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ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖКЛІТИННИХ ВЗАЄМОДІЙ У ГЕНЕРАТИВНИХ ТКАНИНАХ 
РОСЛИН 

 
Артамонова В.С. студентка 1 курсу 
освітнього рівня «магістр» 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Настека Т.М. 

 
Цитоміксис - поширений тип міжклітинної взаємодії в рослинних тканинах. 

Найбільш відомі дослідження цитоміксиса пов'язані з мікроспорогенезом 
покритонасінних, де він спостерігається переважно в ранній профазі першого поділу 
синхронно з ключовими подіями мейозу.  

Якщо цитоміксис підпадає під генетичну регуляцію мейозу, то мігруючий 
хроматин, за умови збереження його інтактності і функціональної активності [1, 2], 
може вбудовуватися в геном клітин-реципієнтів і брати участь у розбудові 
геномамікроспороцітів.  

Це побічно підтверджується хромосомним поліморфізмом мікроспороцітів і 
існуванням широкого ряду природних поліплоїднихцитотипів у багатьох видів рослин, 
яким властивий цитоміксис [3-5].  

Міграція ядер між клітинами привертає увагу через невідомі механізми, що 
дозволяють ядрам проходити через клітинну стінку і передбачувану еволюційну 
значимість цитоміксиса, оскільки перенесення генетичного матеріалу між мейоцитами 
може змінити каріотип продукуємого пилку. Активність цитоміксиса варіює в широких 
межах. Найбільший вплив на неї чинять мутагенез, гібридизація, і поліплоїдія.  

Припускаючи, що міграційний хроматин може бути вбудований в ядро клітини-
реципієнта, цитоміксис можна розглядати як механізм випадкової рекомбінації, а не 
цілеспрямований процес зміни каріотипу рослини. 

До теперішнього часу серед дослідників так і не існує однозначної думки щодо 
природи та значення цитоміксиса. 

Продовж 2018-2019 рр. ми досліджували цитоміксис в рослинних клітинах. 
Для досліджень використовували такі види лілійних, як лілія шафранна 

(LiliumcroceumChaix.), цибулю батун (Аlliumfistulosum L.) і цибулю ріпчасту (Allium 
сірка  L.).  

Предметом вивчення був спонтанний цитоміксис.  
Пиляки фіксували по Кларку або Бродському (ФСО). Вміст пиляків фарбували 

1% -ним ацетогематоксиліном з залізо-амонійними квасцами (0,5%), DAPI (0,2 мкг / 
мл), рідше, 2% -ним ацетокарміном.  

Препарати аналізували за допомогою світлового і флуоресцентного мікроскопів 
(Axioskop 40 і Axiostar, CarlZeiss) з використанням камери AxioCam MRc5 (CarlZeiss). 
Фотозображення обробляли використовуючи програмне забезпечення AxioVisionsRel 
4.7 (CarlZeiss). 

В результаті роботи прийшли до наступних висновків: 
1. Цитоміксис можна охарактеризувати як широко поширене і неоднозначне 

явище цитологічного, генетичного, фізіологічного та інформаційного 
характеру, властиве вегетативним і генеративних тканин як внормі, так і при 
патології.  

2. На сьогоднішній день серед дослідників так і не існує однозначної думки щодо 
природи та значення цитоміксиса. Широка поширеність точки зору про 
патологічну природу цитоміксиса заснована на його притаманності рослинам з 
вираженою генетичною нестабільністю і порушеним гомеостазом. 
Однаклокальний цитоміксис, мабуть, є нормою для багатьох організмів. 
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3. На прикладі досліджених видів (LiliumcroceumChaix., АlliumfistulosumL. і A. 
сірка L.). показано, що цитоміктичний хроматин в ході мікроспорогенеза може 
формувати додаткові хромосоми в реципієнтних мікроспороцітів. 

4. Багатореціпієнтних хромосом характеризуються бівалентною організацією і 
транслокаціями.  

5. Ацентричні фрагменти формують скупчення мікроядер навколо 
фрагмопласта, дицентричні фрагменти - хромосомні мости. 

6. Реципієнтні хромосоми ускладнюють формування метафазної пластинки і 
розходження хромосом, що блокує поділ і призводить до реституції, в ході якої 
екстра-хромосоми або їх фрагменти можуть включатися доскладу 
нередукованих діадабомонад. Питання про інтеграцію їх в геном вимагає 
подальших досліджень. 

7. Цитогенетичні аномалії мікроспорогенеза, обумовлені цитоміксисом, можуть 
відображати механізми стабілізації мейозу шляхом засвоєння та адаптації або 
димінуції і реутилізації привнесеної ДНК. 

8. Можна розглядати цитоміксис як один з механізмів збільшення генетичного 
різноманіття та видоутворення у рослин. 

9. Обговорюється потенційне використання цитоміксиса в якості моделі для 
вивчення ядерного руху. 
 

Список використаних джерел: 
1. Cytomixis doesn’t induce obvious changes in chromatin modifications and programmed 

cell death in tobacco male meiocytes / S.Mursalimov[etal.]. // Front. Plant. Sci. – 2015. 
– Vol. 6,  №16. – P. 863-875. 

2. Distribution of telomeres in the tobacco meiotic nuclei during cytomixis/ 
S.Mursalimov[etal.]. // Cell Biol. Int. – 2015. – Vol. 39, № 4.– P. 491-495. 

3. Cytomixis impairs meiosis and influences reproductive success in 
Chlorophytumcomosum (Thunb) Jacq. – anadditiomal strategy and possible 
implications / S.Lattoo // J. Biosci. – 2006. – Vol. 31, № 6.  – P. 629–637.  

4. Ghaffari S.M. Occurrence of diploid and polyploidy microspores in Sorghum bicolor 
(Poaceae) is the result of cytomixis / S.M. Ghaffari // Afr. J. Biotech. – 2006. – Vol.5, 
№13. – P. 1450–1453. 

5. Reis A.C. High frequency of cytomixis observed at zygotene in tetraploid  Lippia alba / 
A.C. Reis, S.M. Sousa L.F. Viccini// Plant Syst. Evol. – 2015. – Vol. 302, №1. – P. 121–
127. 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЕЛОПАТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ТА 
КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН ARNICA MONTANA L., ARONIA MELANOCARPA (MICHX.) 

ELLIOTT ТА CUCUMIS MELO L. 

 
Бугайова Д.Д. студентка 3 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н, асистент Єжель І.М. 
 

Останнім часом наукові роботи та пошуки щодо вивчення лікарських рослин та 
їхнього застосування значно зросли. Важливої уваги приділяють рослинам із 
Карпатських регіонів, серед яких є Arnica montana L. [1]. Одним з найважливіших 
завдань сучасної сільськогосподарської науки є вирішення проблеми біологізації 
землеробства, підвищення рентабельності та стійкості агрофітоценозів, отримання 
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стабільних урожаїв високоякісної продукції. Вирішити це завдання можливо шляхом 
створення нових біотехнологій вирощування рослин з урахуванням особливостей їх 
взаємодії та післядії [3]. 

Кращими попередниками для дині є озима пшениця, горох, вико-вівсяна суміш. 
Для підвищення урожайності обов’язково потрібно вносити органічні та мінеральні 
добрива. Рослини дині мають здатність накопичувати нітрати, тому за локального їх 
внесення доцільно обмежитись половиною рекомендованої дози мінеральних добрив. 
Насіння краще відбирати з повністю достиглих плодів (50 – 55 діб після запилення), 
яке має найвищу схожість та енергію проростання. Сівбу дині у відкритому ґрунті 
виконують подібно до кавунів [4]. 

Актуальність цього дослідження полягає у вивченні рослин, які знаходяться в 
тісній взаємодії одна з одною в біогеоценозах. На проростання насінин та їхнє 
подальше зростання впливають не лише абіотичні фактори, а й наявність решток 
деяких рослин. Встановлення алелопатичного впливу необхідне для якісного 
вирощування сільськогосподарських культур [1]. 

Об'єкти дослідження — Arnica montana, Aronia melanocarpa. 
Предмет – алелопатичний вплив Arnica montana та Aronia melanocarpa на тест-

об’єкт Cucumis melo L. 
Мета: дослідити алелопатичні властивості Arnica montana та Aronia melanocarpa 

під час вирощування Cucumis melo. 
Завдання:  

1. виготовити водні розчини Arnica montana та Aronia melanocarpa; 
2. помістити насінини  Cucumis melo у водні розчини Arnica montana та Aronia 

melanocarpa різної концентрації для пророщування; 
3. термостатувати чашки Петрі з дослідним матеріалом 7 діб при температурі 

+24°C; 
4. визначити кількість проростків та розміри морфологічних частин Cucumis melo; 
5. зробити висновок про алелопатичну взаємодію досліджуваних рослин та 

доцільність сумісного органічного вирощування Arnica montana та Aronia 
melanocarpa з Cucumis melо. 
Методика: Водний розчин виготовлено за методикою Д.М. Гродзинського [3]. Ми 

взяли по 6 чашок Петрі. Дезінфікували їх спиртом та дали висохнути. Потім на вагах 
зважили 10 грамів листя арніки гірської та 10 грамів плодів аронії чорноплідної. Листя 
Arnica montana та плоди Aronia melanocarpa подрібнили, висипали в колби, залили 250 
мл дистильованої води та залишили на 24 години. Через 24 години водні розчини 
процідили через марлю і за допомогою медичного шприца відміряли необхідну 
кількість водних розчинів та води, додали в кожну чашку Петрі. Чашки Петрі поставили 
в термостат. В чашки Петрі розклали по 10 насінин Cucumis melo L. в кожну. В 8 чашках 
Петрі дослід проводився з різними концентраціями розчину. Ще одна була 
контрольна(10 мл Н2О), де додали тільки воду, і в останні 2 чашки Петрі вміщено водні 
розчини (10 мл водного розчину Arnica montana  та 10 мл водного розчину Aronia 
melanocarpa) [1].  

