага продуктів, яку ніс учасник варіювалась 
відповідно до того, яке власне та загальне спорядження несла людина. Відповідно 
для дівчат ця вага складала менший відсоток, для хлопців – більший. Запропоновані 
в меню страви багаті корисними елементами, які необхідні туристам під час походів 
такого типу і дозволяють легко переносити важку фізичну роботу. 

День 4 - Чечевична 
каша 
- Чай 
- Цукор 
- Цукерки 
-  Сухарі 

- Сухий обід (Сало 
+ сир) 
- Цукерки 
-  Сухарі 

- Рибний суп 
- Чай 
- Цукор 
- Печиво 
-  Сухарі 

- Льодяники 
- Курага 
- Фініки 
- Кеш’ю 
- Мигдаль 
 

День 5 - Борщ  
- Чай 
- Цукор 
- Халва 
-  Сухарі 

- Сухий обід (Сир 
+ ковбаса) 
- Цукерки 
-  Сухарі 

- Ячка з м’ясом 
-  Какао 
- Сухе молоко 
-Халва 
-  Сухарі 

- Льодяники 
- Вишня суш. 
- Банан суш. 
- Грецький горіх 
- Лісовий горіх 

День 6 - Куліш 
- Компот 
- Цукерки 
-  Сухарі 

- Сухий обід (Сало 
+ сир) 
- Зефір 
-  Сухарі 

- Пшеничка з 
тушонкою 
- Чай 
- Цукор 
- Пряники 
-  Сухарі 

- Льодяники 
- Інжир 
- Персики суш.  
- Фісташки 
- Бразильський 
горіх 

День7 - Кукурудзяна 
каша з томатами 
і сиром 
-  Какао 
- Сухе молоко 
- Халва 
- Сухарі 

- Сухий обід (Сир 
+ ковбаса) 
- Цукерки 
-  Сухарі 

- Мисливський суп 
- Чай 
- Цукор 
- Пряники 
-  Сухарі 

- Льодяники 
- Курага 
- Фініки 
- Кеш’ю 
- Мигдаль 
 

День 8 - Гречка з 
тунцем 
- Чай 
- Цукор 
- Цукерки 
-  Сухарі 

- Сухий обід (Сало 
+ сир) 
- Зефір 
-  Сухарі 

- Плов 
- Чай 
- Цукор 
- Пряники 
-  Сухарі  

- Льодяники 
- Вишня суш. 
- Банан суш. 
- Грецький горіх 
- Лісовий горіх 
 

День 9 - Картопля з 
грибами та 
м’ясом 
- Чай 
- Цукор 
- Халва 
-  Сухарі 

- Сухий обід (Сир 
+ ковбаса) 
- Цукерки 
-  Сухарі 

- Суп кукурудзяний 
-  Какао 
- Сухе молоко 
- Печиво 
-  Сухарі 

- Льодяники 
- Інжир 
- Персики суш.  
- Фісташки 
- Бразильський 
горіх 
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Таким чином, забезпечення нормального харчування - одна з важливих умов 
успішного проведення походу. Найважливішим елементом правильного режиму 
харчування на маршруті походу є його регулярність, тобто правильний ритм 
харчування; їжа у встановлений час. При складанні меню необхідно враховувати 
вимоги, пропоновані до продуктів харчування для походу: висока калорійність 
(приблизно 3500 - 5000 ккал на одну людину в день для лижних походів першої 
категорії складності); підходи до організації харчування туристів на маршруті, 
звичайно, залежать від конкретної складності та умов походу. Розробка меню 
туристичного походу – це не лише обов’язок завгоспа групи, а і всіх її учасників. Від їх 
відвертості, чесності у побажаннях, сумлінності у підготовці продуктів залежить якість 
та смакові характеристики страв у поході. Кожен член групи має відповідально 
поставитися до доручених йому завдань, тим самим облегшити роботу завгоспа та 
не підвести групу на маршруті, адже харчування – найважливіша ланка походу, на 
рівні з технічною роботою, без нього не можливий рух вперед, а отже і сам похід 
загалом. 
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Постановка проблеми. Розуміння регіональних особливостей України з 

урахуванням історико-культурного українознавчого фону та вміння пояснювати 
механізми появи і розвитку більшості типових явищ регіональної традиційно-
культурної спадщини українців, розуміння закономірностей формування та розвитку 
відтворювальних процесів у регіональному туризмі у взаємозв’язку з розвитком 
політичних, економічних та інших процесів, виявляти різні аспекти взаємопов’язаного 
вивчення регіональної культури, що стає необхідним для розуміння цілісності 
процесу національного відродження, формування системи регіонально-
культурологічних знань, середовища реалізації туристичного продукту необхідна 
забезпечувати виконанню поставлених завдань [1, c. 34]. 

Екскурсійна діяльність тур організацій нерозривно пов’язана з індустрією 
туризму і займає особливу ланку в тур потоках. Екскурсії самі по собі є постійно 
актуальним продуктом, адже весь час існують певні групи населення які зацікавленні 
у відвідуванні тієї чи іншої екскурсійної програми з пізнання свого краю, своєї 
батьківщини чи інших країн. В Україні сьогодні існує не достатня кількість тур 
організацій, які спеціалізуються виключно на розвиток екскурсійної діяльності 
внутрішнього туризму. Як правило створенням екскурсійного продукту та його 
впровадженням займаються тур організації змішаного типу, що значно знижує якість 
підготовки та розробки програми, а потім і реалізації самої екскурсій. Це в свою чергу 
має свій негативний відбиток на як на внутрішньому так і міжнародному попиту ринку 
туристичних послуг. Тому, саме необхідність у чіткій стратегії створення, реалізації і 
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просуванні нового екскурсійного продукту, активізація екскурсійної діяльності тур 
організації на внутрішньому ринку і визначається актуальністю даного дослідження. 

Екскурсійна організація – це економічно самостійна ланка виробничої сфери 
народного господарства, що спеціалізується на організації екскурсійного 
обслуговування туристів, для задоволення їх потреб [2, c. 182]. 

Метою дослідження є аналіз основних напрямків діяльності екскурсійної 
організації туроператора «Аккорд-Тур» та шляхи активізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даними питаннями займалися такі 
науковці, як Анциферов Н.П., Герд В.А., Райков Б.О., Роднін А.В., Соколовський 
Ю.В., Ємельянов Б.В., Сєдова М.О., Карташевський І.Ф., Бабарицька В.К., Короткова 
А., Малиновська О.Ю., Азоев В.І., Біржаков М.Б., Боуен Д., Вєдєнін Ю.О., Восколович 
Н.О., Гуляєв В.Г., Зорін І.В., Кабушкін М.І., Квартальнов В.А., Мальська М.П., 
Мазаракі А.А., Мейкенз Д., Мельниченко С.В., Папірян Г.А., Преображенський В.С., 
Сєнін В.С., Сокол Т.Г., Ткаченко Т.І., Харріс Г., Чудновський А.Д., Шульгіна Л.М., 
Кіптенко В.К., Карягін Ю.О., Тимошенко З.І., Демура Т.О., Мунін Г.Б., Азоєв В.І., 
Копанєв Н.І., Ткаченко Т.І., Чорненькою Н.В. та інші. 

Виклад основного матеріалу. Основною функцією екскурсійних організацій, як 
складової туристичної індустрії є виробництво (комплектування), надання та 
реалізація комплексного екскурсійного продукту. Основною метою функціонування 
тур організації є задоволення потреб споживачів. Основним видом їх діяльності є 
комплектація і реалізація екскурсійного продукту – комплексу, що задовольняє 
потреби екскурсантів. 

Головними завданнями діяльності екскурсійних тур організацій є створення і 
доведення до споживачів екскурсійних послуг відповідно до потреб туристів, а також 
збереження конкурентоспроможності тур продукту. За змістом і характером своєї 
діяльності екскурсійні організації є своєрідними посередниками між споживачами 
(туристами) та виробниками окремих послуг (засобами розміщення туристів, 
транспортними організаціями, підприємствами ресторанного господарства тощо). 

Тур організації виконують такі функції: продаж (збут), маркетинг, виробництво, 
фінансова діяльність, управління. Кожний працівник є виконавцем однієї з цих 
функцій і бере участь в підвищенні ефективності виробництва. Пропонуємо 
розглянути кожну з цих функцій: функція продажу (збуту). Весь колектив повинен 
забезпечувати контакти з клієнтами, вивчати і шукати ринки збуту для реалізації 
продукту своєї тур організації; функція маркетингу полягає у визначенні і 
прогнозуванні діяльності тур організації (якими будуть запити клієнтів через декілька 
років, якою буде швидкість і вартість транспортних перевезень, чи виникне 
необхідність змінювати вплив на споживача); функція виробництва полягає у 
виготовленні і наданні якісного тур продукту і послуг за конкурентоздатною ціною і 
відповідно до вимог клієнтів. Формування нового продукту вимагає взаємодії 
виробничої служби з комерційною і маркетинговою, яким відомі вимоги клієнтури; 
фінансова функція полягає в здійсненні кредитно-фінансових операцій, у тому числі 
своєчасних виплат позик і відсотків за їх використання, контролю за рухом коштів тур 
організації та його платоспроможністю; функція управління забезпечує досягнення 
тур організації фінансової (отримання прибутку, який дозволить забезпечити його 
розвиток) і соціальної (участь в розвитку національної економіки і створенні робочих 
місць) мети. Стратегія досягнення і поєднання даних цілей розробляється дирекцією 
під контролем власників. 

Однією із провідних тур організацій є Аккорд-Тур, який на ринку туристичних 
послуг представлений з 2003 року. Зацікавленість в галузі культури, історії рідного 
краю та світу, має цікаві та насичені маршрути для туристів, екскурсантів. 

Аккорд-Тур співпрацює з такими тур агенціями як: «Аладін-Груп», «Альянс-
Тур», «Аурум», «Галіція-Тур», «Євромарін-Тур», «Імперія-Тур», «Інтер-Лайн», 
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«Менора», «Пілігрим», «Реал Сервіс Плюс», «Супутник», «Говерла-Тур», «Ілона», 
«Савана», «Яремія» а також, закладами розміщення і харчування, страховою 
компанією «Капіталь», підприємствами, що забезпечують автобусне та 
авіаперевезення «Каменяр», «Одигітрія», «Русняк» [3].  

Напрямками діяльності тур організації є Україна, Угорщина, Хорватія, Чехія, 
Польща, Австрія, Італія, Франція, Болгарія, Румунія, Голландія, Німеччина, 
Швейцарія, де пропонуються різновиди тур послуг таких як: екскурсійні тури, 
гірськолижні тури, оздоровчі тури, економ тури, тури вихідного дня, шопінг-тури, тури 
для школярів, сезонно-св’яткові тури, фестивальні тури, лікувальні тури, 
індивідуальні тури, автобусні тури, авіа тури. Тур організація також має додаткові 
послуги, такі як: допомога в оформленні закордонних паспортів, оформлення віз (за 
необхідності), забезпечення туристів високоякісним спорядженням, розміщення та 
додаткові екскурсійні послуги на маршруті, що відповідно сприяє підвищенню 
кількості туристів та збільшенню коштів, які надходять до бюджету. 

Внутрішній туризм представлений такими екскурсійними програмами як: 
«Дорогами великого Кобзаря», «Карпатський тендем», «Свіжість джерел 
Закарпаття», «А над Говерлою - хмари», «Добрі сни старовинного міста», «Відпустка 
різнобарвна, неначе сни», «Одеса – таємниця хорошого настрою», «Оповіді про 
Волинь», «Тиждень сніжного драйву», «Закарпаття – рецепт бадьорості», «Романс 
древнього Львова», «Намисто Гуцульщини», «Карпатських гір передзвін», «Буковель 
– ICE карамель». Чітко прослідковується територіальна сконцентрованість, що 
об’єднує всі програми тур організації Аккорд-Тур.  

Пропонуємо, за для активізації екскурсійної діяльності тур організації проект 
нової екскурсійної послуги до загального асортименту послуг на тему: «Фастівщина. 
Пізнай свій край – пізнай себе». Маршрут має таку послідовність екскурсійних  
об’єктів: Вагон-пам'ятник на станції Фастів, Фастівський державний краєзнавчий 
музей, Фастівський костел Воздвиження Святого Хреста, Чоловічий монастир у с. 
Томашівка. Дані місця знаходяться під охороною та постійним наглядом комітету під 
назвою – догляд за пам'ятниками і пам'ятними знаками, який очолює міський голова 
Поліщук Г.Ф.. Це унікальна можливість за короткий час дізнатися найголовніші 
світлини минулого та сьогодення рідного краю, адже мало любити свій рідний край, 
його треба ще й знати Під час екскурсії всі бажаючі ознайомляться з історією 
Фастівщини, з мальовничими куточками, з героїчними постатями, які прославили 
нашу Землю, пам’ятки сакральної архітектури, музеї та природні ландшафти. 

При підготовці проекту нового екскурсійного продукту був використаний досвід 
практики на базі Київського Палацу дітей та юнацтва (лютий, березень 2016 р.), а 
саме - підбір матеріалу, його аналіз, використані методів досвідчених фахівців-
практиків, таких як Князевої Н.М., Ахвердова А.А., Холківа А.В, Довгопола Н.О., 
Воронкова О.І. та інших, що надало більшого розуміння при розробці екскурсійного 
продукту. 

В ході розробки було підготовлено кошторис, а також побудовано схему 
маршруту. Загалом запропонована нова екскурсія є цілком конкуренто спроможною, 
та досить цікавою. Цілком можливим є її реальне просування на ринок в комерційних 
цілях організації та реалізації даного екскурсійного продукту тур організацією 
«Аккорд-Тур». 

Висновки. Охарактеризувавши екскурсійну діяльність тур організації «Аккорд-
Тур» з’ясували, що попри надання розширеного спектру послуг, економічну 
стабільність, популярність серед споживачів, різноманітність тур програм, конкуренто 
спроможність, завжди залишаються не до кінця розкриті можливості тур організації 
на внутрішньому ринку туристичних послуг. Виникає потреба нових підходів та 
можливостей, які потрібно контролювати та прагнути досягти. Екскурсійна діяльність, 
яка спрямована на розвиток внутрішнього ринку, є досить перспективною і 
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довготривалою, адже країна має велику ресурсну базу і зацікавленість в її розвитку. 
Стратегічна позиція на розвиток внутрішнього туризму, надасть тур організації на 
наш погляд лідерську позицію на ринку екскурсійних послуг. Також пропонуємо 
пожвавити співпрацю з колегами інших країн, наприклад обмін екскурсійними 
послугами з Угорщиною, Хорватією, Чехією, Польщою, Австрією, Італією, Францією, 
Болгарією, Румунією, Голландією, Німеччиною, Швейцарію до українських 
екскурсійних об’єктів. Покращити роботу при підготовці та безпосередньої участі у 
спеціалізованих щорічних виставках і ярмарках (наприклад UITT). 
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Аналіз можливостей Вінницької області  
щодо розвитку літературних екскурсій 

Мотузко А.Ю., студентка 3 курсу 
напряму підготовки «Туризм» 
науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук,  
доцент Романенко О.В. 

Постановка проблеми. Одним із сучасних віянь в організації екскурсій є їх 
етнічна спрямованість, за якої відроджуються раніше забуті постаті, пам'ятники і 
події, розкриваються нові аспекти в оцінці історичної і культурної спадщини.  

Існує низка екскурсій у Вінницькій області, але літературним екскурсіям досі 
приділялось недостатньо уваги. Проте у 2015 році Стратегією збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року передбачено 
розробити та впровадити нові екскурсійні маршрути, зокрема на літературні теми. 
Окрім того в систему заходів входить підготовка спеціалістів у галузі туризму, в тому 
числі фахових екскурсоводів [2]. Саме посилаючись на дану актуальну стратегію, і 
стало визначальним при виборі теми даного дослідження. 

Метою дослідження є визначення потенційних можливостей Вінницької 
області, їх аналіз та створення нової літературної екскурсій на тему «Місто 
Сонцепоклонника». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Літературні екскурсії організовуються на основі літературних творів, об’єктів 

місцевості присвячених життю чи творчості літераторів тощо. У наш час вони можуть 
стати важливим чинником розвитку Вінницької області, оскільки їхня організація не 
потрібує великих витрат. До того ж Вінниччина пов’язана з іменами відомих 

http://www.akkord-tour.com.ua/
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письменників і поетів, таких як Степан Руданський, Михайло Коцюбинський, Анатолій 
Свидницький, Михайло Стельмах, Микола Трублаїні, Василь Стус.  