Концентрації виготовлено такі: 8 мл води до 2 мл водного розчину Arnica 
montana та 8 мл води до 2 мл водного розчину Aronia melanocarpa відповідно(8:2) ; 
4 мл води до 6 мл водного розчину Arnica montana та 4 мл води до 6 мл водного 
розчину Aronia melanocarpa (4:6) ; 6 мл води до 4 мл водного розчину Arnica montana 
та 6 мл води до 4 мл водного розчину Aronia melanocarpa (6:4); 2 мл води до 8 мл 
водного розчину Arnica montana та 2 мл води до 8 мл водного розчину 
Aronia melanocarpa (2:8). 

На 7-ий день від початку пророщування констатували кількість пророслих 
насінин тест-об’єкта:  

1) у контролі (10 мл Н2О) – 10 проростків (100% схожості насінин);  



6 
 

2) у різних концентраціях водних розчинів Arnica montana: у 10 мл водного 
розчину – 10 проростків (100%), 8:2 – 10 проростків (100%), 6:4 - 8 проростків (80%), 
4:6 – 9 проростків (90%), 2:8 - 9 проростків (90%); 

3) у різних концентраціях водних розчинів Aronia melanocarpa: у 10 мл водного 
розчину – 4 проростки (40%), 8:2 – 1 проросток (10%), 6:4 - 2 проростки (20%), 4:6 – 6 
проростків (60%), 2:8 - 5 проростків (50%). 

Можемо зробити висновок, що Arnica montana сприяє проростанню насіння, а 
Aronia melanocarpa навпаки, гальмує. Дія аронії на диню є негативною. 

Середнє арифметичне значення розмірів морфологічних частин тест – об’єкта 
Cucumis melo під впливом різних концентрацій водного розчину Arnica montana : 
контроль 10 мл Н2О : пагін - 6,1 см, корінь - 10,65 см; 10 мл водного розчину: пагін - 
5,75 см, корінь - 7,35 см; 8:2: пагін - 8,6  см, корінь - 12,05 см; 6:4: пагін - 5,26 см, корінь 
- 5,55 см; 4:6: пагін- 4,1 см, корінь - 6 см; 2:8: пагін - 4,1 см, корінь - 5,8 см. 

Середнє арифметичне значення розмірів морфологічних частин тест – об’єкта 
Cucumis melo під впливом різних концентрацій водного розчину Aronia melanocarpa : 
10 мл водного розчину: пагін – 0,4 см, корінь – 0,15 см; 8:2: пагін – 0,05 см, корінь - 0 
см; 6:4: пагін – 0,5 см, корінь – 0,8 см; 4:6: пагін – 2,15 см, корінь – 2,05 см; 2:8: пагін - 
3,1 см, корінь – 3,1 см (табл. 1, рис. 1). 

З цього можемо визначити, що при невеликих концентраціях арніки гірської 
спостерігається покращений ріст морфологічних частин Cucumis melo. 

 
Таблиця 1  

Середнє арифметичне значення розмірів морфологічних частин тест – 
об’єкта Cucumis melo під впливом різних концентрацій водних розчинів Arnica 

montana та Aronia melanocarpa 

Концентрація 
Середнє арифметичне, см 

Пагін, см Корінь, см 

Контроль 6,1 10,65 

Водний розчин 
Aronia melanocarpa 

0,4 0,15 

2:8 3,1 3,1 

4:6 2,15 2,05 

6:4 0,5 0,8 

8:2 0,05 0 

Водний розчин Arnica montana 5,75 7,35 

2:8 8,6 12,05 

4:6 5,26 5,55 

6:4 4,1 6 

8:2 4,1 5,8 
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Рис. 1. Середнє арифметичне значення розмірів морфологічних частин тест – 
об’єкта Cucumis melo під впливом різних концентрацій водних розчинів Arnica 

montana та Aronia melanocarpa 

(Позначення на рисунку: ВР Aronia melanocarpa - водний розчин плодів аронії, ВР 
Arnica montana - водний розчин плодів арніки). 
 

Висновок. Отже, виявлено, що алелопатичні властивості Arnica montana 
здійснюють стимулюючий ефект на проростання Cucumis melo при концентрації 2 мл 
водного розчину до 8 мл води, на противагу Aronia melanocarpa, яка при всіх 
досліджених концентраціях здійснює гальмуючий ефект. Це дає підстави для 
рекомендації подальшого дослідження сумісного вирощування Arnica montana та 
Cucumis melo, оскільки при вирощуванні насінин Cucumis melo у водному розчині 
Arnica montana при концентрації 8:2 довжина пагона збільшилася на 41%, а кореня - 
на 13% порівняно з контролем. Це свідчить про актуальність подальших досліджень 
взаємовпливу Arnica montana та Cucumis melo при вирощуванні цієї культури. 

 

Список використаних джерел: 
1. Бугайова Д. Д. Дослідження алелопатичного ефекту арніки гірської Arnica montana 

за методикою гродзинського на тест - об’єкті диня посівна (Melo sativus) / Д. Д. 
Бугайова. // VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 
молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії». – 2018. – С. 116. 

2. Гродзинський А.М. Проблема почвоутомления и аллелопатия / А.М.Гродзинский 
//Физиолого-биохимические основы вазимодействия растений в фитоценозах. – 
1974. – Вып. 5. – С. 3-9. 

3. Жук О. Я. Семеноводство тыквенных культур: Дыня (Cucumis melo L.) [Електронний 
ресурс] / О. Я. Жук, З. Д. Сыч – Режим доступу до ресурсу: 
https://agromage.com/stat_id.php?id=123. 
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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ЗВ’ЯЗКУ 
З ВІЙСЬКОВИМИ ДІЯМИ 

 
Бугайова Д.Д. студентка 3 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Настека Т.М. 

 

У зв’язку зі складною суспільно-політичною ситуацією, яка склалась у 2014 році 
на території Луганської області, останні роки виявилися дуже складними як для 
економічного стану, так і природоохоронного. Вони охарактеризувалися 
систематичними загостреннями бойових дій між українськими військовими та 
незаконними військовими угрупуваннями вздовж усієї лінії зіткнення. 

Луганщина – мальовничій край, щедро обдарований природою. Південь області 
характеризується великими запасами кам’яного вугілля високої якості, північ – 
родючими черноземами. Саме це історично обумовило розвиток Луганської області як 
потужного промислового та сільськогосподарського регіону України. 

Луганська область розташована на сході України у басейні середньої течії річки 
Сіверський Донець. Максимальна відстань з півночі на південь складає 275 км, із 
заходу на схід – 170 км, площа – 26,7 тис. кв. км. (4,4 % території України). На півночі, 
сході та півдні межі області співпадають з державним кордоном України. Тут вона 
межує з Бєлгородською, Воронезькою та Ростовською областями Російської 
Федерації. Довжина державного кордону 746 км. На південному заході її землі 
межують з Донецькою, а на північному заході – з Харківською областями України[1]. 

По території області протікає 122 річки. Найбільші: - Сіверський Донець, 
довжиною 265 км - Айдар, довжиною 264 км - Лугань, довжиною 198 км - Красна, 
довжиною 131 км - Деркул, довжиною 163 км Найвища точка – г. Могила Мечетна – 
367 м. 

Луганська область лежить у межах Причорноморської (Понтичної) степової 
геоботанічної провінції. Природна рослинність зберіглася лише в заповідних степах і 
на ділянках, малопридатних для землекористування. В основному це злаки (різні види 
ковили, типчак, келерія, пирій), напівпосухостійке різнотрав'я (гадючник звичайний, 
півонія вузьколиста, шавлія поникла та ін.), бобові (конюшина, люцерна та ін.). На 
кам'янистих відслоненнях вапняків, пісковиків і глинистих сланців поширені чебрець 
вапняковий, ковила; на відслоненнях крейди крейдяних мергелів – гісоп крейдяний, 
льонок крейдяний, ранник крейдяний, полин білий [3].  

Ліси представлені 3 основними типами: байрачні (дуб, ясен, клен, берест, груша, 
яблуня; в підліску – глід, шипшина, терен, крушина, бузина); заплавні (вільха, осика, 
тополя, верба та ін.) та вододільні лісостепові (дуб, ясен, клен, груша; в підліску – глід, 
крушина, свидина, бузина). Природних лісів мало, більшість з них насаджена. Площа 
полезахисних лісосмуг 20,5 тис. га (акація, дуб, клен, ясен та ін.). Луганська область 
належить до Українського степового зоогеографічного округу. Фауна його налічує 47 
видів риб, 9 – плазунів, близько 250 – птахів, близько 60 – ссавців (в основному степові 
і деякі лісові види). Серед ссавців найпоширеніші гризуни (ховрах, тушканчик, полівка 
сіра, полівка степова, сліпак, бабак); з хижих тварин – тхір-перев'язка, тхір степовий і 
тхір лісовий, лисиця звичайна та лисиця корсак, вовк, трапляються куниця, ласка, 
борсук; серед птахів – жайворонки, перепілки, сірі куріпки, зрідка дрофа, журавель, 
орел степовий; серед плазунів – вуж, ящірка, полоз жовтобрюхий, гадюка степова. На 
території області акліматизовано єнотовидного собаку, благородного оленя, 
плямистого оленя, європейську козулю, білку-телеутку, нутрію, ондатру, бобра, 
фазана[3]. 
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Природно-заповідний фонд Луганської області становить 138 територій, які 
розташовані на площі понад 72 тис. га. Природні заповідники: Луганський природний 
заповідник НАН України, який включає 4 відділення: Стрільцівський степ, 
Провальський степ, Придінцівська заплава (або Станично-Луганський заповідник), 
Трьохізбенський степ. 

Дослідження природних умов та особливостей Луганської області дасть змогу 
оцінити природно – ресурсний потенціал регіону, складову його соціального та 
екологічного розвитку. 

Важливою умовою сталого регіонального розвитку є екологізація процесів 
виробництва, перехід системи господарського відтворення людства на принципи, які 
відповідають завданню збереження навколишнього середовища.  

Потребують відновлення лісові насадження Станично-Луганського, 
Новоайдарського районів та природно-заповідний фонд, що зазнали значного 
ушкодження від бойових дій 2014-2015 років. Переважна більшість лісових насаджень 
другої борової тераси над Сіверським Донцем представляє собою штучні хвойні 
насадження, створені в 60-70-х роках минулого сторіччя. За біологічними 
властивостями вони дуже уразливі до хвороб, шкідників та пожеж. Тому відновлення 
лісових біоценозів стає першочерговим завданням державних лісомисливських 
господарств та органів місцевої влади. Набувають все більшого значення питання 
розвитку національної екологічної мережі, збереження біологічного та ландшафтного 
різноманіття, розвитку, збереження та відновлення територій та об’єктів 
природнозаповідного фонду, охорони земель. 

Для реалізації основних напрямів і завдань державної політики в області 
збереження біологічного необхідно:  

1. Звернути увагу місцевих органів самоврядування та державних виконавчих 
органів на безумовне виконання норм законодавчих актів у сфері створення природно-
заповідних об'єктів і місцевих схем екологічної мережі.  

2. Продовжити роботу по встановленню на місцевості меж територій і об'єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення з метою недопущення пошкодження, 
знищення та самовільного використання природних комплексів та окремих обʼєктів 
заповідних територій.  

3. Посилити роботу по організації виконання наукових досліджень за оцінкою 
флори і фауни області, визначення ареалів поширення видів, занесених в Червону 
книгу України, а також рідкісних рослинних угруповань, занесених в Зелену книгу 
України з метою подальшого їх заповідання.  

4. Підвищити ефективність державного контролю в галузі охорони, збереження 
та використання рослинних ресурсів [4]. 

 
Список використаних джерел: 

1. Регіональна доповідь про стан навколишньго природнього середовища в Луганській 
області у 2016 році / [Є. А. Максименко, Л. О. Морозова, А. О. Алпатова та ін.]. – 
Северордонєцк: Департамент екології та природних ресурсів Луганської обласної 
державної адміністрації, 2017. – 223 с. 

2. Щебета Е. І. Комплексна характеристика природних умов Луганської області / 
Щебета Е. І. – Київ, 2016. – 32 с. 

3. Паспорт луганської області розвиток в динаміці. – 2016. – С. 38. 
4. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Луганській 

області у 2015 році. // Департамент екології та природних ресурсів Луганської 
обласної державної адміністарції. – 2016. – С. 208. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЕЛОПАТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СИРОВИНИ ЕКСТРАКТИВНИХ 
РЕЧОВИН СИРОВИНИ ПОВИТИЦІ (CUSCUTA) 

 
Галімська І.П. студентка 4 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Журавель Н.М. 

 

Рід Cuscuta L. походить з Північної Америки, звідки була поширений по всьому 
світі, головним чином, разом із посівним матеріалом сільськогосподарських культур, 
особливо люцерни і фуражним зерном. Рід Повитиця (Cuscuta) в Україні належить до 
карантинних бур’янів, які займають особливе становище. Збитки, завдані ними, 
проявляються у наступному: зниженні врожайності культу; засмічення урожаю і 
погіршення його якості; перенесення збудників хвороб і акумуляція шкідників 
сільськогосподарських культур; зниження продуктивності лук та пасовищ. Кожна 
рослина у природних чи штучних фітоценозах виступає водночас донором 
і акцептором БАР. Тому будь-яка рослина характеризується двома алелопатичними 
якостями: активністю – здатністю утворювати й виділяти коліни, і толерантністю – 
здатністю переносити свої власні коліни (аутотолерантність) або коліни інших видів. 
При цьому виділення одного виду або різних органів рослини викликають різну 
відповідну реакцію в інших видів: в одних спостерігається активізація життєвих 
процесів, у решти – зупинка, інші ж залишаються байдужими. Але чи має алелопатичні  
властивості Повитиця (Cuscuta), якщо так, то яким чином їх  проявляє? [1]. 

У даній роботі описане дослідження алелопатичних властивостей 
Повитиці(Cuscuta). Алелопатія – оригінальний сучасний науковий напрям, який 
трансформувався у наукову дисципліну, яка розглядає закономірності взаємодії видів 
рослин при груповому їх проростанні в біоценозах і агрофітоценозах на основі 
кругообігу фізіологічно активних речовин. Це має безпосереднє значення для системи 
землеробства, а саме: надлишок фізіологічно активних речовин у середовищі ценозу 
шкідливий для зростання рослин, так само як і їх нестача [3]. 

 Алелопатична активність має важливе значення для формування 
продуктивності фітоценозів. Алелопатична взаємодія через рослинні виділення є 
екологічним чинником. Установлено експериментально,що більшість бур’янів і 
сільськогосподарських культур мають певну алелопатичну активність (чим, власне , 
частково обґрунтована доцільність сівозмін) [2]. Носієм алелопатичної дії є 
фізіологічно активні речовини – коліни, хімічна природа яких дуже різноманітна й 
непостійна навіть у одного виду. Рослини виділяють у довкілля речовини різної 
біохімічної природи – прості і складні, мінеральні і органічні, активні і пасивні, які 
зазнають хімічних перетворень і відіграють важливу роль у формуванні 
«алелопатично нейтральних» систем – хімічно саморегульованих фітоценозів 
(Гродзінський А.М., 1965) [3]. 

Повитиця – рослина-агресор, карантинний бур’ян, експансія якої у фітоценози 
нашої зони сягає значних масштабів. Тому ми припустили, що алелопатична 
активність її екстрактивних речовин повинна бути високою. Експеримент виконували у 
лабораторії фізіології та екології рослин кафедри біології НПУ імені М,П. Драгоманова 
за стандартною методикою біологічних тестів А.М.Гродзінського (1973). Хід виконання 
досліду та результати проілюстровано фотознімками. Як біотести використане насіння 
представників тих родин рослин, що, висівають та обробляють на городах, а саме: 
1.Горох овочевий сорту «Скінадо», 2. Квасоля зернова сорту «Мавка», 3. Морква сорту 
«Шанте королівська», 4. Кабачок сорту «Чаклун», 5.Огірок сорту «Роднічок F1», 6. 
Редис сорту «18 днів», 7.Петрушка листова сорту «Карнавал». Ймовірно, це ті види 
рослин, які  в агроценозах найбільш уражає повитиця (Cuscuta).  
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Використовували метод екстрагування дистильованою водою. Наважку 5 г 
сировини заливали 100 мл дистильованої води і залишали на добу при кімнатній 
температурі, тобто робоча концентрація речовин була 50 [мг/мл]. Потім у кожну чашку 
Петрі, де на фільтрувальний папір розклали по 10 насінин тест-об′єктів, окремо 
контроль (10 мл водопровідної води), а окремо дослідний зразок, за допомогою 
медичного шприца додали 10 мл фільтрату і помістили у термостат для проростання 
(температура 230C). Через 5 днів проводили підрахунок числа насінин, що проросли, і 
порівнювали із активністю проростання на контролі. Критерієм оцінювання 
алелопатичних взаємовідносин були такі показники: довжина головного кореня, 
кількість бічних коренів, довжина гіпокотилю. Результати оформлено у вигляді 
фотозвіту оскільки зведена таблиця не була б інформативною.  

Встановлено, що насіння гороху у контролі проросло на 90%, з’явилися 
ювенільні листки, корінь в середньому 2.5-3 см завдовжки. У екстракті повитиці 
польової схожість така ж, проте проростки більш пригнічені, зародкові корені без 
кореневих волосків і коротші. Насіння квасолі, моркви, кабачка, петрушки, що мало 
гарну схожість у контролі, тобто було якісним, не проросло у екстракті досліджуваної 
рослини зовсім. 

Насіння огірку проросло у воді, з′явилися корені та ювенільні листки, у екстракті 
повитиці – не проросло навіть на 8 добу, хоча зазвичай за сприятливих умов проростає 
вже на 4-5 добу. У насіння редису, що пророщувалося у екстракті повитиці, з’явилися 
корені, ювенільні листки набагато дрібніші, блідо-зелені, подекуди жовті, тобто 
проростки значно більш пригнічені порівняно з контролем, хоча існують літературні 
дані щодо стійкості цієї агрокультури до алелопатичних впливів як результату селекції.  

Отже, наші припущення щодо високого ступення алелопатичної активності 
екстрактивних речовин сировини повитиці польової тільки підтвердилися. Це може 
бути загрозою для місцевих агро- та біоценозів. Якщо ураження повитицею буде 
надмірним, вона буде повністю пригнічувати рослини, що проростатимуть, та згубно 
впливати на їх розвиток. 

Також нами були проведена спроба проростити зібране насіння повитиці у 
контролі і у екстракті її ж самої. У контролі схожість була дуже низькою, 10%, у 
досліджуваному екстракті насіння самої ж повитиці зовсім не проросло. 

  

Рис. 1. Проростання контрольного зразку насіння повитиці 

З метою подальших досліджень проросток повитиці помістили у чашку Петрі з 
ймовірною рослиною-живителем (проростками огірка) і спостерігали за його 
онтогенезом. 



12 
 

Але результат експерименту виявився невдалим, ймовірно тому, що для 
повноцінного проростання цій рослині-паразиту потрібні умови in vivo (в умовах 
природного середовища). 

 
Список використаних джерел: 
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КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРУЙНИХ ВИДІВ РОСЛИН РОДИНИ APIACEAE 
ФЛОРИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Журавель Н.М. 

 
Київська область має досить різноманітний рослинний світ. На території області 

налічується 400 видів рослин та грибів, що охороняються. Регіон розташовується на 
стику природних зон Полісся та Лісостепу, тому тут поєднуються характерні для цих 
природних зон типи рослинності. Окремою складовою є також інтрозональна 
рослинність річкових долин, зокрема Дніпра, Десни, Тетерева, Ірпеня, Росі та інших 
менших дніпрових приток. 