Вагомий внесок у вивчення організації та проведення літературних екскурсій 
зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені як Ганський В.А., Вовнейко Е.В., Сілаєва Т. 
А., Рутинський М. Й., Бабарицька В.К., Любіцева О.О., Голубнича С.М., Фірсова А.В. 
Вони дослідили класифікацію літературних екскурсій та проектування літературних 
екскурсійних маршрутів.  

Виклад основного матеріалу. За даними Головного управління статистики у 
Вінницькій області у 2010 році було зареєстровано 21 тис. екскурсантів, а в 2014 році 
– лише 1,8 тис. [4]. На фоні загального спаду проведення екскурсій можна зробити 
висновок і про зменшення кількості літературних екскурсій, яким все ще приділяється 
недостатньо уваги. В області є всі умови та екскурсійні можливості для розвитку 
даного напрямку. 

Щодо наявної пропозиції на ринку екскурсійних послуг літературного напрямку, 
то суб’єкти тур діяльності м. Вінниці пропонують досить мало літературних 
маршрутів. Найчастіше серед них можна зустріти маршрут «Літературна 
Вінниччина». Найбільша кількість літературних екскурсій області присвячена М. 
Коцюбинському. «Екскурс-бюро Федоришена» є єдиною екскурсійною фірмою, що 
проводить комерційні літературні екскурсії в місті, присвячені Коцюбинському. Окрім 
того команда Літературного путівника «Їздець» розробила літературну мандрівку 
вихідного дня «Вінниця: Коцюбинський і не тільки». 

Розвитку літературній екскурсій в області також сприяє започаткування у 2014 
році Міжнародного літературного фестивалю присвяченого однойменному твору М. 
Коцюбинського «Intermezzo». Крім літературних читань в програму входять екскурсії 
на літературні теми, що розкривають життя та творчість М. Коцюбинського. 

Найбільший сектор літературних екскурсій у Вінницькій області займають 
оглядові літературні екскурсії у м. Вінниці, що проводяться зазвичай для школярів. 
Значний вклад у проведення літературних заходів та екскурсій здійснює Літературно-
меморіальний музей М. Коцюбинського.  

У 2014 році музеєм організовано 29 літературних квестів («Життя і творчість 
Михайла Коцюбинського») для учнів загальноосвітніх шкіл, та для 14,0 тис. 
відвідувачів проведено понад 200 екскурсій.   

У 2015 році музеєм проведено літературну екскурсію «М. Коцюбинський та 
композитори Поділля». Влітку були організовані літературні екскурсії в музеї та в 
місті для дітей пришкільних таборів. У 2015 році також почали проводити літературні 
екскурсії містом англійською мовою для учнівської та студентської молоді [3]. 

Згідно з Програмою розвитку туризму в Вінниці на 2016-2020 роки передбачено 
здійснити заходи, які в подальшому можна використати задля розвитку літературних 
екскурсій області: створення аудіо-гіда українською та англійською мовами з 
можливістю інтерактивного використання; забезпечення проведення туристичних 
екскурсійних програм «Вінницький щасливий трамвайчик» для вінницьких школярів 
початкової школи; сприяння популяризації сучасних форматів проведення акцій з 
популяризації екскурсійного туризму в м. Вінниці – квестів, флеш-мобів, вуличних 
перформенсів; забезпечення постійної роботи циклу навчальних семінарів 
популяризації вінницької історії «Школа стюардес-екскурсоводів»; проведення 
тематичних екскурсій для дітей та молоді міста Вінниці з метою виховання 
патріотичних почуттів до рідного міста – «Визначні місця Вінниці» та «Особистості, 
які залишилися в історії міста»; розроблення та впровадження нових туристичних 
маршрутів з урахуванням літературно-мистецтвознавчої сфери [1]. 

Пропонуємо до Вашої уваги SWOT-аналіз слабких і сильних сторін розвитку 
літературних екскурсій області, який надасть можливість визначати та 
проаналізувати в сукупності всі негативні і позитивні фактори, що впливають на 
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розвиток літературних екскурсій Вінницької області та визначити напрямки щодо 
вдосконалення діяльності, що можуть максимально зменшити вплив слабких сторін 
та найефективніше використати сильні сторони. (Табл. 1) 

Таблиця 1 
SWOT-аналіз розвитку літературних екскурсій у Вінницькій області 

Внутрішні фактори 

Сильні сторони (S): Слабкі сторони (W): 

1. Наявність збережених об’єктів для 
проведення літературних екскурсій. 

2. Розвинуте транспортне сполучення. 
3. Близько 20-ти літературних гуртків при 

бібліотеках («Івасик-Пегасик», «Любителі 
пригод і фантастики», «Перлина живого 
слова», «Казкарик», «Вінницький Дім 
поета» тощо).  

4. Зв'язок області з життям та творчістю 
видатних українських письменників 
(Степан Руданський, Михайло 
Коцюбинський, Анатолій Свидницький, 
Михайло Стельмах, Микола Трублаїні, 
Василь Стус). 

5. Проведення літературних фестивалів. 
6. Введення напрямку літературних екскурсій 

до обласних та міських програм розвитку. 
7. Значна кількість екскурсій, що проводяться 

для дітей у школах та пришкільних 
таборах. 

1. Невідповідність туристичної 
інфраструктури світовим стандартам. 

2. Недостатній рівень інвестицій. 
3. Низький рівень організації та культури 

молодіжного дозвілля. 
4. Нестача експозиційних площ ( у 2012 

році літературні музеї демонстрували 
лише 10% експонатів свого основного 
фонду, а у 2013 році – 11%.). 

5. Низький рівень промоції екскурсійних 
об’єктів, недостатня поінформованість 
населення. 

6. Низький рівень привабливості 
літературних екскурсій. 

7. Невелика кількість екскурсійних 
маршрутів. 

8. Монополія музеїв та певних приватних 
екскурсоводів у проведенні 
літературних екскурсій. 

9. Відсутність інноваційних методів у 
проведенні літературних екскурсій. 

Висновок. Незважаючи на другорядне, досі непріоритетне становище 
літературних екскурсій у Вінницькій області у 2016 році обласна влада почала 
звертати увагу на даний напрям, це видно в таблиці. 

Зовнішні фактори 

Сприятливі можливості (O): Загрози (T): 

1. Залучення області до проектів та заходів 
на загальнодержавному рівні. 

2. Поглиблення міжнародного та 
міжрегіонального співробітництва, 
співпраця з містами – побратимами. 

3. Підтримання європейських ініціатив, старт 
проекту «Буккроссінг» у Вінниці. 

4. Підтримка Всеукраїнської ініціативи з 
заохочення дітей до читання 
«Книгоманія». 

5. Розроблення нових екскурсій 
літературного спрямування. 

6. Створення мережі туристично-
інформаційних центрів (пунктів). 

7. Налагодження співпраці з туристичними 
кампаніями. 

8. Здійснення комплексу заходів щодо 
збереження пам'яток. 

9. Підготовка фахових екскурсоводів. 
10. Популяризація творчості відомих 

вінницьких письменників. 

1. Дестабілізація політичного, 
економічного та соціального 
середовища в країні. 

2. Широкий вибір літературних екскурсій в 
інших областях України. 

3. Недостатня увага обласних органів 
влади до проведення літературних 
екскурсій, їхнє другорядне значення. 



182 

 

В ході вдосконалення послуги, були внесені зміни не лише до переліку об’єктів 
екскурсії, а й у методологію її проведення, введенням прийомів літературного 
монтажу та цитування, також маршрут містить нові екскурсійні об’єкти, включає 
зустріч з правнуком М. Коцюбинського у літературно-меморіальному музеї, а також 
один із заходів другого Міжнародного фестивалю оповідання «Intermezzo», читання 
однойменного твору письменника під час прогулянки на теплоході по річці Південний 
Буг. Це є родзинкою нового маршруту, адже, по-перше, збільшує кількість цікавих 
екскурсійних об’єктів та знайомить екскурсантів із популярними літературними 
заходами, присвяченими М. Коцюбинському, що проводяться в місті, по-друге, 
посилює художнє значення самої екскурсії, вводячи до тексту уривки з творів 
письменника, на фоні прогулянки на теплоході у поєднанні з літературними 
читаннями. 
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Постановка проблеми. Ринок туристичних послуг можна розглядати як 

відкриту систему, що багатьма каналами (виробничо-технологічний, ресурсний, 
кадровий, інформаційний. фінансовий тощо) пов’язана з ринками вищих рангів (ринок 
послуг і світовий ринок) та з господарським комплексом певної території як з 
соціально-економічною системою вищого порядку, складовою якої є туристична 
послуга завдяки своїй специфіці обумовлює комплексоутворюючий характер 
туристичної діяльності та забезпечує мультиплікаційний ефект, який дозволяє 
визначити зв’язки та міру інтегрованості туризму в національну та світогосподарську 
системи. Такими системоутворюючими одиницями ринку виступають споживач та 
виробник туристичної послуги, різноманітні зв’язки та відносини між якими формують 
ринкові структури попиту та пропозиції. 

Недостатність вивчення напрямів розвитку в туристичній індустрії, що 
негативно впливає на стан туризму в цілому, сутність механізму функціонування 
ринку туристичних послуг і визначається актуальністю даного дослідження 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам становлення та 
функціонування ринку загалом і туристичного, зокрема, присвячено праці багатьох 
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вітчизняних і закордонних вчених М. Портер, Ф. Котлер, В. Головинець , О.О. 
Любіцева, В. Данильчук, Гонтаржевська та ін.. У своїх працях автори розглядають 
різні аспекти суті, функцій та особливостей ринку туристичних послуг. Проблеми й 
особливості розвитку ринку туристичних послуг, основних засад його функціонування 
висвітлені у наукових працях таких вітчизняних і зарубіжних учених як О.Любіцева, 
В.Куценко, В.Полюга, Ю.Забалдіна, О.Єрмоленко, О.Бабарикіна, Ю.Гуменюк, 
І.Давиденко, О.Заруцька, І.Сидоренко, І.Школа та інші. Наприклад Очеретін Д.В. 
спираючись на дослідження Шкарлет С.М. і на його працю «Тенденції та перспективи 
розвитку туристичної галузі України у складі національної та світової економіки» 
виділив такі проблеми, які стримують розвиток туристичної галузі України: відсутність 
розгалуженої системи інформаційно-рекламного забезпечення діяльності галузі та 
туристичних представництв за кордоном; відсутність цивілізованих умов перетину 
кордону та несприятливий візовий режим для іноземних туристів; податкове 
законодавство, що не сприяє вкладенню інвестицій в інфраструктуру туризму та 
санаторно-курортний комплекс; недоліки в системі регіонального управління; 
необхідність передачі частки повноважень органам місцевого самоврядування [1-7]. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні суті ринку туристичних послуг та 
механізму його ефективного функціонування і регулювання на результат. 

Виклад основного матеріалу. Функціонування ринку туристичних послуг 
основане на кругообігу грошей і інформації, регульованому маркетингом. Основою 
функціонування туристичного ринку є обмін, як засіб задоволення потреб населення 
в туризмі. Обмін здійснюється в товарно-грошовій та інформаційній формі. Видом 
обміну є переміщення туристів до місця споживання. Умовами обміну є наявність 
учасників (не менше двох), їх волевиявлення до співпраці, результатом якої є угода, 
яка фіксує купівлю-продаж тур продукту. Угода - це торгова операція, що 
здійснюється двома сторонами. Складовими угоди є мінімум два товари, що мають 
споживацьку цінність (тур продукт і гроші), час та місце укладання угоди. Формою 
угоди є туристичний ваучер - фінансово-правовий документ, який підтверджує статус 
особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи їх гарантію і є підставою для 
отримання туристом або групою туристів туристичних послуг (Закон України «Про 
туризм», СТ.1). Таким чином угода - це обмін цінностями між партнерами 
(споживачем та виробником тур продукту), що здійснюється на добровільній основі, 
передбачає покращення становища сторін і укладається в економічно-правових 
межах певного туристичного ринку. Механізм, який регулює цю діяльність і є 
механізмом функціонування ринку туристичних послуг, що ґрунтується на законі 
попиту/пропозиції. туроператори та тур агенції, підприємства з виробництва послуг і 
товарів туристичного призначення, місцеві та державні органи управління, державні 
та недержавні організації. Характер фінансових відношень обумовлений специфікою 
діяльності даних суб'єктів. 

Механізм обігу коштів на ринку тур послуг виглядає таким чином: процес 
реалізації - турист сплачує гроші туристичному підприємству за тур продукт і отримує 
його (при цьому гарантією якості цього продукту є угода між туристичним 
підприємством і туристом, а правовим документом, який гарантує виконання 
зобов'язань туристичного підприємства перед клієнтом - ваучер або путівка); процес 
споживання - турист отримує послуги та враження, реалізуючи мету подорожі, що 
забезпечується всією діяльністю туристичного підприємства; процес розвитку - 
туристичне підприємство інвестує кошти у розвиток, на створення нового тур 
продукту і його просування на ринку; процес розрахунків - туристичне підприємство 
сплачує до бюджету податки та провадить інші види розрахунків з державою та 
місцевими органами влади, недержавними організаціями. Фінанси підприємств 
мають важливе значення для формування державних фінансів. Складаються 
різноманітні прямі на зворотні зв'язки між державою та численними підприємствами 
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сфери туризму. Підприємства сплачують державі та місцевим органам влади 
податки, а держава надає їм прямі та непрямі субсидії, здійснює інші заходи, що 
сприяють розвиткові виробництва. Підприємства створюють робочі місця, 
забезпечуючи зайнятість населення і його доходи, на основі яких формується 
розгалужена система оподаткування. 

Специфічною ознакою туризму є одночасне функціонування ринку тур послуг у 
двох «вимірах»: як галузі національної економіки і як галузі світового господарства. 
Рух капіталу в міжнародному туризмі підпорядкований загальним законам 
міжнародного руху капіталу, де задіяний державний та приватний капітал. У світовій 
економіці капітал поділяється за приналежністю (офіційний або державний та 
приватний, що належить недержавним організаціям); за характером використання 
(підприємницький або капітал, що вкладається у розвиток виробництва і частіше за 
все для цього використовується приватний капітал, та позики, призначені для 
кредитування і більш орієнтовані на офіційний капітал); за строками вкладень та за 
метою вкладень (прямі інвестиції, спрямовані на контроль за об'єктом розміщення 
капіталу та портфельні інвестиції, що не дають реального контролю, основані на 
приватному капіталі). Між країнами мають місце всі форми переміщення капіталу, які 
зазвичай регулюються інвестиційним і банківським законодавством.  

Наприклад, Анна Романова висвітлює позитивний досвід діяльності 
туристичної галузі Ізраїлю, Сербії, Грузії в умовах постійної економічної кризи. На її 
переконання «нинішня криза має не гальмувати, а стимулювати розвиток 
внутрішнього туризму в Україні. Без підтримки вітчизняного продукту та туристичної 
сфери не виживемо. Розвиток в’їзного та внутрішнього туризму може дати 10 млрд. 
доларів у слабку економіку країни. Це єдина можливість обернути мінус на плюс», – 
констатує автор [8]. 

В дослідженні ринку можна виділити два основних підходи. За першим ринок 
розглядається як поняття і його дослідження носить переважно філософський та 
політико-економічний характер. Основна увага концентрується на таких аспектах як: 
ринок як спосіб мислення та поведінки; ринок як спосіб організації суспільного 
виробництва. За другим підходом ринок розглядається як явище, що має конкретний 
економічний зміст і є формою організації споживання на певній території, в межах 
якої збалансовується попит та пропозиція товарів і послуг.  

Висновки. Що стосується грошей, то, насамперед, слід зазначити, що вони є 
засобом обміну і оцінки вартості, тобто вони виконують інституціональні функції. 
Зовсім небагато фахівців нині поділяють точку зору, що гроші взагалі не мають 
значення. Гроші, за винятком золота і валюти, не є капіталом. Вкладений у туризм 
один долар дає 7 доларів інвестицій суміжним галузям економіки: ресторанно-
готельному бізнесу, транспортові, сфері розваг. Кожні десять туристів дають роботу 
двом працівникам, а кожне робоче місце в туризмі створює чотири місця в суміжних 
галузях. В’їзні іноземні туристи забезпечували в кращі роки приплив в Україну до 6 
мільярдів доларів. Таким потенційним капіталом не варто нехтувати. А якщо успішно 
розвивати внутрішній туризм, додатково можна зберегти в Україні 5-6 мільярдів 
доларів, які наші співвітчизники витрачають на відпочинок у Єгипті, Туреччині, Альпах 
тощо. Передбачуваний обсяг додаткових коштів в економіку країни може стартувати 
від 10 мільярдів доларів і більше. Тому існує ряд основних факторів, які впливають 
на туристський попит, а отже, і на туристський ринок. Успішна діяльність на ринку 
туристських послуг передбачає в першу чергу задоволення потреб і запитів клієнтів, 
прогнозування їх потреб.  
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Зважаючи на складність та багатогранність педагогічного процесу в сучасній 

освіті, потрібні різні і за тематикою, і за предметною спрямованістю дослідження. 
Надзвичайно важливими є психологічні дослідження. У психологічних дослідженнях 
ведеться пошук найбільш ефективних для конкретної ситуації механізмів психічного 
розвитку, психологічної реабілітації вихованців, збагачення їх творчого потенціалу, 
умов самореалізації, визначаються вихідні позиції для індивідуального і особистісно-
орієнтованого підходів, для моніторингу результатів навчання і виховання. Практично 
всі прикладні дослідження, що пов'язані з функціонуванням і розвитком освітнього 
процесу і освітніх установ, носять комплексний психолого-педагогічний характер. 

Для вирішення конкретних завдань вивчення психіки і поведінки людини, їх 
формування в педагогічному процесі застосовуються різні дослідницькі методи. 
Одним із основних дослідницьких методів є спостереження. 

Спостереження у теоретичних і практичних напрацюваннях педагогів і 
психологів (Б.П. Бітінас, Н.К. Голубєв, К. Інгенкамп, О.В. Киричук, Я.Л. Коломінський, 
Л.І. Кочетов, І.І. Прокоп’єв, О.Я. Савченко, В.А. Семиченко) постає як пріоритетний 
метод психолого-педагогічної діагностики. 

Метод спостереження полягає в тому, що експериментатор збирає 
інформацію, не втручаючись у ситуацію. Існує принципова відмінність наукового 
спостереження від життєвого, яке обмежується реєстрацією фактів і мас випадковий, 
неорганізований характер. На противагу йому наукове спостереження базується на 
певному плані, програмі, фіксації фактів та особливостей ситуації, на аналізі та інтер-
претації. Для наукового спостереження характерні перехід від опису фактів до 
пояснення їхньої суті, формування психологічної характеристики особистості [3, с.57]. 

http://tourlib.net/statti_ukr/ocheretin.htm
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Сферою використання педагогічного спостереження є царина навчально-
виховного процесу, у якій воно покликане обслуговувати всі педагогічні явища – від їх 
зародження до завершення, від задумів до результатів реалізації, від діагностування 
до консультування і надання практичної допомоги батькам та учням [2, с. 24]. 

Сучасне психолого-педагогічне спостереження проводиться у більшості 
випадків за чіткою і послідовною програмою, в якій зафіксовані основні одиниці 
спостереження (думки, акти поведінки учнів, їх психологічні стани), є рекомендації за 
способом фіксації даних (прийоми роботи спостерігача) і поведінкою самого 
спостерігача в ситуації, що вивчається. Таке спостереження називається 
стандартизованим. 

У одних випадках воно проводиться як відкрите спостереження (коли завдання 
спостерігача відомі тим, кого він спостерігає, наприклад учнем на уроці). У інших 
випадках спостереження є прихованим, коли спостерігач-педагог може входити до 
спостережуваної групи (як, наприклад, учасник турпоходу) або займати позицію поза 
групою (спостереження за поведінкою учнів групи під час футбольного матчу, на 
волейбольному майданчику, в навчальній майстерні і т. п.). Включене спостереження 
(спостерігач – член групи) дає зазвичай багато унікальних фактів. 

У психолого-педагогічній діагностиці спостереження часто проводиться в 
природних умовах (природне або польове), і набагато рідше – як лабораторне 
(наприклад, при роботі із спеціальною апаратурою для вивчення реакцій учнів, як 
допоміжний метод). 

У спостереженні особливе значення має здатність викладача до самоаналізу, 
уміння відділяти факти, що фіксуються, і свої судження про них, самоорганізованість 
у зборі матеріалу. Неточність інформації може бути викликана суб'єктивізмом 
спостерігача, його упередженістю (наприклад, негативним відношенням, що склалося 
до неуспішного учня). Навіть прагнучи здолати особисту упередженість, спостерігач-
педагог може ускладнювати або спрощувати спостережувану ситуацію. Позначається 
на отримуваних результатах і погане самопочуття педагога, і особливості його стилю 
мислення, темпераменту, характеру. 

Ряд помилок спостереження пояснюється характером ситуації, особливо якщо 
спостерігач є одночасно членом групи (як завжди буває при включеному 
спостереженні. До них відносяться: 
 сприймання як належної поведінки членів групи, якщо спостерігач є її членом 

досить тривалий час і група стала для нього референтною, він ототожнює себе з 
групою (спостереження старости за групою на занятті або при здачі заліків, іспитів 
і т. п.); 

 специфічна поведінка членів групи, детермінована ситуацією, може бути при 
зовнішньому або недостатньо тривалому спостереженні прийнята за типову для 
групи (наприклад, підвищена збудливість членів навчальної групи перед 
канікулами, напередодні відповідального змагання і т. д.); 

 схильність спостерігача груповому навіюванню або високому авторитету членів 
групи може перекручувати факти і оцінки (що іноді зустрічається при проведенні 
педагогічного консиліуму недосвідченими педагогами); 

 узагальнення на основі власних реакцій і суб'єктивних переживань можуть робити 
факти і оцінки як унікальними, так і малодостовірними, невірно відображаючи 
переживання інших членів групи (особливо в умовах змагання, конфлікту); 

 знижувати якість спостереження можуть несприятливі умови спостереження: 
незручне місце для спостереження, погана видимість або чутність, зовнішні 
подразники [1]. 

Для подолання відмічених вище недоліків спостереження фахівцями 
розроблений ряд прийомів, що дозволяють підвищити надійність і достовірність 
отримуваних від спостерігача фактів, думок, оцінок. 
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1. Перед проведенням спостереження заздалегідь вивчається специфіка 
аудиторії (групи) в ситуації, пов'язаній з гіпотезами дослідження. На основі цього 
визначається предмет спостереження, його сфера і перелік типових ситуацій, які 
цікавлять дослідника в першу чергу. Відбираються значимі ситуації і явища, що 
відразу обмежує сферу спостереження, підвищує концентрацію зусиль на основному 
напрямі. З цієї точки зору спостереження, що проводяться учителями і 
практикантами на уроках, часто виявляються недостатньо інформативними через 
невиділеність головних цілей і завдань, широти програми при обмеженості часу і 
можливостей спостерігача. 

2. Розробка протоколів і схем реєстрації фактів, які об'єднують в зручні для 
фіксації групи такі спостережувані одиниці (факти, оцінки, вчинки і думки, реакції), які 
дають відповідь на поставлені дослідницькі завдання, аналогічно тому, як це 
робилося в схемах спостереження. 

3. Облік можливих помилок залежно від характеру ситуації, рівня професійної 
підготовки спостерігачів, їх типових особливостей та інших способів контролю і 
повторної перевірки даних спостереження (наприклад, контрольні спостереження 
досвідченіших спостерігачів, опитування, тести). 

4. При включеному спостереженні продумуються способи синхронізації 
діяльності спостерігача як члена групи і як дослідника в тих ситуаціях, коли 
психофізіологічне навантаження спостерігача може виявитися дуже великим 
(наприклад, при особистій участі в яких-небудь заходах). 

5. Попереднє тренування спостерігачів в ситуаційно-рольових іграх, 
наближених до реальності, для виявлення психологічної схильності до тих або інших 
помилок (з метою їх попередження) і можливості враховувати вірогідність помилок 
при оцінці загальних результатів спостереження. 

Отже, спостереження у психології та педагогіці є цілеспрямоване і 
систематичне сприйняття дослідником дій і поведінки людини чи особливостей 
протікання явища, що вивчається, або процесу і їх специфічних змін. Спостереження 
не лише спрямоване на сприймання чуттєвих явищ, воно повинне також привести до 
психологічного, педагогічного або психолого-педагогічного осмислення зафіксованих 
даних і їх наукового пояснення, тобто до встановлення фактів. Застосування методу 
спостереження завершується аналізом і встановленням взаємозв'язку між фактами 
спостереження і висловлюванням припущень або тверджень, що наближають 
дослідника до розуміння підстав виникнення і протікання досліджуваного явища або 
особливостей поведінки людини, що вивчається. Відмітимо, що цей метод не 
дозволяє активно втручатися в процес, що вивчається, змінювати його або навмисно 
створювати певні ситуації, робити точні виміри. Тому результати спостережень треба 
зіставляти з даними, отриманими іншими методами, доповнювати і поглиблювати їх. 
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В умовах демократизації суспільного життя, кардинальних перетворень у 

соціальній сфері, трансформації українського суспільства у напрямку духовності й 
загальної культури виникає нагальна потреба в оновленні всього навчально-
виховного процесу, насамперед у навчальних закладах. Учень, особливо 
старшокласник, має оволодіти життєвою та соціальною компетентністю, навчитися 
розуміти, порушувати й розв'язувати проблеми, самовизначатися і 
самореалізуватися, тим самим досягати соціальної зрілості. 

Психологічні аспекти соціалізації особистості з урахуванням вікових 
особливостей висвітлені в роботах К. Абульханової-Славської, Б. Афанасьєва, 
Л. Божович, Л. Буєвої, Л.Виготського, Р. Гурова, І. Кона, О. Леонтьєва, 
А. Петровського, О. Харчева, М. Юркевича. Вони розглядають молодь як соціальну 
категорію, що визначається не лише віком, але й специфічним соціальним статусом, 
особливостями свідомості і поведінки. 

У вітчизняній та зарубіжній гуманітарних науках в останні десятиліття чітко 
утвердилася система поглядів на соціалізацію, що об'єднує такі ідеї: про 
нерозривний зв'язок соціального становлення дітей з освітою та вихованням; про 
зв'язок соціалізації з адаптивними процесами; про соціальні контакти як одну із 
змістовних сторін соціалізації; про значення самосвідомості, соціальної орієнтації 
та розвитку мови для успішної соціалізації. У контексті цих ідей соціалізація 
розглядається як набуття людьми соціального досвіду та ціннісних орієнтацій, 
потрібних для виконання соціальних ролей [4, с. 23]. 

Соціалізація протікає як єдиний процес становлення індивіда як соціальної 
істоти під впливом усієї сукупності соціальних факторів, соціального середовища в 
цілому, до якої входять виховання, навчання, підготовка до соціальних стосунків, 
набуття навичок, знань, умінь, оволодіння нормами, поняттями, цінностями, 
культурою, формування самосвідомості, набуття здібності керувати своєю 
поведінкою, формування активного суб'єкта соціальних стосунків [2, с. 9]. 

Т. Шибутані розглядає соціалізацію як безперервну адаптацію живого 
організму до його оточення, як формування здатності передбачати реакції інших 
людей і пристосовуватися до них. Особистість стає соціалізованою тоді, коли вона 
здатна брати участь в узгоджених діях на основі конвенційних норм [5, с. 156]. 

На думку Л. П. Буєвої, поняття «соціалізації» означає процес соціального 
становлення людського індивіду, формування його соціальної сутності» [1, с. 125]. 
Визначаючи процес соціалізації людини як входження її до соціального 
середовища, Л. П. Буєва вказує на дві тенденції, які діють при цьому. З одного 
боку, прийняття, засвоєння індивідом соціальних норм, традицій і функцій (як 
своєрідний процес пристосування особистості до існуючих соціальних умов і 
форм), а з іншого - тенденція їхнього розвитку, творчого перетворення, у чому 
яскраво виявляються активність особистості, її індивідуальність [1]. 

Соціалізація, будучи складним, діалектичним цілісним процесом розвитку і 
саморозвитку, постає як єдність двох суперечливих напрямків. Не засвоївши умов 
середовища, не утвердивши себе в ньому, не можна активно впливати на нього. 
Разом з тим засвоєння соціального досвіду неможливе без індивідуальної 
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активності самої людини у різних сферах діяльності [3, с. 240]. 
Людина як активний суб'єкт є першоосновою усього суспільного руху в його 

соціальній формі: суспільство творить людину, а вона - суспільство. Перебуваючи 
у зв'язках з іншими людьми, природою, суспільством, особистість відтворює себе 
за допомогою процесів усвідомленої саморегуляції. Остання є здатністю людини 
керувати собою на основі сприймання й усвідомлення актів власної поведінки. 

Особистість у соціальній системі займає декілька позицій, кожна з яких 
передбачає певні права й обов'язки і називається статусом. Людина може мати 
декілька з них. Але один визначає її становище у суспільстві, тобто конкретне 
місце, яке займає індивід у соціальній системі. А сукупність вимог суспільства 
перед індивідом складає зміст соціальної ролі. Відповідно соціальна роль є 
сукупністю дій, що виконує людина, яка займає певний статус у соціальній 
системі. 

Соціальна роль виступає передусім як якість очікування та виконання. 
Кожна з них впливає на поведінку особистості. Ролі визначаються, у першу чергу 
тим, чого очікують від нас інші (починаючи від особистісних взаємин і закінчуючи 
суспільством). 

Процес соціалізації старшокласників відбувається у всіх сферах 
життєдіяльності, але усвідомлена їх реалізація здійснюється за допомогою 
навчання та виховання. Вікова психологія характеризує молодість як період 
формування системи цінностей, становлення самосвідомості, соціального статусу 
людини. 

До найважливіших цінностей у сьогоденні належать вміння орієнтуватися і 
робити правильний вибір в умовах невизначеності. Вільний, невимушений вибір, як 
соціально-етична цінність, пов'язаний з конкретною відповідальністю. 

Потреба учнівської молоді в соціалізації, самовизначенні пов'язана з такою 
важливою характеристикою юнаків і дівчат як устремління в майбутнє й 
конкретизація його змісту, що у свою чергу передбачає розвиток у них соціальної 
зрілості. 

Соціальна зрілість зростаючої особистості розуміється як певний ступінь її 
розвитку в умовах конкретного соціального середовища. її зростання сприяє 
творчому опануванню різними видами культури, а також створює можливість 
власної участі у різних видах діяльності, найбільш активно приносити користь 
тим, хто її оточує. 

Соціальна зрілість характеризує людину як суспільну істоту. Вона включає: 
знання про суспільство, суспільні процеси і відносини та місце в них людини; 
усвідомлення людиною себе як члена суспільства, своєї залежності від 
суспільства та свого обов'язку перед ним (дотримання законів, принципів, норм, 
правил, традицій, прийнятих у суспільстві); прагнення своєю діяльністю сприяти 
досягненню суспільно визначених цілей; суспільну поведінку і суспільну діяльність; 
відображає такий стан особистості в системі суспільних відносин,  коли 
особистість виступає повноправним суб'єктом прав та обов'язків; можливість для 
моделювання соціально виправданої поведінки, тобто для виявлення більш високого 
рівня соціальної відповідальності. Саме соціальна зрілість учнів дозволяє їм 
самореалізуватися, професійно самовизначитися та дасть можливість досягти 
подальших успіхів у життєдіяльності. 

Отже, соціалізація - це процес розвитку особистості на основі навчання, 
виховання, засвоєння, ідеалів, цінностей, норм та соціальних ролей. Унаслідок 
цього людина стає членом суспільства з конкретними соціально-політичними, 
соціально-економічними та культурними параметрами. 

Беручи до уваги вищезазначене, можна зробити висновок, що особливості 
соціалізації старшокласників пов'язані з характерним для цього віку становленням 
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самосвідомості. Тому саме в старшому шкільному віці відбувається формування 
самооцінки, реалізується потреба у самовизначенні та самоствердженні. Це 
виявляється в активному засвоєнні соціального досвіду, професійному самовизна -
ченні. 