Наразі рослинність Київської області сильно трансформована 
багатотисячолітньою діяльністю людини. Зважаючи на це домінуючим рослинним 
комплексом на Київщині наразі є агророслинність. 

У складі рослинності Київської області наявні численні занесені до Зеленої книги 
України рослинні асоціації, зокрема група асоціацій дубових лісів з дуба звичайного 
ліщинових, група асоціацій дубово-соснових лісів ліщинових, асоціації грабово-
дубових лісів волосисто-осокових, формація ковили дніпровської, формація сальвінії 
плаваючої, формація альдрованди пухирчастої, формація водяного горіха 
плаваючого, формація латаття білого, формація латаття сніжно-білого, формація 
глечиків жовтих та ін.  

Сучасний обсяг флори Київської області на сьогоднішній день точно не 
оцінений. Для Середнього Придніпров`я (Київської та Черкаської областей) 
наводиться 2009 видів судинних рослин, які відносяться до 667 родів та  
129 родин.  

Флора Київської області характеризується відсутністю ендемічних чи вузько 
ареальних видів, натомість наявний цілий ряд видів, характерних для більш ранніх 
геологічних епох – реліктів. Це зокрема водяний горіх плаваючий, сальвінія, вовчі 
ягоди борові, багаторядник Брауна та загострений тощо. У зв’язку з значним ступенем 
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антропогенної трансформованості значна її частина рекомендована до включення до 
Червоного списку області, який нажаль досі не прийнятий. 

Родина Apiaceae охоплює близько 300 родів і понад 3000 видів, поширених по 
всій Земній кулі, але переважно в помірній і субтропічній зонах північної півкулі. У 
флорі України представлено близько 150 видів. [1] 

Для селерових характерні такі просунуті ознаки як трав’яниста життєва форма 
(серед них дуже мало кущів і напівкущів), циклічна квітка, закономірне чергування 
членів квітки, нижня зав’язь. Разом з тим у них актиноморфна квітка з 
вільнопелюстковим віночком, немає спеціалізації до певних комах-запилювачів. 

Серед селерових переважають багаторічні та однорічні трав’янисті рослини, як 
правило з прямостоячими, рідше лежачими порожнистими стеблами, що нерідко 
досягають 2–3 м заввишки. Листки без прилистків; листкова пластинка здебільшого 
більш-менш розчленована, нерідко частки листків бувають ниткоподібними; черешок 
зазвичай з широкою піхвою; спостерігається така закономірність: чим більше 
розчленована пластинка, тим краще розвинена піхва. Так, у ласкавця (Bupleurum L.) 
листки цілісні і піхви немає. Квітки звичайно двостатеві, актиноморфні, рідше 
одностатеві, зигоморфні, п’ятичленні, зібрані в характерне для родини суцвіття – 
складний зонтик (звідки й одна з назв родини); іноді квітки в простих зонтиках (Sanicula 
L., Astrantia L.) або головках (Eryngium L.). Крайові квітки в простих зонтиках мають 
приквітки, з яких при основі зонтика утворюється обгорточка. При основі складного 
зонтика утворюється обгортка з видозмінених верхівкових листків; іноді обгорток і 
обгорточок немає або є лише ті чи інші. Оцвітина подвійна, але чашечка як правило 
редукована до зубців, які нерідко майже непомітні; пелюстки звичайно білі, жовті, 
жовтувато-зелені, рідко сині або рожеві, 2- або 3-лопатеві (лопаті утворюються в 
результаті того, що верхівка пелюстки загинається всередину). Тичинок 5, вони 
чергуються з пелюстками і прикріплюються до залозистого нектароносного диска. 
Гінецей з 2 плодолистків, ценокарпний; зав’язь нижня, двогнізда. Плід – вислоплідник, 
що при достиганні звичайно розпадається на 2 частки (мерикарпії). [2] 

В усіх органах зонтичних є секреторні тканини, в яких накопичуються ефірні олії 
і смолоподібні речовини, що надають їм специфічного запаху. 

Близько 700 видів рослин можуть викликати важкі чи смертельні отруєння 
людей. Токсичною речовиною отруйних рослин є різні сполуки, що належать 
переважно до алкалоїдів, глюкозидів, кислот, смол, вуглеводнів тощо. 

За ступенем токсичності рослини поділяють на: 

 отруйні (біла акація, бузина, конвалія, плющ тощо); 

 сильно отруйні (наперстянка, олеандр тощо); 

 смертельно отруйні (білена чорна, беладона, дурман звичайний). 
 

Таблиця1 
Характеристика дії отруйних рослин на організм людини 

Назва отруйної 
рослини 

Час початку дії Характеристика дії на організм людини 

Болиголов 
плямистий 

через 30-40 хв. Викликає головний біль і запаморочення, 
підвищення тиску, прискорене серцебиття, 
нудота. Зіниці розширюються, шкіра блідне, 
ковтати стає складно, з'являються судоми і 
навіть висхідний параліч. Є ризик померти від 
задухи. А в результаті контакту зі шкірою 
з'являється дерматит. 
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Продовження таблиці 1 
Віх отруйний 
(цикута) 

через 5 хв. Часте блювання, сильна слинотеча, 
запаморочення, блідість шкіри, заявляються 
сильні судоми 

Борщівник 
Сосновського 

від 15 хв. до 2-3 
діб 

При контакті зі шкірою підвищує її чутливість 
до ультрафіолету, може викликати опік 1-3 
ступеня. Наслідки відчутні не одразу – опіки 
проявляються через кілька годин після 
контакту. 

 
Причинами гострих отруєнь рослинними отрутами може служити самолікування 

(прийом настоянок та відварів з трав без консультації з лікарем); зовнішня схожість з 
неотруйними рослинами, що частіше зустрічається серед дітей (наприклад, вороняче 
око нагадує ягоди чорниці, ягоди беладони схожі на вишню, насіння блекоти - на мак і 
т.д.) [4]. 

Серед небезпечних рослин називають амброзію полинолисту, яка з’явилася в 
Україні у 1925 році, і розповсюдилася майже на всій її території (крім Карпат). Під час 
масового цвітіння (липень, серпень, початок вересня) ця рослина продукує величезну 
кількість пилку, який є потужним алергеном. Надихавшись його, людина ризикує 
отримати, як мінімум, сінну лихоманку – тече з носа та очей, підвищується 
температура. Якщо людина уже страждає якимось захворюванням дихальних шляхів, 
наприклад, задухою, то пилок амброзії здатен спровокувати набряк легенів, що 
ймовірно, може призвести навіть до смерті. Ефективних ліків поки що немає. Єдиний 
вихід – триматися подалі від цієї рослини, поки вона квітує [3]. 
 

Список використаних джерел: 
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Гонтар І.О. студентка 3 курсу 
спеціальності «Біологія»   
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Журавель Н.М. 

 
Біологічно активні речовини лікарських рослин мають переваги над 

синтетичними сполуками у зв`язку з тим, що їх хімічна природа максимально 
наближена до організму людини, вони не викликають серйозних побічних дій, менш 
токсичні, мають досить широкий спектр фармакологічної активності, можуть 
використовуватися протягом тривалого часу. У науковій та народній медицині здавна 
використовується кропива. Завдяки багатому хімічному складу препарати кропиви 
виявляють різнобічну лікувальну і профілактичну дію при багатьох патологіях. Тому 
розробка препаратів на основі лікарських рослин є актуальним напрямком 
фармацевтичної науки. 
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 Київська область займає площу 28,9 тис. км². Рельєф Київської області 
рівнинний із загальним похилом до долини Дніпра. Ґрунтовий покрив Київської області 
досить різноманітний. Найпоширенішими є чорноземи, площа яких становить близько 
50% площі орних земель регіону. Природне середовище території Київської області 
протягом історичного часу відзначалося сприятливими ґрунтово-кліматичними 
умовами. Клімат – помірно континентальний, м’який з достатньою кількістю вологи. [1] 

Кропива (Urtica L., 1753)  — рід рослин родини Кропивові. Налічує понад 850 
видів, з яких декілька росте в  північних широтах, а решта – в тропіках.  Трави, рідше 
дерева або кущі. Листки почергові  або супротивні, з прилистками. Квітки одностатеві,  
рослини однодомні, рідше дводомні; оцвітина чотиричленна; тичинки із загнутими 
всередину нитками;  гінецей ценокарпний із двох плодолистків, зав’язь  верхня. 
Епідерма з жалкими трихомами, а луб – з луб’яними волокнами. Плід 
псевдомонокарпний – сім’янка; насінний зачаток прямий. На території Київської 
області часто зустрічаються поблизу осель, у засмічених гаях, у занедбаних садах, на 
городах, біля садиб кропива дводомна та кропива жалка. [5] 

 Найбільш поширеними видами з роду кропива  в Київській області   є  кропива 
дводомна (Urtica dioica) і кропива жалка (Urtica urens). [5,6]  

Один  із видів роду Кропива дводомна (Urtica dioica) це багаторічна дводомна 
рослина, що має довге, повзуче кореневище. Стебла прямостоячі, чотиригранні, вузли 
закриті. Епідерма з довгими жалкими емергенціями. Листки навхрест-супротивні, 
довгочерешкові, із прилистками. Листкова пластинка тонка, темно-зелена, довгасто-
яйцевидна або серцевидна, загострена, із крупнопилчастим краєм і сіткою жилок, що 
виступають знизу. Квітки дрібні, зелені, зібрані в суцвіття, розташовані в пазухах 
верхнього листя. Утворюють пазушні одностатеві сережкоподібні тирси, що 
перевищують черешок. Квітколистки і приймочка залишаються при плодах. Плід – 
матово-сіра, яйцевидна, здавлена горішкоподібна сім’янка довжиною близько 1 мм, із 
залишками зеленуватої оцвітини: два внутрішніх листочки  крупніші від зовнішніх і 
прикривають плід. Розмножується насіннево і вегетативно. Насіння дуже дрібне. [2,6] 