Виходячи з попереднього аналізу, можна стверджувати, що у процесі 
входження школяра у суспільство шляхом соціалізації власне і формується його 
відповідальність. Завдяки рефлексії відбувається набуття соціального досвіду, який, 
у свою чергу, через когнітивно-мотиваційні структури трансформується у надбання 
особистості. У такий спосіб зміцнюється соціальна зрілість юнаків і дівчат 
шкільного віку. 
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Девіантна поведінка юнаків є актуальною проблемою, яка потребує ретельного 

вивчення. Вкрай важливим є те, що на протязі останніх років в сучасному суспільстві 
спостерігається динаміка зростання кількості молодих людей з девіантною 
поведінкою, урізноманітнення форм девіації. Загальна кількість юнаків мають досить 
сформоване уявлення про моральні, культурні, духовні цінності суспільства, вони, як 
правило, знають, чого від них очікують дорослі та які соціальні вимоги пред’являє 
соціум. Проте часто в ситуації прийняття рішення, вибору моделі поведінки 
переважають особисті потреби, бажання та негативні приклади для наслідування. 
Молоді люди не здатні передбачити наслідки ризикової поведінки та прийняти 
відповідальне рішення. Проблема девіантної поведінки юнаків в свою чергу тісно 
пов’язана зі значущими питаннями її профілактики та корекції. Для успішної 
профілактики девіантної поведінки молоді необхідна систематична, комплексна 
робота з корекції відхилень у поведінці молодих людей, системний аналіз передумов, 
чинників, що обумовлюють девіантну поведінку [1].   

Юнацький вік – це період інтенсивних пошуків життєвого покликання, початку 
трудової діяльності. З психологічної точки зору, юнакам властиві максималізм думок, 
нетерпимість до думки інших, прагнення до радикальних дій, підвищена емоційність 
сприйняття. Багато в чому стиль життя, мислення молодих людей визначаються 
наявністю власної субкультури, яка формує норми, цінності, зразки поведінки. До 
вікових характеристик молоді можна віднести і продовження процесу соціалізації. 
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Юнаки займають проміжне положення між пасивним об’єктом турботи держави і 
активним учасником соціальної дії. Проміжне положення молоді створює передумови 
для девіантності в її середовищі у зв’язку з тим, що, виступаючи як об’єкт опіки 
держави, юнаки разом з тим вже відчувають якусь незалежність і намагаються її 
реалізувати в різних вчинках, не відчуваючи при цьому відповідальності за них. 
Поєднання незалежності і безвідповідальності породжує девіантну поведінку. 
Е.Дюркгейм стверджував, що усередині однієї і тієї ж соціальної групи відбувається 
нівелювання свідомості, через що всі думають і відчувають однаково. Особливо це 
актуально для молодіжного колективу, члени якого через свій вік схильні до 
наслідування. Отже, є велика вірогідність того, що поява в юнацькій групі індивідів, 
думки і вчинки яких суперечать загальноприйнятим нормам і правилам, призведе до 
швидкого розповсюдження девіантних форм поведінки серед решти членів групи. 
Аутоагресивна (суїцидальна) поведінка у осіб різних вікових груп має свої 
особливості і закономірності, відрізняється вибором способу самогубства і мотивами.  

Відомо, що психологічні механізми суїцидальної поведінки підлітків, юнаків, 
осіб дорослого віку різні. Суїцидальні спроби здійснюють переважно молоді люди до 
29 років. У осіб літнього віку суїцидальні спроби більш сплановані, неманіпулятивні, 
тоді як суїцидальні спроби у молодих людей мають демонстративний чи 
маніпулятивний характер. Перший етап суїцидальної активності спостерігається 
саме в юнацькому і молодому віці від 18 до 25 років. На думку Х. Ремшмідт, до 
факторів, які зумовлюють і провокують суїцидальні спроби у молоді, відносять тяжкі 
психічні захворювання, конфлікти самооцінки, самотність та ізоляцію, порушення 
міжособистісних відносин, незадоволеність своєю зовнішністю, розчарування у 
відносинах з представниками протилежної статі, депресивні стани. Часто ці спроби 
спровоковані ситуативними факторами, які через рік-два втрачають свою значимість. 
Девіантна поведінка у вигляді зловживання речовинами, що змінюють психічний 
стан, починає формуватися переважно у підлітковому віці, і деякі форми 
залежностей переважають в осіб юнацького віку. Згідно із даними П.Д. Шабанова і 
Ю.О. Штакельберг, вік першої спроби вживання наркотиків поділяється таким чином: 
1% досліджуваних вперше пробують наркотик у віці до 10 років, більше 40 % 
опитаних – у віці від 11 до 14 років, 50 % респондентів – в період від 15 до 17 років і 
менше 1 % осіб - після 20 років. Клінічні прояви наркозалежності у юнацькому віці 
відрізняються нечіткістю симптоматики, переважанням психопатологічних розладів, 
зниженням вольового регулювання власної діяльності. У юнаків домінуючими 
мотивами вживання наркотиків є прагнення до нових відчуттів, бажання стати 
вільними, відмовитися від буденного життя, не відрізнятися від інших. Девіантна 
поведінка у вигляді аморальної поведінки майже не має вікових особливостей. 
Особливо типовою вона вважається для підлітків та юнаків [2]. 

Зважаючи на необхідність психологічної просвіти серед батьків підлітків та 
юнаків, нами було сформовано систему рекомендацій для педагогів і батьків щодо 
взаємодії з юнаками, схильними до девіантної поведінки.  

Рекомендації для педагогів під час роботи з юнаками, схильними до 
девіантної поведінки. 

Педагог повинен: 
1. Виявляти у юнаків якості, здібності, вміння, які можуть отримати позитивну оцінку в 

колективі, та стимулювати їх розвиток. 
2. Залучати юнаків до колективної роботи, позитивно оцінювати перед всім 

колективом їх успіхи. 
3. Надавати допомогу юнакові для відновлення його дружніх відносин з ровесниками. 
4. Систематично заохочувати за успіхи. 
5. Поступово привчати до правильного ставлення до критики. 
6. Доручати юнакові не завжди цікаві справи для нього, але необхідні для колективу. 
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7. Навчати правильній самооцінці особистості та вчинків, здійснювати допомогу при 
самовихованні. 

8. Поступово залучати юнака до керівництва колективною роботою. 
9. Систематично надавати допомогу юнакові в навчальній та іншій роботі, в 

спілкуванні з ровесниками. 
10. Залучати юнака до участі в добрих справах по відношенню до ровесників, 

молодших за віком, хворих та людей похилого віку. 
Рекомендації батькам щодо стримування агресивної поведінки юнаків: 

1. Виявляйте до юнака більше уваги, любові та ласки. 
2. Батьки повинні стежити за своєю поведінкою в сім’ї, кращий спосіб виховання 

дітей – єдність їхніх дій. 
3. Не застосовуйте фізичні покарання. 
4. Допомагайте знаходити друзів. Слід заохочувати розвиток позитивних аспектів 

агресивності, а саме завзятості, активності, ініціативності, перешкоджати її 
негативним рисам, зокрема ворожості, скутості. 

5. Варто пояснювати наслідки агресивної поведінки. 
6. Слід враховувати у вихованні та навчанні особистісні властивості юнака. 
7. Варто надавати можливість задовольнити потреби в самовираженні й 

самоствердженні. 
8. Слід обмежувати перегляд відеофільмів та комп’ютерних ігор зі сценами 

насильства. 
9. Необхідно спрямувати енергію у правильне русло, наприклад, заняття у 

спортивних секціях; заохочувати юнака до участі в культурних заходах. 
Рекомендації для батьків щодо виховання юнаків,  

схильних до девіантної поведінки. 
Ви повинні знати: 

1. З ким приятелює ваша дитина. 
2. Де проводить вільний час. 
3. Чи не пропускає навчальних занять. 
4. В якому вигляді або стані повертається додому. 

Ви зобов’язані помітити і відреагувати, коли: 
1. В домі з’явилися чужі речі (з’ясуйте, чиї вони). 
2. В домі чути запах синтетичних речовин (це може свідчити про куріння сигарет із 

наркотичними речовинами). 
3. В домі з’явилися голки для ін’єкцій, часточки рослин, чимось вимащені бинти, 

закопчений посуд (це може свідчити про вживання наркотичних речовин). 
4. В домі з’явилися ліки, які діють на нервову систему і психіку (з’ясуйте, хто і з якою 

метою їх використовує). 
5. В домі надто часто чути запах виробів побутової хімії – розчинників, ацетону тощо 

(це може свідчити про захоплення юнаків речовинами, які викликають стан 
одурманювання). 

6. Відбулася швидка зміна зовнішнього вигляду та поведінки ваших дітей: 
порушилась координація рухів, підвищилась збудженість або в’ялість, з’явилися 
сліди від уколів на венах, розширення зіниць тощо (це може свідчити про 
вживання наркотичних речовин). 

Аналіз літературних джерел свідчить про зростання інтересу психологів, 
педагогів, соціологів, медиків, юристів до проблеми девіантної поведінки особистості. 
Однак допоки немає достатніх підстав вважати вирішеною проблему девіантної 
поведінки юнаків, оскільки вона залишається недостатньо розробленою як 
теоретично, так і практично, у зв’язку з розширенням кола девіацій. 
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Обдарованість і розвиток творчих здібностей особистості виступають умовою 

перетворення, оновлення і гармонійного розвитку нашої держави. Саме тому в 
сучасній  педагогічній теорії та практиці особливої значущості набуває проблема 
забезпечення належної соціально-педагогічної системи роботи з обдарованими .  

Обдарованість як проблема, є розповсюдженим варіантом розвитку дитини в 
загальноосвітніх установах. Це свідчить про те, що у своїй поведінці, навчанні, 
внутрішньому психологічному стані обдарована дитина наближається до дитини 
дезадаптованої. В такому випадку обдарованість набуває рис неуспішності, 
соціальної занедбаності, девіантності і вимагає обов’язкової технологізації 
педагогічної роботи з обдарованими дітьми. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідженню проблеми 
обдарованості надається належна увага, зокрема таким її аспектам як проблема 
індивідуальних відмінностей (Б. Ананьєв, Л. Виготський, С. Рубінштейн, Б. Теплов та 
ін.); виділення сфер та видів обдарованості (С. Гончаренко, Г. Бурменська, 
Ю. Гільбух, М. Гнатко, В. Слуцький та інші); розвиток обдарованості на різних вікових 
етапах (В. Давидов, Д. Ельконін, Н. Лейтес, О.Кульчицька, В. Паламарчук та ін.); 
питання виявлення і розвитку обдарованості учнів (В. Крутецький, О. Кульчицька, 
Б. Тєплов та інші). 

Стосовно феномену обдарованості дитини існує дві протилежні думки. За 
соціальною концепцією визнається, що більшість дітей від народження однаково 
наділені розумом і різниця у рівні розвитку їх здібностей зумовлена 
різницею життєвих умов (Дж. Локк, К.А. Гельвецій, В.П. Єфроїмсон). Друга – теорія 
генетичної спадковості, за якою обдарованість є вродженим, досить рідкісним 
явищем, що успадковується від батьків, і навіть через покоління (Ф.Гальтон, 
Р. Стернберг). 

Обдарована дитина – дитина, яка вирізняється яскравими, очевидними, інколи 
визначними досягненнями або має внутрішні задатки для таких досягнень у якійсь 
галузі [1, с. 3]. 

До основних сфер обдарованості відносять: освітню, наукову, художню, 
спортивну, підприємницьку й комунікативну. 

Однією із провідних сфер прояву обдарованості залишається інтелектуальна 
сфера. Інтелектуально обдарована дитина вирізняється гарною пам’яттю, жвавим 
мисленням, допитливістю, добре розв’язує різні завдання, логічно викладає свої 
думки, вміє практично застосовувати набуті знання. Ці школярі, як правило, мають 
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значні, глибокі знання, вміють самостійно їх отримувати, зокрема, через вивчення 
додаткової літератури. Високий інтелект, розвинутий розум дозволяють їм легко 
засвоювати різні навчальні предмети, однак часто вони вибірково ставляться до 
вивчення шкільної програми. Можна виокремити підтипи інтелектуальної 
обдарованості: виявлення насамперед загальних розумових здібностей без будь-якої 
спеціалізації, виявлення високих здібностей у певній спеціальній галузі знань. 
Пізнавальна потреба, яка є неодмінною характеристикою будь-якого типу 
обдарованості, саме в цих учнів виявляється найбільш виразно і очевидно. Як 
правило, тому типу обдарованості притаманна стійка система пізнавальних інтересів. 
Успішність інтелектуально обдарованих учнів не завжди збігається з рівнем їхніх 
здібностей: серед інтелектуалів є блискучі учні, а є й невстигаючі. Тут усе визначає 
не тільки інтелект, а й ставлення до навчання і загалом до школи [3, с. 19-20]. 

Систему роботи педагога з обдарованими дітьми можна планувати у двох 
напрямках:  
 робота з дорослими (вчителі і батьки); 
 робота з дитиною (у т.ч. класним колективом).  

Педагог Циганкова Е. виокремлює такі напрямки роботи: 
 просвітницька, консультативна робота з прийняття дорослими обдарованості 

дитини, особливостей її поведінки, світорозуміння, інтересів і схильностей; 
 консультативна, методична робота, спрямована на створення для даної дитини 

навчальної атмосфери, яка б задовольняла її інтереси; 
 консультативна, методична робота з дорослими, спрямована на організацію 

соціального життя обдарованої дитини, розширення і поглиблення її соціального 
досвіду, уявлень про світ, що лежить за межами її власних пізнавальних або інших 
інтересів;  

 тренінгова робота по включенню дитину у класний колектив; 
 формування в однокласників адекватного уявлення про особливості обдарованої 

дитини і позитивного їхнього прийняття; 
 проведення диференціальної діагностики, спрямованої на виявлення обдарованих 

дітей у групі дезадаптованих дітей і надання їм спеціальної допомоги; 
 соціальне научіння, спрямоване на розширення наявних розпорядженні дитини 

поведінкових реакцій, корекцію сформованих форм поведінки, усвідомлення 
дитиною своєї позиції у спілкуванні; 

 консультативна робота з дитиною, спрямована на усвідомлення дитиною своєї 
обдарованості, побудови нею своєї системи відносин зі світом і самою собою крізь 
призму своїх особливостей і можливостей; 

 відновлення або формування навичок продуктивної навчальної діяльності, 
режимних моментів життя; 

 психолого-педагогічна освіта педагогів та батьків з метою розширення їхніх 
уявлень про природу і прояви обдарованості, особливості навчання і виховання 
обдарованих дітей тощо; 

 створення в освітніх установах соціально-педагогічних умов необхідних для 
виявлення і розвитку обдарованості дітей; 

 розробка й аналіз індивідуальних програм навчання обдарованих школярів; 
 формування установки, що обдарованість – це унікальний цілісний стан 

особистості  дитини, велика індивідуальна і соціальна цінність, яка має потребу у 
виявленні й підтримці,  але не повинна використовуватися як спосіб забезпечення 
престижу [5, с. 54-65]. 

Форми роботи з категорією обдарованих учнів – групові та індивідуальні 
заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. У методах навчання цих учнів 
мають превалювати самостійна робота, частково-пошуковий і дослідницький підходи 
до засвоєння знань, умінь та навичок. Контроль за їх навчанням спрямовується на 
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стимулювання поглибленого вивчення навчального матеріалу, його систематизацію, 
класифікацію, перенесення знань у нові ситуації, виявлення і розвиток творчих 
елементів у їх навчанні. Домашні завдання для таких учнів повинні бути творчими. 
Названі моменти в навчальних заняттях доповнюють системою позакласної та 
позашкільної роботи (виконання учнем позанавчальних завдань, відвідування занять 
гуртка або участь у масових тематичних заходах: вечорах, оглядах-конкурсах 
художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими та ін.). Індивідуальні 
форми позакласної роботи передбачають виконання школярами різноманітних 
завдань, участь в олімпіадах. Важливо керувати позакласним читанням учнів. 
Вчителі мають налагоджувати контакти з позашкільними установами, де займаються 
їх вихованці. Вивчаючи інтереси і нахили учнів, вони допомагають їм обрати профіль 
позашкільних занять. У роботі з цією категорією учнів педагоги не тільки створюють 
сприятливі умови для їх розвитку на уроках і в позаурочній діяльності, а й 
психологічно готують до наполегливої праці.  

Організація системи роботи з розвитку здібностей і талантів учнів здійснюється 
у три етапи: діагностичний: виявлення дітей, які мають здібності до певних видів 
діяльності; відрізняються нестандартністю мислення та творчим підходом до 
вирішення проблем; формуючий: створення умов для повноцінного інтелектуального, 
фізичного, духовного розвитку обдарованих дітей; мотиваційно-стимулюючий: 
стимулювання учнів до саморозвитку та самовдосконалення. 

Завдання педагога полягає в тому, щоб надати кожному зі своїх вихованців 
можливість пережити радість досягнення, усвідомити свої можливості, повірити в 
себе. 

Висновки. Обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є 
її гордістю. Тому перед суспільством, державою, школою і сім'єю постає проблема 
навчання і виховання таких дітей. 

Одним з важливих напрямів діяльності вчителя в загальноосвітній школі є його 
робота з учнями, які мають особливі здібності. Такі учні характеризуються порівняно 
високим розвитком мислення, довготривалим запам'ятовуванням навчального 
матеріалу, добрими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, великою 
працездатністю та ін. Їм притаманна неординарність, свобода висловлювання думки, 
багатство уяви, чіткість різних видів пам'яті, швидкість реакції, вміння піддавати 
сумніву й науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми. 

Щодо обдарованих учнів особливу увагу слід звернути на такі моменти: повне 
задоволення запитів найпідготовленіших дітей у поглибленому вивченні предметів на 
основі широкого ознайомлення їх із сучасною наукою; залучення їх до надання 
допомоги своїм однокласникам у навчанні, в розвитку навчальних можливостей; 
запобігання розвитку в них переоцінки своїх можливостей, лінощів через 
систематичну недовантаженість. 

На даний час триває процес розробки інноваційних та удосконалення 
класичних технологій, які забезпечують досягнення максимально ефективних 
результатів у роботі з обдарованими дітьми. 
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Соціальне життя в будь-якому суспільстві чітко врегульоване системою норм, 
вимог та заборон – це запорука безпечного і комфортного співіснування та взаємодій 
громадян. Втім, інколи люди поводяться непередбачувано, в певних ситуаціях вони 
втрачають критерії правильності й не прогнозують наслідки своїх вчинків. Такі 
спонтанні та нетривалі дії великої кількості індивідів, які перебувають у невизначеній 
ситуації, називаються масовою поведінкою, однією з форм якої є поведінка в натовпі. 
У напружених соціально-економічних та політичних умовах в нашій державі масова 
стихійна поведінка стала явищем майже буденним, але від того – не менш 
небезпечним, що і зумовлює актуальність проблеми деструктивних впливів натовпу 
на особистість, особливо – молодої людини, ідейно натхненного максималіста та 
відчайдуха, – сучасного студента.  

Відповідно метою нашого дослідження було здійснити аналіз особливостей 
переживань та поведінки учасників натовпу, оцінити потенційний ризик окремих 
деструктивних впливів натовпу на особистість сучасної молодої людини та визначити 
способи протидії їм. 

Дослідженням особливостей поведінки людини в натовпі займались класичні й 
сучасні зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема, А.М.Еткінд, Е.Канетті, Г. Лебон, 
С.Московічі, М.А.Хевеши, Г.М.Андрєєва, Б.А.Грушин, А.Л.Журавльов, А.А.Зінов'єв, 
Т.М.Малкова, А.П.Назаретян, Д.В.Ольшанський, Б.Д.Паригін, Б.Ф.Поршнєв, 
І.О.Шинкаренко та інші. Так, за визначенням українського психолога та політолога 
О.М.Вергуна, натовп є безкультурним накопиченням людей без чітко усвідомленої 
спільної віри, але з загальним об’єктом уваги і сильним зв’язком завдяки подібним 
емоційним станам [3]. Натовп не володіє встановленими організаційними нормами чи 
комплексом моральних принципів і заборон, натомість тут проявляються примітивні, 
але сильні імпульси та емоції [4].  

Не маючи спільної для всіх усвідомленої мети, натовп здійснює сильний 
психологічний тиск на індивіда. У натовпі людина набуває абсолютно нові риси, досі 
їй не притаманні. Свідома особистість зникає, утворюється своєрідна «колективна 
душа», яка складає єдину істоту і підкорюється закону духовної єдності натовпу [1]. 
Тобто в масі окрема людина втрачає власну індивідуальність, контроль над собою, 
діє «як усі», здебільшого імпульсивно і несвідомо. Навіть зазвичай спокійні, 
врівноважені, виховані люди в процесі масових дійств вдаються до вчинків, які їм 
абсолютно не властиві. У них проявляється схильність до сваволі, буйства, лютості 
або ентузіазму і героїзму, що породжує вчинки, які явно суперечать їхнім власним 
інтересам і звичкам [2, с.115]. 
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Отже, для натовпу характерні анонімність, несвідомість, відчуття безкарності, 
безвідповідальності. Власне, така ситуація досить виграшна для особистості в 
натовпі, адже установка «Я – як усі» позбавляє відповідальності, відчуття обов’язку і 
відповідно докорів сумління. Саме це і створює величезну загрозу для людської 
індивідуальності як в моральному, так і в фізичному плані, породжує різні вияви 
деструктивної поведінки, зокрема: інтенсивні неконтрольовані емоції (коли мова йде 
про експресивний натовп); лють, злість, агресивні дії (агресивний натовп); жах, паніку 
(панічний натовп) тощо. І при цьому мінімізується обсяг та інтенсивність 
інтелектуальної і комунікативної діяльності «людини натовпу», зменшується 
здатність до раціональної переробки сприйнятої інформації, до спостереження і 
критики [5, с.272-273]. 

Для встановлення потенційної загрози деструктивних впливів натовпу на 
особистість сучасної молодої людини ми провели анкетне опитування студентів II-III 
курсів Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (вибірка – 30 
респондентів). Виявилось, що 60% опитуваних досить часто опиняються в місцях 
великого скупчення людей, таких як мітинги, флешмоби, концерти, молодь все 
частіше стає частиною цього дійства та піддається настроям, які панують у натовпі 
(40%). Зауважимо, що, зі слів 30% респондентів, їм доводилось бути свідками 
руйнівних дій натовпу, втім це не віднаджує їх від участі в масових заходах, які є 
джерелом гострих вражень, яскравих емоцій та можливостей самоствердження. 

Проаналізувавши результати застосування методики «Дослідження вольової 
саморегуляції» (авт. А.В.Звєрьков, Е.В.Ейдман), ми виявили, що для близько 67% 
досліджуваних студентів властиві певна вразливість, невпевненість в собі, емоційна 
нестійкість, їм властива імпульсивність і нестійкість намірів. Також більше половини 
студентів (56,6%) мають підвищену лабільність, легко втрачають самоконтроль, а у 
60% досліджуваних спонтанність та імпульсивність поєднуються з вразливістю, 
схильністю накопичувати образи. Тобто більше половини досліджуваної студентської 
молоді мають низькі показники вольової саморегуляції, що може проявлятись у 
нездатності адекватно реагувати в напружених ситуаціях. Саме тому можемо 
припустити, що, потрапивши у місця великого скупчення людей, переважна 
більшістю студентів схильні реагувати неконструктивно, а саме – бурхливо, з 
підвищеною активністю, яка переростає в агресію. Тому все частіше молодіжні акції 
легко переростають у відкриті масові порушення громадського порядку, так як їх 
учасники легко піддаються навіть на несуттєву провокацію, з готовністю підтримуючи 
загальні буремні настрої, даючи вихід своїй внутрішній енергії. 

Таким чином, для попередження деструктивних впливів на особистість з боку 
натовпу варто працювати, перш за все, над підвищенням рівня її вольової 
саморегуляції, тобто міри самовладання в різних ситуаціях, здатності свідомо керувати 
своїми діями та емоційними станами.  

Розвиток вольової регуляції поведінки може здійснюватись у кількох напрямах, 
спрямованих на якісну перебудову механізмів вольової регуляції особистості, 
зміцнення і розвиток силі волі. Такими напрямами є перетворення мимовільних 
психічних процесів у довільні; встановлення людиною контролю над своєю 
поведінкою; вироблення вольових якостей особистості. Ще один спосіб розвитку 
сили волі полягає в тому, що людина має свідомо ставити перед собою щоразу важчі 
завдання і переслідувати все більш віддалені цілі, досягнення яких вимагає 
докладання значних вольових зусиль протягом тривалого часу. 

Проводячи дослідження в студентському молодіжному середовищі, ми 
переконались, що, проживаючи у великому місті, нашим сучасникам досить легко 
опинитися в місці масового скупчення людей, натомість повернутися з чергового 
заходу без фізичних та психічних травм, навпаки, досить складно. Опрацювавши 
спеціалізовану літературу [1] та результати опитування безпосередніх (і частих) 
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учасників різнотипних натовпів, ми виділили основні правила безпечної поведінки 
людини в місцях масового скупчення людей. Отже, опинившись у центрі агресивного 
та активного середовища, необхідно намагатись щонайшвидше вийти на безпечну 
територію, при цьому рекомендовано: 
 заздалегідь прорахувати всі шляхи відступу і триматися якомога ближче до них; 
 намагатись щонайшвидше вийти на безпечну територію, при цьому перетинати 

натовп треба по діагоналі або дотичній, але в жодному разі не йти проти натовпу, 
а тільки разом з основним потоком; 

 рухатись повільно, тримати руки зігнутими в ліктях, притискаючи їх до тіла, 
піднімати ноги якомога вище, ставити ногу на повну стопу; 

 не стояти біля стін, металевих парканів, вітрин, до яких тебе можуть притиснути; 
 намагатись бути в центрі натовпу (тут більше повітря і можливостей для маневрів); 
 при падінні згорнутись клубком, захищаючи голову передпліччями рук і долонями, 

закриваючи потилицю; 
 не дивитися в очі людям у натовпі, щоб не провокувати агресію; 
 не наближатись до груп осіб, які поводяться агресивно, не реагувати на сутички, 

що виникають поряд;  
 не привертати до себе уваги виявом політичних, релігійних та інших симпатій, 

ставлення до гострих питань; 
 при виникненні паніки намагатися зберігати спокій і здатність тверезо оцінювати 

ситуацію. 
Хоча, звісно, головне правило самозбереження – уникати місць масового 

скупчення людей або принаймні приходити не самому, щоб можна було 
розраховувати на допомогу у разі загострення ситуації. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що участь у різних масових акціях 
досить приваблива для сучасної молоді, але натовп може впливати на особистість 
негативно, а саме провокувати деструктивні емоційні та поведінкові прояви, навіть 
підштовхувати до злочинних дій. Втім, цим впливам можна ефективно протидіяти, 
якщо працювати над розвитком своєї вольової саморегуляції, самопізнанням і 
відповідним підвищенням самооцінки, емоційною стабілізацією і, звісно, не забувати 
про загрозу фізичного травмування та необхідність дотримання правил 
самозбереження у місцях великих скупчень людей. 
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Особливості прояву соціальної та особистісної ідентичності 
студентів педагогічних ВНЗ 
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науковий керівник: 
кандидат психологічних наук, 
доцент Виходцева О.А. 

 
Ідентичність – це складний феномен, багатопланова психічна реальність, це 

результат виділення людиною самої себе із середовища, що дозволяє відчувати 
себе суб’єктом своїх фізичних та психічних станів, дій і процесів, переживати свою 
цілісність і тотожність з самим собою стосовно минулого, теперішнього і майбутнього 
індивідуального життєвого циклу та динаміки суспільно-історичного прогресу 

Рівень сформованості соціальної, особистісної та професійної ідентичності 
майбутніх педагогів та психологів є важливим показником професійної спрямованості 
особистості, саме тому проблема  дослідження особливостей прояву соціальної та 
особистісної  ідентичності у осіб юнацького віку є актуальною.   

Мета нашого дослідження полягала у порівнянні рівня професійної 
зацікавленості педагогічною діяльністю юнаків першого та третього року навчання. 
Дослідження проводилося на базі Інституту природничо-географічної освіти та 
екології НПУ ім.  М.П. Драгоманова. Всього дослідженням  було охоплено 40 
студентів першого та третього року навчання. 

Для дослідження ідентичності особистості  нами було використано тестову 
методику, розроблену М.Куном і Т.Макпартлендом, що являє собою техніку, яка 
заснована на використанні нестандартизованого самоопису з подальшим контент-
аналізом. Для дослідження професійних інтересів нами було використано тестову 
методику «Ким бути?». 

На думку Ватермана, сфера вибору професійного шляху є однією з найбільш 
значущих сфер формування ідентичності. Професійно-педагогічна ідентичність 
майбутніх учителів – це усвідомлення своєї приналежності до професії педагога, 
уявлення про свою відповідність певним вимогам професії (певні якості особистості, 
знання та вміння) та зіставлення себе з образом ідеального представника професії.  

Професійна ідентичність педагога – це динамічна система, яка починає 
формуватись у процесі професійної підготовки (освіти) та має подальший розвиток у 
професійній діяльності. 

Професійна ідентичність педагога виконує такі функції, як розвиток 
"професійного почуття", тобто емоційного прийняття себе як людини, яка займається 
певною справою, реалізацію певних світоглядних тенденцій, впевненість у своїй 
професійній приналежності, самостійності та ефективності, переживання своєї 
професійної цілісності та визначеності. Професійну ідентичність характеризує 
приєднання та накладання образу професії (зі всіма її закономірностями) на 
особливості розвитку конкретної особистості. 

Важливою складовою ідентичності є «Я-концепція» особистості. В 
психологічній науці розмежовують два аспекти «Я-концепції»: особистісний та 
соціальний. Їх зміст відображається в соціальній та особистісній ідентичності. Під 
поняттям “особистісна ідентичність” розуміють набір рис чи інших індивідуальних 
характеристик, які відрізняються певною стабільністю і дозволяють відрізнити даного 
індивіда від інших людей. Тобто, особистісна ідентичність створює індивідуальність 
особистості. Соціальна ідентичність трактується в термінах групової приналежності, 
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приналежності до більшої чи меншої групи, включеності до певної соціальної 
категорії. 

Рання юність – період активного формування ідентичності, коли здійснення 
особистісного самовизначення є умовою подальшого гармонійного розвитку 
особистості. Ядро особистості і самосвідомість юнака великою мірою залежать від 
його професійного самовизначення та досягнень в обраній сфері діяльності. 
Традиційне уявлення про жіночність надає більшого значення сім’ї, тому для дівчат 
зазвичай важливішими є міжособистісні стосунки. Проте, індивідуальні розбіжності 
становлення ідентичності мають більше значення, ніж вікові та статеві. Наявність 
саме внутрішньоособистісних передумов та сприятливий соціальний вплив є 
визначальними чинниками розвитку гармонійної особистості. 

Результати дослідження. В ході проведення експериментального 
дослідження було з’ясовано, що особистісна ідентичність є провідною в структурі 
особистості досліджуваних обох груп. При цьому гендерні характеристики є більш 
значимими для студентів-третьокурсників. Також нами було встановлено, що 
студенти як першого, так і третього року навчання мають високі показники рефлексії. 
Нами виявлено, що професійна ідентифікація відсутня лише у  8,33% респондентів 
першого курсу, і у  12,5% респондентів третього курсу. 

При дослідженні професійних інтересів майбутніх педагогів виявилося, що 
лише 25% студентів першого курсу  і 6,25% студентів третього курсу   зацікавлені в 
педагогічній діяльності. Тому маємо зазначити, що результати дослідження свідчать 
про необхідність підвищення рівня мотивації студентів до виконання ними 
педагогічної діяльності. 

 
Список використаних джерел: 

1. Алексеева А.В. Идентичность: особенности становления в юношеском возрасте / 
А.В. Алексеева // “Журнал практического психолога”. – 1999. – № 1. – С. 6-10. 

2. Ефремов Н.Н. Психологическое айкидо для детей и их родителей / 
Н.Н. Ефремов.– Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – С. 281-289. 

3. Кирилова Н.А. Ценностные ориентации в структуреинтегральной 
индивидуальности старших школьников / Н.А. Кирилова // “Вопр. психологии”. – 
2000. – № 4. –  С. 29-37. 

4. Мачинський О.В. До проблеми ідентифікації особистості / О.В. Манчинський// 
“Практична психологія та соціальна робота”. – 2000. – №7. –  С. 28-30. 
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Життєдіяльніть людини змінюється у певному соціальному і природньому 

оточенні. Природне середовище, як і культурне середовище, впливає на психіку 
індивіда, його світобачення, поведінку, прийняття рішень. Оточуюче середовище 
впливає на психіку людей через свій хімічний склад, фізичну конфігурацію, характер 
своєї будови, зумовлюючи норми та спосіб поведінки, типові реакції, фізичні і 
біологічні прояви з боку людини.  
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Аналіз літературних джерел свідчить, що проблема альтруїзму була об’єктом 
вивчення багатьох філософів минулого. У філософії альтруїзм розглядається як 
певна моральна категорія (А.Шефтсбері, Ф.Хатчесон, Д.Юм, А.Шопенгауер, 
Л.Фейєрбах). Біологи розглядають альтруїзм як інстинкт, вроджений, спадково 
зафіксований результат природного відбору (Ч.Дарвін, Г.Спенсер, П.Кропоткін, 
В.Ефроїмсон). У психології альтруїзм аналізується як система ціннісних орієнтацій 
особистості, де центральним мотивом і критерієм моральної оцінки є інтереси іншої 
людини чи соціальної спільності. Як мотив надання будь-кому допомоги альтруїзм 
розглядають Р.Немов, Г.Моррей, Д. Майерс [2]. 