Кропива вимоглива до ґрунту: для успішного культивування вимагає родючих, 
пухких, структурованих, водопроникних із потужним орним горизонтом і високим 
вмістом перегнійних речовин ґрунтів. Непридатні для неї важкі, запливаючі, 
перезволожені й кислі. Добре реагує на органічні та мінеральні добрива. [4] 

Кропива жалка  (Urtica urens)  росте по всій території Київської області  разом з 
к. дводомною на берегах річок, як бур’ян по городах, у садах, поблизу житла, серед 
чагарників. Однорічна однодомна рослина, вкрита жалкими волосками. Стебло 20–60 
см заввишки, чотиригранне, листки прямостоячі, 2–5 см завдовжки, супротивні, 
еліптичні або яйцевидні, при основі округлі чи завужені, по краю з крупними гострими 
зубцями. Суцвіття, пазушні, переривчасті, колосовидні, не перевищують черешки. 
Плід – горішкоподібна сім’янка. [5] 

За літературними данними наводимо хімічний склад кропиви дводомної. У 
листках кропиви дводомної містяться до 170 мг% аскорбінової кислоти, до 20 мг% 
каротину, вітаміни групи В, К. В 100 г кропиви міститься мікроелементи (мкг/г): 41 мг 
Fe, 1,3 мг Cu, 8,2 мг Mn, 4,3 мг B, 2,7 мг Ti, 0,03 мг Ni, Zn - 0,50 мг, Co - 0,13, Mo - 248,00, 
Cr - 0,06, Al - 0,11, Ba - 16,64, Se - 10,50, Sr - 1,15, Pb - 0,06; макроелементи (мг/г): K - 
34,20, Ca - 37,40, Mg - 6,00,. У листках містяться органічні речовини: до 8 % хлорофілу, 
цукор, порфірини, ситостерин тощо, дубильні речовини (до 2 %), флавоноїди (1,96 %), 
алкалоїди, камеді, ефірне масло, глікозид - урцитин (0,09%), білкові речовини (до 
20%), жири (до 7%), крохмаль (до 10%), клітковина (35%), а також вуглеводні: 9,1 мг 
декану, 1,3 мг метилдекану, 3,8 мг ундекану, 3,4 мг ліналоолу, 3,6 мг нонаналю, 7,0 мг 
додекану, 4,7 мг фенілацетальдегіду, 7,7 мг 2,5-диметилциклогексанолу, 3,9 мг 
метилдодекану, 2,2 мг деканалю, 3,0 мг карвону, 14,2 мг тетрадекану, 9,8 мг анетолу, 
4,0 мг метилтетрадекану, 32,6 мг 4-вініл-2-метоксифенолу, 3,5 мг β-каріофіллену, 16,6 
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мг пентадекану, 6,2 мг  евгенолу, 12,2 мг гермакрену D, 15,8 мг біциклогермакрену, 
10,0 мг гексадекану, 24,9 мг δ-кадинену , 7,9 мг β-іонону, 12,0 мг β-іонон-епоксиду, 8,5 
мг гептадекану, 17,7 мг спатуленолу, 6,7 мг октадекану, 15,7 мг бісаболоноксиду, 30,8 
мг акоренону Б, 9,7 мг нонадекану, 35,1 мг гексагідрофарнезилацетону, 13,3 мг 
ейкозану, 10,2 мг хенейкозану, 6,8 мг етил лінолеату, 5,8 мг етил ліноленату, 5,4 мг 
трикозану, 5,5 мг тетракозану, 14.6 мг пентактозану, 5,5 мг гексакозану, 23,7 мг 
гептакозану, 5,2 мг октакозану, 65,6 мг нонакозану, 40,1 мг сквалену, 5,1 мг 
триаконтану, 54,9 мг унтриаконтану.  В клітинному соку волосків кропиви міститься 
мурашина кислота (загальний зміст органічних кислот 1,34%), яка і обумовлює жгучість 
кропиви. У сім'ї кропиви міститься 32,5 % жирних масла. Вітаміну З (аскорбінової 
кислоти) в листі кропиви міститься до 150-200 мг%, що вдвоє більше, ніж в плодах 
чорної смородини, а провітаміну А (каротину і каротиноїдов) - до 50 мг%, тобто більше, 
ніж в моркві.  

Щодо хімічний складу кропиви жалкої - використовуються листки і молоді 
стебла, за цінністю вона перевершує к. дводомну. У фазі цвітіння в ній міститься 25 % 
білків, 20,7 % вуглеводів, 2,8 % жирів, 34,1 % клітковини, 11,4 % БЕВ, 26,7 % золи, 2,7 
% Ca, 4,5 % K, 0,57 % P, 0,63 % Mg, від 150 до 370 мг % вітаміну З і до 188,1 % мг% 
каротину. Містить також мурашину кислоту, дубильні речовини, вітаміни групи В і K. 
[5,6] 

Застосування в офіційній та народній медицині: у терапевтичній практиці 
застосовують як кровоспинний і підвищуючий згортання крові засіб при 
клімактеричних, гемороїдальних, шлунково-кишкових та інших кровотечах, для 
нормалізації оваріально-менструального цикл, зміцнення стінок судин, скорочення 
матки, благотворно впливає на серцево-судинну систему. Входить до складу 
вітамінних чаїв та зборів, прийнятих при шлунково-кишкових захворюваннях, 
ревматизмі, хворобах жовчі міхура і печінки, простатиті, авітамінозі. Настої і відвари 
застосовуються в народній медицині як внутрішньо, так і зовні, для лікування 
найрізноманітніших захворювань ГРВІ, грип, порушення в роботі нирок і печінки. 
Кропива має сечогінні, проносні, протисудомні властивості. Вона є джерелом вітамінів, 
а також чинить відхаркувальну, сечогінну, ранозагоювальну, загальнозміцнюючу дію. 
Кропиву використовують у лікуванні каменів у нирках і жовчному міхурі, при ядусі, 
хворобах печінки і жовчних шляхів, кровотечах, геморої, при набряках, захворюваннях 
серця, а також в лікуванні туберкульозу та всіляких алергій. Також вживають цю 
рослину при бронхітах, бронхіальній астмі), шкірних захворюваннях. [3,4] 

Отже, кропива – одна з найцінніших дикорослих рослин. Багатий вміст 
біологічно активних речовин у кропиві робить її не просто прекрасним продуктом 
харчування, але дієтичним і лікувальним. Сьогодні кропиву широко використовують в 
офіційній і в народній медицині.  
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ВПЛИВ ХОЛОДУ І МОРОЗУ НА РОСЛИНИ 
 

Данилова Є.С. студентка 3 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Кустовська А.В. 

  
Низька температура – це один із найважливіших чинників, котрий обмежує ріст, 

розвиток і поширення рослин. За морозостійкі вважаємо рослини, котрі можуть 
толерувати температури нижчі, ніж 0°С [2].  

Озимий ріпак (Brassica napus L.) є однією з найрентабельніших культур в 
Україні. Це спричинено попитом із боку країн Західної Європи, де успішно діє програма 
біодизеля, сировиною для якого і є ця культура, а також основним польовим урожаєм, 
що вирощується для виробництва рослинної олії [3]. 

Основною метою нашого дослідження  є випробування сортів ріпаку для 
визначення їх морозостійкості шляхом прямого заморожування рослин на ранніх 
стадіях їх розвитку.  

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 
1. Виростити молоді рослини Brassica napus. 
2. Виконати тест на морозостійкість (рис. 1) 
3. Встановити, як реагують сорти Brassica napus на різні температури. 

Об’єкт дослідження – Brassica napus на ранніх етапах розвитку. 
Предмет – зимостійкість різних сортів. 

Під час дослідження на рослини впливали три рівні морозу: -12°С, -14°С,              -
16°С. Оцінка життєздатності базується на вирахуванні живих та мертвих рослин у 
кожному горщику. Стійкість рослин потім виражається у відсотках від загальної 
кількості рослин у горщику (табл.1) [1].  

  

Рис. 1. Узагальнена схема тесту на морозостійкість 
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Таблиця 1 
Отримані результати виживання 12 сортів Brassica  napus 

(у кожної температури встановлений середній показник із двох повторень) 
 

Число 
зразку 

Назва сорту Виживання рослин (%) 

-12°С -14°С -16°С в середньому 

1. Сазава 56 0 0 19 

2. Сідней 90 56 0 49 

3. Zhong Zhuang 9 0 0 0 0 

4. Rescator 90 78 22 63 

5. ČŽL 20/1 76 16 0 31 

6. Бенефіт 89 22 0 37 

7. Cadeli 90 8 11 63 

8. Novošlech 18/2 90 56 22 56 

9. Навайо 100 89 11 67 

10. Вікінг 89 32 0 40 

11. Срібло 89 44 0 44 

12. Орекс 86 44 33 54 
 

 

Рис.2. Регенерація ріпаку після заморожування при -12°С 
Заморожування при -12°С пережили майже всі сорти. Не витримав такі 

температури сорт Zhong Zhuang 9, найбільш резистентним виявився Навайо – 100%, 
інші культивари демонструють дещо нижчі показники. 

 

Рис.3. Регенерація ріпаку після заморожування при -14°С 
Після пониження температури до  -14°С бачимо значне погіршення ситуації – 

повністю вимирає Сазава, Навайо залишається найстійкішим, інші сорти значно 
послаблені. 
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Рис.4. Регенерація ріпаку після заморожування при -16°С 
 

Температура -16°С являється летальною температурою для більшості сортів. 
Вимирають Сідней, ČŽL 20/1, Бенефіт, Вікінг та Срібло. Найстійкішим ж виявляється 
Орекс.  

Отже, з вище поданого можна вважати, що найстійкішим із досліджуваних сортів 
є Навайо, а найвразливішим - Zhong Zhuang 9, так як не витримав встановлені 
температури. Отримані дані про летальні температури сортів та кліматичні умови 
аграрних урочищ можна ефективно використовувати під час посівів. Володіючи цією 
інформацією, можна засівати окремий сорт ріпаку у сприятливих для нього умовах і 
тим самим оптимально підвищувати урожайність.  
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ВПЛИВ СКЛАДУ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩ НА МОРФОГЕННИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ РІЗНИХ ЧАСТИН РОСЛИН 
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Збереження життя на Землі – це важлива проблема, яка полягає у пошуку 

шляхів швидкого та ефективного розмноження зникаючих видів. Створення 
заповідників та заказників не сприяє швидкому розмноженню та регенерації 
генофонду. Саме тому спеціалістами-біотехнологами було розроблено комплекс 
методів, що допомагає швидко розмножити рослинний організм. Маючи в наявності 
лише кілька насінин, спеціалісти можуть впродовж року вивести популяцію цього виду, 
відновивши таким чином те, що було на грані вимирання. 

Важливою характеристикою рослинних організмів є явище тотіпотентності. З 
кожної клітини рослин можна виростити цілу рослину. Клітини, які знаходяться в певній 
частині рослини, розвиваються за певним сценарієм, який продиктований їм сусідніми 
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клітинами. Тому необхідно розірвати зв’язки, що виникають між клітинами, та за 
допомогою складу поживного середовища впливати на ріст рослини [1]. 

Визначено, що для оптимального розвитку рослини необхідно, щоб кількість 6-
бензиламінопурину була такою, щоб почали розвиватися калюсні недиференційовані 
клітини. Одночасно з цим необхідно, щоб почали розвиватися корені, оскільки 
недиференційована тканина не зможе без впливу гормонів розвиватися в органи. 
Тому необхідно додавати гормони ауксинової групи, які підсилюватимуть 
диференціацію тканин [3]. Саме тому важливо визначити, при якій концентрації до 
поживного середовища і при якому співвідношенні гормонів одне до одного кількість 
калюсної тканини та кількість органів прикріплення буде оптимальною [2]. 

Метою нашого дослідження є пошук оптимальної концентрації та 
співвідношення гормонів у поживному середовищі для розвитку рослин з різних 
морфологічних частин. 

Для реалізації мети було поставлено такі завдання: 

 підготувати поживне середовище за Мурасіге-Скуга; 

 підібрати концентрації гібереліно-ауксинових гормонів (альфа-нафтільоцтова 
кислота та 6-бензиламінопурин); 

 висадити частини листків та черешків на поживне середовище з різною 
концентрацією та співвідношенням гормонів; 

 встановити співвідношення гормонів, яке найкраще впливає на морфогенний 
потенціал різних частин рослин. 

Об’єкт дослідження – листки та черешки Brassica carinata. 
Предмет - морфогенний потенціал різних частин рослин 
Варто зазначити, що Brassica carinata є важливою жироолійною технічної 

культурою. Ця рослина широко використовується у косметичній, паливній та харчовій 
промисловості. Таким чином дослідження її мікроклонального розмноження має 
економічне значення, що доводить актуальність нашого дослідження. 

Для дослідження було використано різні співвідношення гормонів (№№1-3): 
№1 – 0,3мг 6-бензиламінопурину : 0,1мг альфа-нафтільоцтової кислоти. 
№2 – 0,4мг 6-бензиламінопурину : 0,1мг альфа-нафтільоцтової кислоти. 
№3 – 0,5мг 6-бензиламінопурину : 0,1мг альфа-нафтільоцтової кислоти. 

 
Таблиця 1  

Вплив співвідношень гормонів у поживному середовищі  
на розвиток рослини з її частин 

Співвідношення 
гормонів 

Листки Черешки 

Калюс Корінь Калюс Корінь 

1 0 0 2 4 

2 6 0 8 4 

3 17 3 29 19 

 

 

Рис. 1. Вплив співвідношень гормонів у поживному середовищі на розвиток 
рослини з її частин 
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В результаті дослідження встановлено, що живильне середовище з 
співвідношенням гормонів №1 не сприяло розвитку недиференційованої тканини з 
листків. Листки змінювали колір на червоний, що свідчить про вплив стрес-фактору на 
рослинний організм, адже наявність каротиноїдів є показником загибелі листка. 
Характерне зневоднення листкової пластинки. Черешки мали вищий морфогенний 
потенціал, але не достатній для диференціації тканини (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результати вирощування Brassica carinata у живильному середовищі із 

співвідношенням гормонів №1 
 

Збільшення кількості 6-бензиламінопурину до 0,4мг у співвідношенні №2 
сприяло значному збільшенню калюсної тканини як в листках так і в черешках.  

 
Рис. 3. Результати вирощування Brassica carinata у живильному середовищі із 

співвідношенням гормонів №2 
 

При співвідношенні №3 фітогормони сприяли значному формуванню калюсу з 
черешків та достатньому рівню калюсу з листків. Хоча диференціація тканин 
відбувалася слабко.  

 
Рис. 4. Результати вирощування Brassica carinata на поживному середовищі із 

співвідношенням гормонів №3 
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Отже, встановлено, що співвідношення 0,5мг 6-бензиламінопурину до 0,1мг 
альфа-нафтільоцтової кислоти, хоч і сприяє формуванню калюсу та частково 
зумовлює диференціацію тканин, проте не є достатнім для того, щоб бути 
рекомендованим як оптимальне для економічно вигідного мікроклонального 
розмноження Brassica carinata. 

 
Список використаних джерел: 

1. Пушкарьова Н. О. Введення в асептичну культуру та деякі особливості 
мікроклонального розмноження рідкісних видів Сrambe koktebelica (junge) n. Busch 
та crambe mitridatis juz. / Н.О. Пушкарьова, М. В. Кучук. // Біологічні дослідження. – 
2016. – С. 57. 

2. Фітогормони, їх особливості та значення [Електронний ресурс] // Рidruchniki. – 2013. 
– Режим доступу до ресурсу: https://pidruchniki.com /77208/prirodoznavstvo/ 
fitogormoni_osoblivosti_znachennya. 

3. Роль фітогормонів у життєдіяльності рослин [Електронний ресурс] // Агрохімія. – 
2016. – Режим доступу до ресурсу: https://propozitsiya.com/ua/rol-fitogormoniv-u-
zhyttyediyalnosti-roslyn. 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ 
СИСТЕМУ ЛЮДИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІНОСТАТИЧНОЇ ПРОБИ ТА МЕТОДУ 

РУФ’Є-ДІКСОНА 
 

Дауді А.М. студентка 1 курсу  
освітнього рівня «магістр»  
спеціальності «Біологія» 
Єрьоміна І.С. студентка 4 курсу  
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., асистент Єжель І.М. 
 

За даними ВООЗ захворювання серцево-судинної системи є найбільш поширеною 
причиною смерті в усьому світі. За оцінками, у 2018 році від серцево-судинних 
захворювань померло 17,9 мільйона людей, що складає 31% від всіх померлих у цьому 
році [2].  

Предмет – вплив фізичних навантажень на серцево-судинну систему людини. 
Об’єкт – серцево-судинна система людини юнацького періоду.  
Мета : дослідити вплив фізичних навантажень на стан серцево-судинної системи 

студентів ІІ курсу 
Завдання :  

  підібрати необхідні методики для дослідження впливу фізичних навантажень на 
стан серцево-судинної системи; 

  застосувати пробу Руф’є-Діксона та кліностатичну пробу для визначення 
фізичної підготовки студентів; 

 проаналізувати отримані дані та сформулювати рекомендації відповідно до 
результатів щодо здорового способу життя; 

Проба Руф’є-Діксона — це простий непрямий метод визначення фізичної 
працездатності, в якому використовуються значення частоти серцевих скорочень (ЧСС) 
y різні періоди відновлення після відносно невеликих навантажень і є модифікацією 
проби Руф’є [3]. 

https://propozitsiya.com/ua/rol-fitogormoniv-u-zhyttyediyalnosti-roslyn
https://propozitsiya.com/ua/rol-fitogormoniv-u-zhyttyediyalnosti-roslyn
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Кліностатична проба - функціональна проба, яка основана на тому,  що при 
переході із вертикального положення в горизонтальне підвищується тонус 
парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, при чому спостерігається 
зменшення частоти  серцевих скорочень. При нормальній реакції характерно зниження 
ЧСС на 8-14 ударів за 3 хв. відразу після переходу в горизонтальне положення. Більше 
зниження пульсу свідчить про підвищену реактивність парасимпатичної частини 
вегетативної нервової системи, менше – про знижену реактивність [1, С. 28-32]. 

Встановлено, що за результатами визначення індексу Руф'є-Діксона 53,95% 
студентів ІІ курсу денної форми навчання мають хорошу  фізичну працездатність, у 
решти вона є середньою (рис.1, табл.1 ). 

 

Рис. 1 Результати дослідження працездатності студенів ІІ курсу 
 

Таблиця 1  
Результати дослідження працездатності студенів ІІ курсу 

 

З'ясовано, що за результатами кліностатичної проби нормальну реактивність 

організму мають 64％ студентів ІІ курсу, у 25％ вона знижена, у решти – підвищена 

(табл.2, рис.2). 
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Таблиця 2 
Результати дослідження реакції парасимпатичної нервової системи 

студенів ІІ курсу 

 

 

Рис 4 Результати дослідження реакції парасимпатичної нервової системи 
 

Рекомендуємо покращити стан серцево-судинної системи студентів ІІ курсу, а 
саме: для забезпечення здорового способу потрібно підключати дозовані заняття 
спортом та регулювання харчування й режиму дня. 

 
Висновки. 

1. Встановлено, що за результатами визначення індексу Руф'є-Діксона 53,95% 
студентів ІІ курсу денної форми навчання мають хорошу  фізичну працездатність, у 
решти вона є середньою.  
2.З'ясовано, що за результатами кліностатичної проби нормальну реактивність 

організму мають 64％ студентів ІІ курсу, у 25％ вона знижена, у решти - підвищена. 

3. Сформульовано рекомендації щодо покращення стану серцево-судинної системи 
студентів ІІ курсу. 
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здравоохранения. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.who.int/ru/. 