Альтруїзм як риса особистості формується з наймолодшого віку під впливом 
відповідного виховання, коли дітей навчають розуміти потреби інших людей, 
допомагати їм, захищати слабших, одночасно позбавляючись власних егоїстичних 
нахилів [1, с. 23].  

Альтруїстична спрямованість є одним із основних видів спрямованості 
особистості, які виділяють у сучасних психологічних дослідженнях. Саме в 
спрямованості виражаються цілі, в ім'я яких діє особистість, її мотиви, суб'єктивні 
ставлення до різних сторін дійсності. Щоб визначити схильність до прояву 
альтруїстичних тенденцій ми провели дослідження, якому брали участь студенти 
першого курсу факультету природничо-географічної освіти та екології Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова спеціальності «географія-
психологія» загальною кількістю 30 осіб. Нами було використано опитувальник 
«Причини альтруїстичної поведінки», за яким студенти мали зазначити 5 причин, які 
спонукають людину до альтруїстичної поведінки.  

Використовуючи варіант анонімного опитування, ми спонукали респондентів 
бути більш відвертими. Досліджувані зазначали в бланках відповіді ініціали, стать та 
вік, що дозволило нам краще зорієнтуватися в матеріалах при опрацюванні 
результатів, а студенти могли більш відкрито висловлювати власну точку зору. 

Маємо зазначити, що вісім досліджуваних не змогли виконати завдання якісно і 
зазначили у бланках для відповіді менше п’яти причин альтруїстичної поведінки 
особистості. Такі бланки ми не опрацьовували. Можемо припустити, що у 
досліджуваних, які не змогли виконати завдання, не сформоване уявлення про 
альтруїзм і його прояви, а також наявна схильність до егоцентричної поведінки. 
Іншими причинами подібного виконання завдання, на нашу думку, є низький рівень 
мотивації до самодослідження, ригідність у зміні поведінки, відсутність інтересу до 
результатів дослідження або ж задіяння захисних механізмів особистості. 

При аналізі інших двадцяти двох банків відповідей ми  припустили, що 
студенти повною мірою розуміють поняття альтруїзму (як надання допомоги, не 
пов'язане із власними егоїстичними інтересами; як вчинків, спрямованих на благо 
іншої людини; допомоги іншому, що здійснюється без бажання винагороди, без 
свідків, ціною можливих власних втрат). Проаналізувавши відповіді, ми виявили, що 
більшості досліджуваних притаманна спрямованість на задоволення інтересів та 
потреб оточуючих, турбота про благо студентської групи, доброзичливість, висока 
емпатійність. Опитані дали відповіді, що свідчать про відсутність агресивності, 
незлопам'ятність, можливість легко пристосовуватися до нових потреб та вимог 
групи, налаштованість на діалог з членами групи та схильність до прояву 
альтруїстичних тенденцій у повсякденному житті.  

Грунтуючись на результатах дослідження, ми виокремили шляхи розвитку 
альтруїстичної спрямованості діяльності та поведінки для студентів, оскільки у 
п’ятьох респондентів було виявлено слабко виражені альтруїстичні тенденції. Шляхи 
розвитку альтруїстичної спрямованості особистості: 
 Використання демократичного стилю виховання в сім’ї. Особливістю цього 

стилю взаємин є виважене, послідовне і водночас гнучке виховання. Цей стиль 
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виховання найбільшою мірою сприяє розвитку в дитини самостійності, активності, 
ініціативи і соціальної відповідальності, що в подальшому стають підгрунтям 
становлення особистості. 

 Власний приклад батьків. На розвиток альтруїстичної поведінки величезний 
вплив мають батьки, а також брати і сестри. Діти, які були свідками великодушної 
поведінки, зазвичай самі починають проявляти більше великодушності та 
щедрості. 

 Вплив на просоціальну поведінку дитини. Є два шляхи впливу - це виконання 
ролі та індукція. У першому випадку діти розігрують ролі для того, щоб побачити 
речі з точки зору іншої людини. У другому випадку дорослі повідомляють дітям 
свої міркування з приводу тієї чи іншої поведінки: наприклад, малюкам можуть 
розповісти про те, які наслідки можуть мати їхні дії для інших. Просоціальна 
поведінка являє собою дії, які корисні іншим людям, а також форми поведінки, що 
включають в себе симпатію, співробітництво, допомогу, сприяння, які в свою чергу 
виступають проявами альтруїстичної спрямованості особистості в процесі її 
становлення. 

 Звернення до релігійних аспектів альтруїстичної поведінки. Звернення 
особитості до церкви збільшує людяність та духовний зв’язок між людьми. Саме 
церква спонукає домомагати людям без корисливих помислів. До альтруїзму 
частково спонукає і “гріхопадіння”, яке породжує почуття провини. 

Вступивши до ВНЗ, студент-першокурсник проходить адаптацію до соціального 
середовища та нового колективу, в який потрапляє. Задля визначення 
альтруїстичних тенденцій у новоствореному колективі, ми пропонуємо використати 
методику для дослідження самооцінки за допомогою процедури ранжування, 
Опитувальник Р.Кеттела (опитувальник діагностує риси особистості, дає 
багатогранну інформацію про індивідуальність), а також методику «Діагностики 
соціально-психологічних установок особистості в мотиваційно-по-требнісній сфері». І 
тільки після отримання результатів дослідження, слід обирати певні форми роботи 
для розвитку у студентів альтруїстичних тенденцій. 

Наприклад, для здійснення ефективного психолого-педагогічного впливу можуть 
бути використані: 
 Тренінг самопізнання; 
 Лекція на тему: «Моральні мотиви релігійного альтруїзму»; 
 Лекція на тему: «Альтруїзм як одна з головних якостей педагога»; 
 Круглий стіл «Альтруїстична поведінка у повсякденному житті»; 
 Співпраця з волонтерськими організаціями, притулками для тварин, відвідування 

поранених у військових шпиталях та ін. 
На нашу думку, дані заходи допоможуть сприяти розвитку альтруїстичності не 

тільки у студентів-першокурсників, а й у багатьох громадян нашої країни. 
 

Список використаних джерел: 
1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 375 с. 
2. Прохоров А.С. "Психологічні особливості прояву альтруїзму-егоїзму особистості"// 

Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету "Україна" – 2012. – №6. – С. 146-149. 
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Вплив самооцінки на вибір стратегії поведінки особистості в 
конфліктній ситуації 

 

Пендзей О.Л., студентка 3 курсу 
напряму підготовки «Географія» 
науковий керівник: 
кандидат психологічних наук, 
доцент Сидоренко О.Б. 

 

Звернення до самооцінки людини як спеціального предмету вивчення 
диктується її центральним статусом в системі психологічних феноменів. Самооцінка і 
все, що пов'язано з людським «Я», розцінюється як надзвичайно важливе 
особистісне  утворення, потужний регулятивний чинник поведінки. 

Самооцінка є необхідним компонентом самосвідомості, тобто усвідомлення 
людиною самого себе, своїх фізичних сил, розумових здібностей, вчинків, мотивів і 
цілей своєї поведінки, ставлення до навколишнього, до інших людей, самого себе. 
Вона має величезне значення в юнацькому віці, так як включає в себе: вміння 
оцінювати свої сили і можливості, ставитись до себе критично, дозволяє людині 
використовувати свої сили до завдань і вимог навколишнього середовища і, 
відповідно до цього, самостійно ставити перед собою певні цілі і досягати їх. 

Проблема вивчення самооцінки висвітлена у працях вітчизняних вчених, таких, 
як: Б.Ананьева, Л.Божович, І.Кона, М.Лісіної, А.Леонтьева, В.Мухіної, Р.Нємова 
Л.Столяренко; зарубіжних дослідників Д.Міда, Е.Еріксона, К.Роджерса; вплив 
самооцінки на рівень конфліктності особистості - у роботах А.Реана. 

Самооцінка - центральний компонент особистості, який охоплює оцінку 
людиною себе, своїх можливостей, якостей та  місця  в суспільстві. 

У формуванні самооцінки, на думку Б.Додонова, особливої глибини та 
інтенсивності досягає емоційно-ціннісне ставлення людини до себе, яке утворює 
«емоційний» фонд самосвідомості. Процес становлення самооцінки не має меж в 
часі, тому що особистість постійно розвивається, і в результаті цього змінюється 
зміст, способи вироблення самооцінки та міра її участі у регуляції поведінки людини 
[3, с. 53-68 ]. 

Структура самооцінки включає в себе два пов'язаних між собою компоненти: 
когнітивний і емоційний, які відображають знання суб'єкта про себе і ставлення до 
себе. Когнітивний компонент відображає систему уявлень людини про саму себе 
різного ступеня усвідомленості, диференційованості, узагальненості. Емоційний 
компонент - це ставлення людини до себе, афективна оцінка уявлення про себе, яка 
може володіти різним ступенем інтенсивності. 

До головних функцій, які виконує самооцінка, можна віднести: 
 регуляторна - на її основі відбувається вирішення завдань особистісного вибору; 
 захисна - забезпечує відносну стабільність і незалежність особистості. 

А.Реан виділяє такі особливості як адекватність та неадекватність (завищена 
або занижена самооцінка) [4, с.191 ].  

За оптимальної, адекватної самооцінки суб'єкт правильно співвідносить свої 
можливості і здібності, досить критично ставиться до себе, прагне реально дивитися 
на свої невдачі та успіхи, намагається ставити перед собою реальні цілі, які можна 
досягти реально. До чинників, що впливають на  формування адекватної самооцінки, 
відносять рівень розвитку абстрактного мислення, життєвий досвід, стиль сімейного 
виховання, особливості темпераменту (у тому числі екстраверсію / інтроверсію), 
ідеальний «Образ – Я» та  силу прояву механізмів психологічного захисту. 
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 При неадекватній самооцінці - у людини виникає неправильне уявлення про 
себе, ідеалізований образ власної особистості і можливостей, своєї цінності для 
оточуючих, для загальної справи. В таких випадках людина йде на ігнорування 
невдач заради збереження звичної високої оцінки самої себе, своїх вчинків і справ. 

При завищеній самооцінці індивіда можуть виникати конфлікти через 
зневажливе ставлення до інших людей, занадто різкі і необґрунтовані висловлення 
на їх адресу, нетерпимість до чужої думки, прояви зарозумілості і зазнайства. Низька 
критичність до себе заважає навіть помітити, як він ображає інших своєю  
зарозумілістю і незаперечністю суджень. При заниженій самооцінці конфлікти можуть 
виникати через надмірну критичність цих людей. Вони дуже вимогливі до себе і ще 
більш вимогливі до інших, не вибачають жодного свого промаху чи помилки, схильні 
постійно підкреслювати недоліки інших.  

Конфлікт - зіткнення різноспрямованих цілей, інтересів, позицій, думок та 
поглядів окремих індивідів чи груп, що ґрунтується на суперечностях, зумовлених 
протилежними позиціями сторін або різними цілями чи засобами їх досягнення, а 
також не збіганням інтересів, бажань, прагнень індивідів [1, с. 153]. 

Конфлікт може відігравати позитивну і негативну роль в житті протилежних, 
конфліктуючих сторін, оскільки він може бути конструктивним і деструктивним в різні 
моменти свого розвитку. Якщо метою однієї із сторін може бути усунення протиріччя, 
то метою іншої сторони може бути ухилення від конфлікту або вирішення протиріччя 
без протиборства.  

Н.І. Гришина виділяє такі структурні елементи конфлікту: 
 сторони(учасники) конфлікту; 
 умови конфлікту - обставини чи фактори, що визначають його характеристики і 

можливість його виникнення; 
 предмет конфлікту; 
 дії учасників конфлікту; 
 результат конфлікту - ідеальний образ результату, наявний в учасників 

конфліктної взаємодії і в кінцевому рахунку визначає його спрямованість [2, с. 78]. 
Науковці вважають, що більшість конфліктних ситуацій можна успішно 

розв'язати за умов вмілого та ефективного управління. Вирішення конфлікту, як і 
будь яка інша фаза управлінської діяльності, повинна розпочинатися з діагнозу 
проблеми - розгляду основних характеристик конфлікту: мотивів та цілей його 
учасників, суті та змісту суперечностей, динаміки розвитку ситуації.  

Дослідження поведінки особистості в конфліктних ситуаціях представляється 
дуже важливим у сучасному світі. Значимість даної проблеми обумовлена тим, що 
від рівня самооцінки особистості залежить сфера міжособистісних відносин індивіда 
в суспільстві, ефективність та успішність виконання будь-якої діяльності. У нашому 
дослідженні ми намагалися виявити взаємозв'язок між самооцінкою особистості та її 
поведінкою в конфліктних ситуаціях. 

Дослідження проводилося зі студентами третього курсу Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, у кількості 30 осіб 
спеціальностей  «Біологія» та «Географія». 

У процесі емпіричного дослідження ми використовували: методику вербальної 
діагностики самооцінки особистості та методику «Визначення стилю поведінки у 
конфліктній ситуації» ( К.Томаса, Р. Кілмана) [5, с. 144]. Отримані результати 
представлені на рис. 1. 
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Рис.1. Рівні самооцінки студентів 
З рис.1 видно, що у студентів переважає низький рівень самооцінки, який 

становить 60%, середній рівень - 40 %, високого рівня – не виявив жоден з 
досліджуваних. Досліджувані у кількості 35% з середнім рівнем самооцінки, 
використовують найчастіше в конфліктних ситуаціях стиль компромісу. Це означає, 
що більшість респондентів прагнуть врегулювати виникаючі розбіжності при 
взаємних поступках, прагнуть прийняти рішення, що задовольняє обидві сторони. 
Найменший відсоток (10%) з поданих стратегій набрав стиль пристосування. Це 
свідчить про те, що досліджувані уникають вирішення проблеми підлаштовуючись  
під думку та бажання партнера. До суперництва у конфліктних ситуацій схильні 25% 
респондентів, а до стилю уникання та співпраці - 15% студентів. 

Досліджувані, які мають низький рівень самооцінки, вдаються найчастіше в 
конфліктних ситуаціях до стилів уникання та суперництва (35%). Перший 
реалізується тоді, коли особистість не відстоює свої права, не співпрацює ні з ким 
для вирішення проблеми чи ухиляється від розв’язання конфлікту. Студенти, що 
використовують стиль суперництва, досить активні і в переважній більшості йдуть до 
вирішення конфлікту своїм власним шляхом. Вони не дуже зацікавлені у 
співробітництві з іншими людьми, зате здатні на вольові рішення, намагаються, в 
першу чергу, задовільнити власні інтереси, не враховуючи думку інших. До стилю 
компромісу схильні 15% студентів, до стилю пристосування -10%,  а до стилю 
співпраці лише 5% опитуваних. 

Таким чином, експериментально було  доведено взаємозв’язок між рівнем 
самооцінки та стилем  поведінки студентів у конфліктній ситуації. 

 
Список використаних джерел: 
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Шляхи реалізації компетентісного підходу в професійній освіті 
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кандидат психологічних наук, 
доцент Поліщук С.П. 
 

Нове бачення процесу оволодіння знаннями, уміннями й навичками підвищує 
актуальність компетентнісного підходу до професійної підготовки фахівців, адже на 
передньому плані повинно перебувати оволодіння не вузькопрофесійними знаннями, 
а вміннями й навичками узагальненої професійної діяльності. 

Загальною ідеєю компетентнісного підходу є компетентнісно орієнтована 
освіта, яка спрямована на комплексне засвоєння знань та способів практичної 
діяльності, завдяки яким людина успішно реалізує себе в різних галузях своєї 
життєдіяльності. 

На думку А.В. Баранникова, компетентність – це здатність, заснована на 
здобутих знаннях учня, його навчальному і життєвому досвіді, цінностях і нахилах, які 
він розвинув у результаті пізнавальної діяльності та освітньої практики [3, с. 13].  

Поняття “компетентність” охоплює як систему знань, умінь, так і практично-
діяльнісну сферу й поведінку особистості. Компетентність завжди реалізується через 
поведінковий акт.  

Загальновизначені такі характеристики компетентності: 
 розуміння суті завдання, яке виконують; 
 знання, досвід у певній галузі й активнее його впровадження; 
 вміння обирати засоби, адекватні конкретним обставинам; 
 почуття відповідальності за досягнуті результати; 
 здатність оцінювати власні помилки й коригувати їх [1, с. 267]. 