3. Сіромаха С. Проба Руф’є [Електронний ресурс] / Сергій Сіромаха // medum. – 2014. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ В ЮНАЦЬКОМУ ПЕРІОДІ 
 

Дауді А.М. студентка 1 курсу  
освітнього рівня «магістр»  
спеціальності «Біологія» 
Єрьоміна І.С. студентка 4 курсу  
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., асистент Єжель І.М. 

 

Фізичні навантаження позитивно впливають на стан організму. Це 
беззаперечний факт? Чи глобальна помилка людства? Чому тоді все більше дітей 
помирає на уроках фізкультури?[3] 

Для відображення цього питання ми вирішили дослідити показники організму, 
які можуть вказати нам на особливості розвитку серцево-судинної системи людини 
юнацького періоду. 

Предмет – хвилинний об’єм крові та коефіцієнт витривалості студентів. 
Об’єкт – серцево-судинна система людини юнацького періоду.  
Мета: дослідити вплив фізичних навантажень на стан серцево-судинної 

системи студентів ІІ курсу 
Завдання:  

  підібрати необхідні методики для дослідження впливу фізичних навантажень на 
стан серцево-судинної системи; 

  використовуючи отримані заміри, визначити хвилинний об’єм крові та коефіцієнт 
витривалості студентів; 

  проаналізувати отримані дані та сформулювати рекомендації відповідно до 
результатів щодо здорового способу життя; 

Кількість крові, що виштовхується шлуночком серця за 1 хвилину - це один із 
найважливіших показників функціонування серця і називається хвилинним об’ємом 
кровотоку (ХОК). Даний об’єм однаковий для правого та лівого шлуночків [2]. 

Встановлено, що серцевий індекс у 47％ студентів ІІ курсу знижується під 

впливом фізичних навантажень, що свідчить про низький рівень адаптивних реакцій 
серцево-судинної системи на фізичне навантаження (табл.1). 

  

https://www.who.int/ru/
http://www.medum.com.ua/proba-rufeh/
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Таблиця 1 
Результати визначення ХОК до та після фізичних навантажень 

№ До фізичного 
навантаження 

ХОК 1 Після 
навантаження 

ХОК 2 ВІК 

PULS 
1 

SYS 
1 

DIA 1 PULS 
2 

SYS 
2 

DIA 
2 

Студент 1 80  145  87  61,72  130  155  101  52,19  18 

Студент 2 65  110  76  55,03  108  112  54  80,53  18 

Студент 3 80  103  67  61,24  127  127  65  76,42  18 

Студент 4 87  91  60  61,31  114  105  59  69,98  20 

Студент 5 108  96  59  66,34  98  140  70  77,89  18 

Студент 6 84  108  66  65,05  102  107  63  67,84  18 

Студент 7 69  88  56  65,35  117  118  57  80,44  18 

Студент 8 97  102  60  68,47  130  118  75  60,46  18 

Студент 9 57  104  50  81,26  54  100  51  77,99  17 

Студент 10 85  115  79  54,4  99  132  65  79,12  18 

Студент 11 91  107  62  68,95  116  132  80  62,47  18 

Студент 12 76  117  51  86,56  85  112  62  71,65  18 

Студент 13 102  118  73  62,68  118  138  96  47,95  18 

Студент 14 92  125  49  93,1  128  130  48  96,91  18 

Студент 15 71  113  54  81,07  96  105  57  73,42  18 

Студент 16 73  106  80  48,43  122  127  81  58,66  18 

Студент 17 68  97  64  61,33  78  101  107  16,37  18 

Визначення коефіцієнту витривалості за формулою Кваса. Тест представляє 
собою інтегрований показник, який об’єднує частоту серцевих скорочень, систолічний 
та діастоличний тиск. В нормі коефіцієнт витривалості до 16. Збільшення показника 
вказує на послаблення діяльності серцево-судинної системи [1]. 

За результатами визначення коефіцієнту витривалості встановлено, що лише 
у 23,5 % студентів ІІ курсу рівень витривалості в нормі, у решти діяльність серцево-
судинної системи є послабленою (табл.2). 
 

Таблиця 2 
Результати визначення коефіцієнту витривалості за формулою Кваса 

 

№ PULS SYS DIA Коефіцієнт витривалості 

Студент 1  69  102  35  10,3  

Студент 2  81  106  72  23,82  

Студент 3  70  101  59  16,67  
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Продовження таблиці 2 

Студент 4  68  103  71  21,25  

Студент 5  82  90  67  35,65  

Студент 6  71  111  68  16,51  

Студент 7  87  114  67  18,51  

Студент 8  67  116  73  15,58  

Студент 9  64  107  59  13,33  

Студент 10  94  98  73  37,6  

Студент 11  82  93  56  22,16  

Студент 12  69  92  52  17,25  

Студент 13  67  95  64  21,61  

Студент 14  78  97  60  21,08  

Студент 15  83  88  49  21,28  

Студент 16  69  115  77  18,16  

Студент 17  74  118  42  9,73  

Отже, визначено, що серцевий індекс у 47％ студентів ІІ курсу знижується під 

впливом фізичних навантажень, що свідчить про низький рівень адаптивних реакцій 
серцево-судинної системи на фізичне навантаження; за результатами визначення 
коефіцієнту витривалості встановлено, що лише у 23,5 % студентів ІІ курсу рівень 
витривалості в нормі, у решти діяльність серцево-судинної системи є послабленою. 

 

Список використаних джерел: 
1. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы [Електронний 

ресурс] // Студопедия. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://studopedia.org/10-
32158.html. 

2. Систолічний і хвилинний об’єм серця. Робота серця [Електронний ресурс] // studfiles. 
– 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://studfiles.net/preview/5601818/page:59/. 

3. Чому в Україні помирають діти на уроках фізкультури? [Електронний ресурс] // 
Уніан. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.unian.ua/health/country/361687-chomu-v-ukrajini-pomirayut-diti-na-urokah-
fizkulturi.html. 

  

    коефіцієнт в нормі 
 

    послаблена діяльність серцево-судинної системи  
 

https://studopedia.org/10-32158.html
https://studopedia.org/10-32158.html
https://studfiles.net/preview/5601818/page:59/
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НА ФЛОРУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН  
(НА ПРИКЛАДІ ЛІСОПАРКУ «БЕРІЗКА») 

 
Єременко П.А. студент 3 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Настека Т.М. 

 
Вивчення закономірностей поширення рослин і тварин на Землі дає можливість 

збереження видового багатства територій. На поширення певного таксону впливають 
два типи чинників, які можна поділити на внутрішні й зовнішні. 

Внутрішні (фізіологічні, морфогенетичні) - чинники, що властиві окремим 
особинам виду, котрі виокремлюють їх серед інших особин популяції та дають 
переваги для адаптації у диференційованих природних умовах (наприклад: різній 
освітленості, родючості ґрунту, гідрологічному режимі). При екологічних коливаннях 
такі особини швидше адаптуються і розширюють ареал виду. 

Зовнішні чинники розселення організмів поділяються на біотичні й абіотичні. 
Біотичними чинниками є види-конкуренти, які негативно впливають на розширення 
ареалу, або види симбіонти, які сприяють розширенню ареалу. Абіотичні– чинники, які 
також можуть сприяти чи гальмувати поширення організмів, але мають неорганічну 
природу (світло, тепло, тиск, вітер, вода). 

Навіть у вже сформованих біогеографічних районах проходять локальні 
безперервні зміни складу та кількості рослин і тварин.  

У зв’язку з цим, актуальним є дослідження популярних місць відпочинку людини 
для виявлення змін у розвитку біоти цих біогеоценозів. 

Предметом дослідження є Лісопарк «Берізка» Дніпровського району м. Києва. 
Його протяжність з Півдня на Північ складає 1,794 кілометри від вул. Братиславської 
до Лісового кладовища, з Заходу на Схід – 2,168 кілометрів від вул. Крайня до межі з 
Биківнянським лісом (урочище Сухі гори) 

Природні умови:територія знаходиться на межі північно атлантико-
континентальної області. Територія приурочена до північно-придніпровської терасової 
низовинної області. Територія знаходиться у суббореальній кліматичній зоні на межі 
області достатнього зволоження (ГТК – від 1,3 до 1,6) північно атлантико-
континентальної області. Флора зростає на світло- і темно-сірих дерново-опідзолених 
ґрунтах (дерново-підзолисті піщані та глинисто-піщані ґрунти, дерново-підзолисті 
ґрунти на давньоалювіальних та воднольодовикових відкладах), переважно на 
лесових породах, з переважанням не дренованих, солонцюватих терасових низовин. 
Прорізана болотами та дренажними каналами. Ґрунтові води переважно 
гідрокарбонатно-кальцієві загальною жорсткістю 2,5 – 6 мг-екв/л, та мініралізацією 200 
– 500 мг/л. Розвиток ліндшафту ділянки зумовлений безпосередньою близькістю та 
зміною русла р. Дніпро, а також впливом льодовикових мас, що зумовило рівнинний її 
характер та склад шарів ґрунту. У подальшому територія була заселена в тому числі 
вищими рослинами відповідно до кліматичних умов геологічних періодів. Територія 
має мішанолісовий ландшафт видозмінений відповідно до його природно-виробничого 
використання, як зональна модифікація лісогосподарського ландшафту – 
лісокультурний, рекреаційний. 

Етап формування: складне угруповання. 
Едифікатор лісу: Pinus sylvestris, Trifolium pretense, Ranunculus acris, Trifolium 

repens, Aegopodium podagraria (табл. 1). 
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Таблиця 1  
Флористичний склад та життєвість дендрофлори фітоценозу лісопарку 

«Берізка» 
Вид Висота, м Діаметр 

стовбура, 
см 

К-сть 
екземплярів 

Життєвість 

1 ярус – деревний 

Pinus sylvestris 20-35 30 20 3а 

Betula pendula 4 15 7 3а 

Acer platanoides 25-30 25 10 3а 

Picea abies. 30-40 20 3 3а 

2 ярус - кущі та підлісок 

Berberis vulgaris 0,45 - 1 3 

Prunus spinosa 1,13 - 1 3 

Daphne mezereum 0,80 - 3 3 

Зімкнутість крон складає, в середньому, 70 % для деревостою, 30 % для кушів, 
60 % для травостою (табл.2). 