Як загальнокультурна категорія, компетентність – це рівень освіченості, 
достатній для самоосвіти і самостійного вирішення пізнавальних проблем, що 
виникають, та визначення своєї позиції. 

Поняття “компетентність” у соціально-педагогічному аспекті трактують як 
здатність індивіда ефективно взаємодіяти з людьми в системі міжособистісних 
стосунків. Охоплює вміння індивіда орієнтуватися у соціальних ситуаціях; вміння 
правильно визначати особливості особистості та емоційний стан інших людей;  
вміння добирати адекватні способи спілкувати з людьми та реалізувати їх у процесі 
взаємодії. Компетентність – це особистісне інтегративне утворення, яке охоплює 
смислові та світоглядні ознаки, операційно-діяльнісні елементи [3, с. 29]. 

Отже, науковцями компетентність розглядається як: характеристика 
особистості – здатності, якості, властивості; процедура розв'язання конкретної; якості 
майбутнього фахівця, що необхідні для ефективної професійної діяльності  тощо. 

У науковому розумінні поняття "підхід" тлумачиться як вихідна позиція, що 
складає основу дослідницької діяльності. Такий підхід орієнтує людину на постійне 
професійне й особистісне самовдосконалення, самостійний пошук нових знань, 
самостійний розвиток необхідних умінь та навичок. 

В. Химинець поняття "компетентнісний підхід" розуміє як спрямованість 
освітнього процесу на формування й розвиток ключових і предметних компетенцій 
особистості. При цьому науковець наголошує на тому, що традиційна система освіти 
акцентувала основні зусилля на набутті знань, умінь і навичок, що догматично 
абсолютизувало знання і формувало знаннєвий підхід до навчання. Основна увага 
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при цьому фокусувалася на самих знаннях, а те, для чого вони потрібні, залишалося 
поза увагою [4]. 

На думку Н. Нагорної, компетентнісний підхід повинен формувати у студентів 
уміння розв'язувати проблеми, що виникають у пізнавальній, технологічній і 
психологічній діяльності, у сферах етичних, соціальних, правових, професійних, 
особистих взаємин [1, с. 26]. З огляду на це, зазначений підхід передбачає такий вид 
змісту освіти, який не зводиться до знаннєво-орієнтованого компонента, а 
передбачає цілісний досвід вирішення життєвих проблем. 

Запровадження компетентнісного підходу пов'язують із використанням 
широкого спектра технологічного забезпечення професійної діяльності фахівця. 
Ключові, базові та спеціальні компетентності, пронизуючи одна одну, виявляють у 
процесі вирішення життєво важливих професійних завдань різного рівня складності, 
у різних контекстах, з використанням певного освітнього простору. 

У процесі реалізації змісту професійної підготовки згідно з логікою 
компетентнісного підходу одиницею побудови змісту є професійне завдання. 
Сукупність професійних завдань утворює "ядро" змісту професійної підготовки, а 
етапи формування професійної компетентності розкривають логіку "розгортання" 
змісту. Зміст освіти, як відомо, конкретизується в навчальному плані, у якому 
задається логіка засвоєння навчальних дисциплін. 

Отже, послідовність вивчення дисциплін буде зумовлена компетентнісним 
підходом до організації навчального процесу. Таке розуміння процесу професійної 
підготовки сучасного фахівця дає змогу стверджувати про доцільність модульної 
побудови навчального плану. Перший блок навчальних дисциплін орієнтований на 
розвиток ключових компетентностей майбутньої професійної діяльності. Другий блок 
орієнтований на "заглиблення" студента в професійні завдання, засвоєння способів 
їх розв'язання, які б сприяли формуванню базової компетентності на основі ключової. 
Третій блок – дисципліни, які орієнтовані на розвиток спеціальної компетентності на 
основі базової. На нашу думку, такий план дасть можливість максимально 
індивідуалізувати процес професійної підготовки. 

Компетентнісний підхід зумовлює і дещо іншу структуру навчальних програм, у 
яких інакше розтавлені пріоритети: на першому місці – характеристики 
компетентностей як мети програми (дисципліни); потім –шляхи їх формування; далі – 
відбір змісту матеріалу, який сприятиме розв'язанню конкретних завдань і 
розвиватиме компетентності. У цілому стратегія побудови навчальних програм 
нового покоління повинна базуватись на логіці поетапного розвитку компетентностей: 
від розуміння комплексу знань до їх спрямованості на розв'язання типових 
професійних завдань, до вільного вираження свого розуміння й оволодіння 
способами діяльності, здатності вирішувати інноваційні завдання відповідно до своєї 
професії. 

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що з позицій 
компетентнісного підходу рівень освіти визначається здатністю фахівця вирішувати 
проблеми різної складності на основі наявних знань та досвіду. 

Перевага компетентнісного підходу полягає у тому, що він дає змогу оцінити як 
знаннєву компоненту, так і особистісні зміни фахівця, які відбулись у процесі 
професійної підготовки у вищому навчальному закладі. 

Запровадження компетентнісного підходу у вищому навчальному закладі буде 
потребувати значних зусиль професорсько-викладацького складу з визначення кола 
компетенцій, які мають бути сформовані у майбутнього фахівця. 

Формування інструментальних, міжособистісних і системних компетенцій є 
важливим елементом професійної підготовки майбутніх фахівців. 
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Компетентнісний підхід до професійної підготовки повинен охоплювати поряд 
із конкретними знаннями й уміннями студентів їхні здібності, готовність до пізнання, 
до професійної діяльності, соціальні навички тощо. 
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Не в кількості знань полягає освіта,  

а в повному розумінні й майстерному  
застосуванні всього того, що знаєш. 

(А. Дістерверг) 
 
Протягом всього нашого життя ми навчаємось чомусь новому, з самого 

малечку і до смерті. Закладання основи, підґрунтя до подальшого розвитку, 
соціалізації індивіда відбувається в школі. Це один із найважливіших періодів життя 
особистості. У школі відбувається процес активного засвоєння знань, умінь і навичок, 
які є невід’ємною частиною подальшої життєдіяльності людини. 

Саме тому, важливим є закладання правильної та надійної основи до 
подальшого розвитку індивіда. Завдання вчителя, як вихователя, наставника та 
основоположника – виявити здібності та таланти дитини, зацікавити, допомогти та 
розвинути здібності. Учитель як фундатор основних уявлень про хімію як науку, має 
зацікавити учнів вивчати та використовувати свої теоретичні знання в обрахунках та 
практично. Для досягнення цієї мети він повинен керуватися основними принципами 
сучасної дидактики, поєднувати їх та комбінувати. Педагог як наставник, має великий 
влив на свідомість дитини, тому, він один із перших, хто може зацікавити та 
мотивувати її вивчати науку, створивши відповідні умови. Співвідношення мети та 
умов визначає задачу, яка може бути розв’язана дією. 

Актуальні проблеми задачного підходу відображені у працях Г.О. Балла,                 
Ю.І. Машбиця. У процесі учіння широко використовуються пізнавальні задачі, 
специфічність яких полягає у тому, що вони сприяють розширенню кола знань учнів, 
уточненню вже наявних знань, засвоєнню нової інформації. Яскравим прикладом 
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практичного підходу в хімії є використання розрахункових задач при поясненні нового 
матеріалу та під час закріплення вже пройденого. Особливо важливим є 
використання задач на початковому етапі вивчення хімії, коли в учнів лиш починає 
формуватися уявлення про науку. Використання розрахункових задач, а особливо 
задач ужиткового спрямування, допоможе продемонструвати учням прямий зв'язок 
науки з життям та сформувати стійкий пізнавальний інтерес до предмета. 

Навчання здійснюється за певними принципами. Принцип зв’язку теорії з 
практикою, з життям вимагає розуміння учнями значення теорії в житті, умілого 
застосування теоретичних знань для виконання практичних завдань, участі у 
вирішення актуальних проблем сучасності. Зв'язок теорії з практикою складний і 
різнобічний тож саме на нього ми і звернемо увагу у нашому дослідженні.  

Виконуючи практичні завдання перед вивченням теоретичного матеріалу, учні 
переконуються в необхідності оволодіння певними знаннями, без яких неможливо 
вирішити поставлені завдання. Виконання практичних завдань у процесі вивчення 
теоретичних питань сприяє поглибленню знань, осмисленню суті явищ, які 
вивчаються. Виконання практичних завдань на основі засвоєння теоретичного 
матеріалу переконує учнів у достовірності засвоєного, формує переконання, уміння 
використовувати теоретичні знань на практиці. 

Далеко не кожен учень стане хіміком, агрономом чи фармацевтом. Але в 
повсякденному житті кожен з них зустрінеться (і зустрічається в даний час ) з сотнями 
різноманітних речовин. В курсі хімії учень має не лише отримати відомості про 
речовини, їхню будову, перетворення тощо, але й навчитися грамотно поводитися з 
речовинами. Відомості про зв’язок хімічних знань з життям можуть бути взяті з 
життєвого досвіду школярів, вказуючи на роль хімії в житті людини доцільно 
скористатися історичними фактами. 

Вчителі хімії динамічної творчої групи, яка працює на базі КВНЗ «Вінницька 
академія неперервної освіти», запропонували свої розробки розрахункових задач 
ужиткового спрямування на уроках хімії у 7 класі (відповідно до нової програми). 
Задачі упорядковано Ларисою Володимирівною Степановою, завідувачем 
лабораторією викладання хімії КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» [7]. 

Розглянемо дані задачі та проаналізуємо їх на предмет реалізації принципу 
зв’язку навчання з життям. 

Тема 1. Початкові хімічні поняття 
Обчислення масової частки елемента в складній речовині 
Біла кристалічна речовина, солодка на смак. Використовується у харчовій 

промисловості. Її молекула складається з 12 атомів Карбону, 22 атомів Гідрогену та 
11 атомів Оксигену. Що це за речовина? Обчисліть відносну молекулярну масу цієї 
речовини та масові частки елементів у ній. 
Дано:  
n(C)=12 
n(O)=11 
n(H)=22 
 

Розв’язання 
1. Формула сполуки речовини C12H22O11 – це цукор. 
2. Mr(C12H22O11) = 12Ar(С) + 22Ar(Н) + 11Ar(O)= 12*12+22*1+22*16=342(г/моль)  
3. За формулою обчислимо масові частки кожного елемента  W = 

 
Провівши розрахунки, отримали результат: 

W(C)=42.1% W(H)=6.4% W(О)=51.5% 

Mr-?  
CxHyOz - ? 
W(H) - ? 
W(C) - ? 
W(О) - ? 

Відповідь: 342г/моль, W(C)=42.1%,W(H)=6.4%, W(О)=51.5% 
 
 

Дана задача знайомить учнів з речовиною, що вживається ними майже 
щодня. 
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Знаходження хімічної формули речовини за масовими частками 
елементів 

Для покращення смакових властивостей продуктів, маринування, 
консервування використовується оцтова кислота, розчин якої є у кожного на кухні під 
назвою оцет. Виведіть формулу сполуки, якщо відомо, що її відносна молекулярна 
маса – 60, і в ній 40% Карбону, 53,33% Оксигену і Гідроген. 
Дано:  
W(C)=40% 
W(O)=53,33% 
Mr=60 
 

Розв’язання 
1.Визначаємо масову частку Гідрогену в сполуці. 
W(Н)= 100-(40+53,33)= 6,67% 

2. n(C):n(H):n(O)=x:y:z=  :  : ; 
x:y:z=40/12=6,67/1=53,33/16=3,33:6,67:3,33 
3.Ділимо кожне число на найменше з них:  x:y:z=1:2:1. 
4.Отримані числа необхідно подвоїти, щоб встановити відповідність з заданою 
молярною масою:  x:y:z=2:4:2 
Формула сполуки: C2H4O2       

CxHyOz - ? 
 

Відповідь: CH3COOH. 

В результаті розв’язування даної задачі учні виводять формулу оцтової 
кислоти, розчин якої є на кухні у кожної господині. 

Тема 2. Кисень 
У 1774 році англійський хімік Джозеф Пріслі за допомогою скляної лінзи добув 

газ, який виявляють за спалахуванням жевріючої скіпки, сфокусувавши сонячне 
світло на речовині Х(порошок жовтого кольору), яка складається з двох хімічних 
елементів: Меркурію та Оксигену. Масова частка Меркурію – 92,63%. Виведіть 
формулу речовини та дайте їй назву. Який газ добув учений? Чому сучасні хіміки не 
використовують цей метод? 
Дано:  
HgxOy 
W(Hg)=92,63% 

Розв’язання 
1.W(O) = 100%- W(Hg) = 100-92,63= 7,37% 
2. 100 г сполуки містять 92,63 г Меркурію та 7,37 г Оксигену 
3. HgxOy  - загальна формула 
4. x:y = m(Hg)/Ar(Hg) : m(O)/Ar(O) = 92,63/201 : 7,37/16 = 0,46 : 0,46 = 1 : 1. 
5. 2HgO = 2Hg + O2 

HgxOy - ? 
Газ - ? 

Відповідь: формула сполуки HgO – Меркурій(ІІ) оксид, при нагріванні 
виділяється кисень та утворюється пара ртуті, що є отрутою. 

Завдання сучасної хімії полягає не лише у формуванні наукового світогляду, 
а й збереженні життя і здоров’я школярів, тож знання про отруйні речовини 
стануть корисними учням. 

 
Тема 3. Вода  
Щодобове споживання води дорослою людиною становить 40 г на 1 кг маси 

тіла, а дитиною – на 155г більше. Який об’єм води надійшов в організм дитини масою 
50 кг за: а) 30 днів, б) за 1 рік? 
Дано:  
ДП(дорослі) = 
40г/кг 
ДП(діти)=195г/кг 
m(тіла)= 50кг 

Розв’язання 
Добове надходження в організм дитини: 
MДП(H2O) = m(тіла) * ДП (H2O, діти) = 50*195=9750(г) 
а) надходження води за місяць: 9,75*30=292,5(л) 
б) надходження води за рік: 9,75*365=3558,75(л) 

а) V за 30 днів - ? 
б) V за 1 рік - ? 

Відповідь: 295,5л; 3558,75л. 

Дана задача формує в учнів ціннісне ставлення до природного багатства – 
води. 

Підбиваючи підсумки можна зазначити, що розрахункові задачі ужиткового 
спрямування здатні продемонструвати учням прямий зв'язок науки з життям, 
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збільшують ареал уявлень учня про його можливості використання знань та 
теоретичних відомостей з хімії, розвивають його кругозір та уяву. Використання 
такого дидактичного методу дозволить в умовах нової школи виховувати 
компетентну особистість, яка не лише володіє знаннями, а й уміє адекватно діяти у 
складних ситуаціях, застосовуючи знання й беручи на себе відповідальність за свою 
діяльність, оскільки без цього людина не має шансів адаптуватися до динамічних 
умов середовища. 
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У нових соціально-економічних реаліях, що склалися в Україні, дедалі 

очевидніше постає необхідність формування у студентів соціальної культури, 
правильного сприйняття соціальних процесів, соціальної зрілості. Фундаментальні 
перетворення у країні утворюють нову соціальну ситуацію розвитку особистості 
студентської молоді, змінюють звичні критерії її відношення до праці, вносять у науку 
нові проблеми, ставлять нові задачі. Однією із таких задач є ґрунтовне розкриття у 
педагогічній та віковій психології особливостей становлення соціальної зрілості 
майбутніх спеціалістів. 

Окремі аспекти теоретичного аналізу стану проблеми вивчення середовища 
розвитку соціальної зрілості студентів знайшли своє відображення у працях 
вітчизняних психологів та педагогів – І.Д.Беха, Є.В.Єгорової, О.В.Киричука, 
Г.С.Костюка, М.П.Лебедика, О.М.Леонтьєва, Б.Ф.Ломова, О.П.Ляски, 
С.Д.Максименка, В.П.Москальця, В.В.Радула, В.В.Синявського, В.О.Ядова та інших. 
Cоціальна зрілість полягає в інтеграції властивостей особистості, обумовлює і 
спирається на психологічну зрілість, яка в свою чергу пов’язана із відповідним 
розвитком і розкриттям потенцій особистості.  

У психологічних працях Л.П.Буєва, Л.С.Виготського, Е.В.Ільєнкова, 
Г.С.Костюка, Н.І.Литвинової, В.Ф.Моргуна, Н.А.Побірченко, Н.І.Пов’якель, 
Е.О.Помиткіна, В.В.Рибалки соціальна сутність зрілості особистості розглядається як 
здатність людини виконувати важливі для розвитку суспільства завдання та 
професійні функції. Відповідно до поглядів К.Муздибаєва, В.Ф.Сафіна, 
Н.І.Сметанського, соціальна зрілість людини розкривається через її активність, в якій 
спостерігаються вияви соціальної відповідальності особистості. У психологічних 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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дослідженнях О.М.Отич, В.Г.Панка, Д.І.Фельдштейна, Г.П.Щедровицького 
акцентується увага на суб’єктивні фактори розвитку соціальної зрілості, виділяються 
афективні, когнітивні та поведінкові складові соціальної зрілості.  

У психології до зовнішніх умов, які впливають на перебіг процесів становлення 
соціальної зрілості відносять інститути соціалізації (зокрема навчальні заклади), 
характеристики середовища, типи спілкування, в які включається людина,  види 
діяльності в тому числі і спільної  діяльності з іншими,  характеристики 
соціокультурного оточення (Р.Бернс), життєві ситуації тощо [2]. 

Для підлітків основними інститутами соціалізації є сім’я і навчальний заклад. 
Ситуація вступу підлітка до вищого навчального закладу конструюється зміною 
соціальної ролі відносин з батьками, однолітками, дорослими, необхідністю 
оволодіння новими нормами діяльності, і зазвичай породжує кризу. Вихід з кризи 
здійснюється або шляхом адаптації, або шляхом розвитку. В умовах, коли підліток 
може усвідомити особисту суб’єктність, самовизначитися відносно елементів цієї 
нової ситуації і відносно своєї індивідуальності  в цій ситуації вона стає проблемною і 
відкриває можливості індивідуального і соціального розвитку. Таким чином, умови, 
які створюються у навчальному закладі, будуть багато в чому визначати особливості 
розвитку та становлення соціальної зрілості студента. 

Психологи вважають, що під впливом факторів середовища відбувається 
соціалізація, засвоєння соціальної інформації, ідентифікація, становлення зрілості 
особистості (Л.С.Виготський, К.Левін, А.М.Леонтьев, Б.Д.Паригін) [4; 5]. 

Середовище в філософії розглядається як простір і матеріал для розвитку, за 
допомогою яких здатність прокладає собі шлях прямо або в обхід. Середовище – це 
оточення, сукупність природних умов, в яких протікає діяльність людського 
суспільства і організмів, тобто ті із оточених умов, які вони здатні переживати і від 
яких залежить їх існування. 

У психології „поняття і категорії середовища вживаються в якості 
системоутворюючих для дослідження впливів середовища на поведінку людини” 
(Ю.Г.Абрамова) [1, с. 131]. Середовище розуміється як комплекс деяких умов, 
зовнішніх сил і стимулів, які впливають на індивіда (Л.Ф.Бурлачук, Е.Ю.Коржова) [3].  

В останній час визначилась самостійна галузь досліджень і отримала назву 
„психологія середовища”, яка вивчає психологічні аспекти взаємовідносин людини з 
оточуючим середовищем. Системність і взаємообумовленість впливів „середовище-
людина” являються тими характеристиками, які дозволяють вважати підхід, який 
розробляється в психології середовища, найбільш допустимий для проектування 
умов становлення соціальної зрілості. 

Л.С.Виготський розглядав роль середовища, своєрідність людського 
середовища, про мінливість і відносність середовища для дитини [4].   

Таким чином, уявлення психологів про середовище передають багато 
чисельність факторів, умов, елементів, процесів, які його утворюють, і принципову 
незавершеність їх  виділень. В середовищі можуть бути виділені природні і ціле 
направлено організовані елементи, регулюючі і не регулюючі, об’єктивні і суб’єктивні. 
Серед об’єктивних елементів відмічають „дійових осіб, здійснену ними діяльність, її 
тимчасові і просторові аспекти. До суб’єктивних елементів відносять між особистісні 
стосунки, соціально-психологічний клімат, групові норми, цінності, стереотипи 
пізнання” [3, с. 8]. В середовищі виділяються як стійкі, стабільні елементи, так і 
короткочасні, ситуативні. Ситуації розглядаються „в якості результату активної 
взаємодії особистості і середовища” [3, с. 8]. „Характеристики ситуації є важливою 
умовою для прояву активності. Вони можуть відповідати реалізації потреб, або, 
навпаки, протидіяти їх”, – розглядає окремі характеристики ситуації Н.Н. Ярушкін [6, 
с. 53]. 
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Описані типи елементів середовища дозволяють визначити характеристики 
середовища становлення соціальної зрілості як фрагмента соціального середовища 
навчального закладу. 

Розвиток соціальної зрілості повинен проходити на основі такого навчально-
виховного процесу, який підсилює соціальну спрямованість студентів, а також в 
єдності психологічних компонентів соціальної зрілості. 

У спеціально організованій роботі із студентами за програмою розвитку 
соціальної зрілості потрібно використовувати таку систему відносин психолога із 
студентом, що активізує його внутрішні особистісні резерви, вивільнення яких 
призводить до особистісної інтеграції, відкриває шлях для самовдосконалення і 
розвитку соціальної зрілості. Також доцільно використовувати такий напрям роботи 
для цілеспрямованого розвитку соціальної зрілості студентів та для сприяння їхнього 
особистісного та професійного становлення. 
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Патріотизм - це одне з базових складових національної самосвідомості народу, 
що висловлюється в почуттях любові, гордості і відданості своїй Батьківщині, його 
історії, культурі. В почутті морального обов'язку захисту держави,  у визнанні 
самобутності і самоцінності інших спільнот, в співіснуванні без конфронтації, злагоді 
та праці на її користь –в цьому, на наш погляд, полягає  ведуче завдання соціально-
виховного процесу молодого покоління нашої держави. 

 На сьогоднішній день тема патріотизму досить актуальна, бо вона стосується 
кожного громадянина і безпосередньо пов'язана з політичною ситуацією в Україні. 
Від почуття патріотизму залежить ставлення людини до своєї країни, а значить і до 
оточуючих його людей (рідного народу), до вибору уряду (отже, і майбутнього цієї 
держави); до стану і збереження архітектурного і природного багатства та екології, а 
на сьогоднішній день і територіальної цінності та збереження як держави. Внесок 
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«конкретної особистості в науку, мистецтво, безпека і ще безліч областей 
соціального життя людини залежить від ототожнення себе і свого місця в державі [1]. 

Феномен патріотизму як один з базових компонентів суспільної свідомості має 
комплексну структуру, вважають науковці різних галузей наук (Грушевський М.С., 
Драгоманов М.П., Сухомлинський В.О.).   

Сучасне розуміння патріотизму характеризується різноманітністю і 
неоднозначністю і  залежить від особистої позиції, відношення до своєї Вітчизни, 
бачення  її місця в світовій спільноті.  

За роки незалежності України виросло покоління молодих людей, яке не 
отримало цілісної системи національно - патріотично виховання, воно відбувалось 
під впливом різнобарвних політичних сил, соціальних - економічних негараздів. Як 
свідчать результати нашого дослідження, патріотизм громадян України, особливо 
молоді, значно посилився в результаті подій на Майдані, неоголошеної війни, 
спілкування з внутрішніми біженцями з зони АТО. Окрему соціальну групу молоді 
складають студенти ВНЗ, особливо педагогічних вузів, як такі що надалі мають 
працювати з молодим поколінням нашої держави [2].  
          При проведенні нами наукового дослідження  серед студентів ІІІ курсу 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (вибірка становила 
35 осіб)  було застосовано дві психодіагностичні методики (опитувальник «Рівень 
сформованості громадянських та патріотичних якостей») і та експрес-опитування з 
використанням розробленої нами міні-анкети  «Патріотизм  у розумінні сучасної 
молоді».  

Аналіз відповідей респондентів підтвердив висунуту нами гіпотезу дослідження 
- проблема патріотизму серед молоді існує, і висловлюється у погіршенні морально-
естетичних  якостей, невідповідності  інформаційних  ресурсів сучасним вимогам  
студентів щодо формування позитивних морально-етичних якостей, також мають 
місце  неоднозначність знань молоді про історію України та  її національних героїв. 
Сучасна молодь розуміє, що таке патріотизм і вважає, що його необхідно закладати 
ще з дитинства ( 96,7 опитаних). Молоді люди вважають, що державі  потрібні 
підручники з  історії  України, створені на достовірних фактах, які б давали 
можливість формувати патріотичні почуття, гордість за своїх пращурів і впевненість у 
праві нації на державність. Молоді  люди також занепокоєні своїм майбутнім. 
Більшість української молоді  хоче жити в країні, якою б могла пишатися, але для 
того, щоб молодь носила  горде  звання українця, держава має турбуватись про своїх 
громадян, а керівники держави  бути прикладом для виховання патріотизму.  

Одне з завдань нашого дослідження полягало у дослідженні ступеня 
сформованості громадянських і патріотичних якостей, що торкаються визначення їх 
рейтингового  місця. Проведені результати дослідження засвідчують, що основна 
маса студентів знаходиться на середньому рівні сформованості громадянськості 
(42,6%).  Звідси визначається, що більшості студентів властиве стійке репродуктивне 
почуття громадянськості, що не потребує постійного спонукання з боку дорослих, 
викладачів. У процесі обстеження були також виявлені такі студенти, що 
характеризувалися стійкою громадянською пасивністю, навіть , антигромадянськістю, 
нездатністю оперувати поняттями, невмінням аналізувати різні ситуації, що 
складаються у соціумі ( 8,2%) . 

Перехід студентів від низького до середнього рівня засвідчив, що основна 
маса студентів має стійкий репродуктивний вияв громадянськості, яка з одного боку, 
є задоволенням потреби у визнанні. 

Таким чином, визначена нами проблема є однією з найактуальніших у 
педагогічній теорії та практиці і спонукає освітян до пошуку нових шляхів якісного 
вдосконалення виховання студентської молоді. На нашу думку, вищі навчальні 
заклади за своїм статусом зобов’язані не лише готувати дипломованих спеціалістів, 
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а й виховувати гармонійно, всебічно розвинених громадян, підготовлених до 
соціальної діяльності у сучасному суспільстві, здатних примножувати його цінності.  
Теоретичною парадигмою національного виховання через тріаду рис особистості 
“громадянин-патріот-гуманіст” має «будуватись виховання молоді … на культурно-
історичному досвіді свого народу, його традиціях, звичаях, обрядах, багатовіковій 
мудрості та духовності [3]. Оскільки кожен народ творить свою систему виховання, 
яка має відповідає характерним рисам його етносу, менталітету нації. 
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Вивчення учнів проводиться в педагогіці і психології з різними цілями. У одних 
випадках перед вченими стоять завдання визначити або уточнити закономірності 
навчання, виховання і розвитку учнів. В результаті таких досліджень формуються 
принципи і правила навчально-виховної роботи, створюються типології учнів на 
основі істотних психолого-педагогічних принципів, змінюються зміст і методи роботи 
педагогів, впроваджуються експериментальні програми і т. п. 

Такі дослідження, спрямовані на вдосконалення теорії і основ методики 
навчально-виховної роботи, нерідко вимагають спеціальної розробки нових методів 
вивчення діяльності педагогів і учнів, ретельної перевірки і доказів як ефективності 
самих методів, так і достовірності і показності (репрезентативності) зібраного 
дослідницького матеріалу.  

У практиці навчальних закладів такі дослідження зустрічаються в тих випадках, 
коли вчені спільно з педагогами проводять психолого-педагогічні експерименти. 

Вивчення особистості учнів з метою вдосконалення управління вже усталеного 
навчально-виховного процесу правильніше було б назвати психолого-педагогічною 
діагностикою. 

 На сучасному етапі розвитку науки термін «діагностика» вживається, як у 
педагогіці, так і у психології, медицині, тому існують різні підходи до його тлумачення. 
За визначенням словника іншомовних слів, «діагностика (з гр. мови – diagnosis – 
розпізнання) – це особливий вид пізнання, що знаходиться між науковим знанням 
сутності і пізнанням одиничного явища. Результатом такого пізнання є діагноз як 
висновок про належність сутності, що виражається в одиничному, до певного 
встановленого наукою класу» [2, с. 109]. 
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Психолого-педагогічна діагностика – порівняно молода галузь загальної 
психологічної науки, яка має прикладний характер, а тому використовується у різних 
суміжних з нею галузях. 

Введення в активний науковий обіг терміна «психолого-педагогічна 
діагностика» представниками санкт-петербургської психолого-педагогічної школи 
сприяло ствердженню уявлень про органічну єдність і включеність у процес 
навчання, виховання й особистісного розвитку у навчальному закладі педагогічної 
діагностики, всебічного пізнання особистості. Ідейною основою такого підходу є 
концепція Б. Ананьєва, що стверджує необхідність комплексного, системного підходу 
до вивчення, пізнання й розвитку людини на основі психології [1].  

 Психолого-педагогічна діагностика – це поглиблений і всебічний аналіз 
особистості дитини, спрямований на виявлення притаманних їй позитивних сторін і 
недоліків, їх причин, а також на вирішення практичних завдань: гармонізацію 
розвитку особистості та підвищення ефективності цілісного педагогічного процесу. 
Таке розуміння психолог-педагогічної діагностики по-перше, означає не змішання 
діагностичних функцій педагогів і психологів, а їх функціональну взаємодію, по-друге, 
збагачує взаємодоповненням методів знання про дитину, її мікросоціум і 
педагогічний процес; по-третє, спирається на позитивне в особистості дитини; по-
четверте, розкриває не тільки недоліки, але і їх причини, по-п'яте, має значення не 
тільки для підвищення якості педагогічного процесу, а й головне, чому він слугує, – 
гармонізації розвитку особистості дитини [4, с. 72].  

Відмінність діагностики від дослідження (хоча учні вивчаються в обох 
випадках) полягає в наступному: 

по-перше, психолого-педагогічна діагностика вимагає вже перевірених на 
практиці методик, ефективність яких підтверджена досвідом; 

по-друге, ці методики, розраховані на широке застосування, мають бути прості 
і доступні рядовим педагогам, дозволяти робити висновки і рекомендації по 
вдосконаленню навчально-виховної роботи в конкретному колективі, з конкретними 
учнями, тобто ставити педагогічний діагноз; 

по-третє, методики мають бути по можливості стандартними, давати 
можливість порівнювати результати, що важливо як при проведенні повторних 
діагностичних зрізів, так і при зіставленні результатів діагностики в окремих групах і 
навчальних закладах, і має особливе значення для управління навчально-виховною 
роботою на усіх рівнях. 

Це не означає, що результати психолого-педагогічної діагностики не мають 
ніякої наукової цінності: у своєму зіставленні вони дають цікаву інформацію про 
особливості стану контингенту учнів, результати навчально-виховної роботи школи 
(при вивченні нового набору і при вивченні контингенту, що навчається).  

Значна кількість педагогів-практиків, вчителів, класних керівників, соціальних 
педагогів, вихователів ініціативно здійснюють діагностичні процедури з тим, щоб 
зробити інформацію про особистість, групу, педагогічні стосунки джерелом свого 
особистого професійного цілепокадання і основою індивідуального підходу до 
дитини. 

На сучасному етапі свого розвитку психолого-педагогічна діагностика 
представлена розгалуженим рядом напрямів, що відбивають її предметну 
багатоаспектність: 
 дидактична діагностика, орієнтована на вивчення підсумків навчання – знань, 

умінь, навичок, на визначення рівня навченості учнів; 
 психолого-педагогічна діагностика, орієнтована на вивчення суб'єктів освітнього 

процесу; у рамках цього напряму вивчаються: освітні можливості учнів; 
індивідуально-особистісні особливості учнів, які визначають характер їх шкільної 
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адаптації, соціалізації, духовно-морального становлення; особливості поведінки 
учня;  

 соціально-педагогічна діагностика, орієнтована на вивчення виховного потенціалу 
мікро- і макросередовища: сім'ї, учнівського колективу, найближчого середовища 
поза школою; 

 управлінська діагностика, орієнтована на вивчення елементів і ланок освітнього 
процесу як цілісної керованої системи: цілепокладання; організації навчально-
виховного процесу в цілому по школі і на уроці; діяльності структурних підрозділів 
школи на усіх рівнях; методичного і технічного забезпечення; підвищення 
кваліфікації педколективу і т. д. 

Отже, комплексна психолого-педагогічна діагностика при правильній її 
організації допомагає оцінювати рівень розвитку, навченості та вихованості дитини в 
залежності від якості сімейного виховання та навчально-виховного процесу в 
дитячому садку і школі, характеру особистісного впливу виховного мікро соціуму. 
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