Таблиця 2  
Флористичний склад та життєвість ярусу  трав та чагарників фітоценозу 

лісопарку «Берізка» 

Вид Висота, м Проективне 
покриття, % 

Фенофаза Життєвість 

Plantagomajor 0,05 30 Проходить усі етапи 2 

Urticadioica 0,50 10 Вегетативне 
розмноження 

1 

FragariaVesca 0,10 10 Відсутні деякі етапи 2 

Trifoliumpretense 0,04 70 Проходить усі етапи 2 

Ranunculusacris 0,6 50 Проходить усі етапи 3 
Trifoliumrepens 0,20 60 Проходить усі етапи 3 

Phragmitesaustralis 1 30 Проходить усі етапи 2 

Aegopodiumpodagr
aria 

0,50 50 Проходить усі етапи 3 

Назва асоціації :Pinussylvestris+Acer platanoides; Trifolium pretense+ Trifolium repens+ 
Ranunculus acris+ Aegopodium podagraria. 

Розмір пробної площі : 500м2 . 

Територія, на якій проводилися спостереження, заселена домінантним 
різнотрав’ям (Trifolium pretense, Ranunculus acris, Trifolium repens, Phragmites australis, 
Aegopodium podagraria) з відкритими галявинами, котрі межують з такими видами 
дерев як Pinus sylvestris, Betula pendula, Acer platanoides, Picea abies. 

Територію лісопарку охоплює два біотопи -обводнений, достатньо зволожений 
та сухий (урочище Сухі гори). На прикладі цих біотопів, зміни складу рослинності, 
можна змоделювати розвиток схожих біотопів. До тогож, ці території упродовж року 
зазнають додаткового атнропічного впливу.  

В умовах збільшення тиску на природні угрупування важливим є постійне 
спостереження, моделювання та прогнозування розвитку, зміни видового складу 
флори та фауни ключових територій антропогенно змінених ландшафтів. 

Нами виявлений негативний вплив на природу лісопарку «Берізка»:розпалення 
багаття, пошкодження трав’яного покриву, накопичення побутового твердого сміття, 
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планові вирубування, викопування піску. Усі ці фактори впливають на життєдіяльність 
біогеоценозу. 

Через людську діяльність було помічено утворення ділянок перезволоження. На 
достатньо зволоженій, низовій ділянці через погіршення дренажу змінюється 
мікроклімат місцевості, а саме відбувається поступове заболочення та підвищення 
рівня ґрунтових вод. Гинуть берези (Betula pendula А.Kotula), клени (Ace rplatanoides), 
натомість з’являються зарості верболозу (Salix viminalis, S. caprea), очерету 
(Phragmites australis), рогозу (Typha orientalis). Вологість сприяє розповсюдженню 
умовно патогенної флори – лишайники, плісняві гриби, тощо. 

Також виникають пусті ділянки на галявинах, де відпочивають люди. Суха 
ділянка зазнає пошкоджень та змін через викопування піску, яке призводить до 
ґрунтової ерозії в районі урочища «Сухі гори». В результаті чого відбувається масове 
пошкодження соснових насаджень та подальше їхнє викорчовування, спалювання. Це 
призводить до поступового накопичення різних «хвороб», поступового зниження 
фітомаси, первинного утворення пусток та подальше перетворення певних територій 
на суцільні пустки.  

Висновок: в результаті дослідження ми виявили збідніння деревостану, 
зменшення кількості комах, дрібних гризунів, тощо. 
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Збереження і збільшення біологічного різноманіття має стратегічне значення 
для стійкого розвитку суспільства. Тому інтродукція, як розділ експериментальної 
ботаніки і географії рослин, залишається основним напрямом діяльності ботанічних 
садів і інших рослинницьких науково-дослідних установ. Актуальність наших 
досліджень зумовлена стратегічним планом дій Міжнародного інституту генетичних 
ресурсів рослин (IPGRI), який передбачає стабільність екосистеми і збереження 
біологічного різноманіття. Особливо актуальним є питання введення в культуру нових 



31 
 

рослин в зв'язку з глобальною зміною клімату, що намітилася в останні десятиріччя. 
Інтродукція й акліматизація малопоширених плодових рослин в Україні сприяє 
збільшенню біорізноманіття нашої флори. 

Хурма широко використовується як харчова і лікарська рослина. Плоди її – 
хороше джерело калію, кальцію, заліза, йоду, міді, низки незамінних амінокислот, бета 
каротину [1]. 

Батьківщиною хурми віргінської є штати Флоріда і Техас до 38о п.ш. США, деякі 
сорти цього виду можуть вирощуватись північніше 40о с.ш. Природний ареал виду 
охоплює східну частину Північної Америки від Коннектікуту до Айови і від Канзасу до 
Флоріди, головним чином у середній і нижній частинах басейну р. Міссісіпі [2,3]. 

Вперше хурма віргінська була описана в журналі ”Gentleman of Elvas” після 
експедиції 1539–1543 рр. Hernando de Soto. До Англії хурму віргінську було завезено 
на початку 18 ст. і з часом у незначних масштабах вона стала вирощуватися в 
південній Європі – у Франції, Італії. До Азербайджану хурма віргінська була 
інтродукована після встановлення Радянської влади. Перші її посадки були зроблені 
в 1926 році на Гірканській дослідній станції. 

В 1933 році Сухумським відділенням Всесоюзного інституту рослинництва із 
Америки були отримані і защеплені на хурму кавказьку декілька сортів хурми 
віргінської, які в подальшому були розмножені і розповсюджені по субтропічних 
районах колишнього СРСР.  В 1936 році із Сухумі до Закатали були привезені і 
висаджені саджанці хурми віргінської, а в 1940 році деякі екземпляри вже почали 
плодоносити. 

Культура хурми як плодової рослини відома в Україні з минулого століття. 
Єдиним місцем в Україні, де можливе вирощування хурми, як промислової культури, 
вважається Південний берег Криму. Хурма віргінська також росте та плодоносить в 
ботанічних садах державного університету ім. Мечнікова в Одесі, Ужгородського 
державного університету. Росте але не плодоносить в ботанічному саду Чернівецького 
державного університету, дендрологічному парку „Олександрія” АН України [3]. 

Роботу з інтродукції хурми в Лісостепу України розпочата ще М.Ф. Кащенком: 
D.kaki – вимерзла до основи, D.lotus – в роки з м’якою зимою залишалась не 
ушкодженою, D.virginiana – виявилася в умовах Києва високозимостійкою. 
Багаторічний екземпляр цього виду, який ріс на „Главном участке” успішно 
перезимував у суворі зими 1939–1940 рр., пошкодилася лише частина крони. М.Ф. 
Кащенко вважав, що цей вид може бути використаний з селекційною метою для 
гібридизації. Одна з найближчих і невтомних помічниць М.Ф. Кащенка К.С. 
Калачевська за записами реєстраційного журналу, який ретельно вівся з 1915 р., за 24 
роки (1915–1939 рр.) зробила понад чотири тисячі посівів різних видів рослин і провела 
спостереження за ними. Серед них найбільш рідкісними і цікавими рослинами були 
хурма кавказька та віргінська. 

За спостереженнями Є.О. Бризгалова [4], хурма віргінська в умовах Києва 
перезимовувала порівняно добре, хоча в окремі роки пагони обмерзали. Починаючи з 
1962 р. хурма віргінська в умовах Києва щорічно цвіте і плодоносить, але не все 
насіння буває виповненим і життєздатним, що залежить від погодних умов року. Отже, 
культигенний ареал хурми в Україні охоплює Крим, Херсонську, Миколаївську та 
Одеську область, Запоріжжя, Ужгород, Чернівці, Київ. 

Вивчення сезонних ритмів росту і розвитку рослин, особливо в умовах 
інтродукції, має важливе значення для оцінки успішності їх акліматизації. 
Сформований у процесі філогенезу як пристосування до сезонних змін кліматичних 
умов, сезонний ритм розвитку інтродуцентів нерідко зазнає значних змін під впливом 
нових умов середовища [3]. 

В  основі сезонного розвитку рослин лежить спадково закріплена ритмічність та 
періодичність фізіологічних процесів, що сформувалась в процесі філогенезу. Однак 
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динаміка настання фенофаз, строки початку, закінчення та тривалість фенологічних 
циклів у рослин перебувають під постійним потужним впливом сезонних змін 
оточуючого середовища і, передусім, річної зміни кліматичних умов, пристосовуючись 
до яких рослини суттєво змінюють ритміку процесів росту і розвитку, строки 
фенологічних фаз. Під впливом сезонних змін погодних умов у рослин різко змінюється 
динаміка їх ростових процесів. Тому фенологічний розвиток рослин розуміють як їх 
сезонний розвиток [2, 5]. 

У процесі філогенезу у рослин виникла специфічна реакція до температурних 
коливань, про що свідчать фенологічні спостереження. У хурми, як і у інших рослин, 
певні фенологічні фази наступають при відповідному накопиченні сум ефективних 
температур. Багаторічні фенологічні спостереження за видами хурми показали, що 
розпукування бруньок відбувалось за середньодобової температури повітря +10ºС. 

За період спостережень рослини різних видів та сортів починали вегетацію при 
накопиченні суми ефективних температур від 70,2°С до 141,2 °С, що припадає на 
квітень. Розпускання листя починається за середньодобової температури 10–13°С. 
Сума ефективних температур вище 5°С при цьому становить 132–209°С [3]. 

Завершення вегетації видів та сортів хурми у Лісостепу України спостерігається 
у жовтні. На кінець вересня листки набувають жовтуватого забарвлення і, залежно від 
року, в І-ІІ декаді жовтня опадають. Початок опадання листків пов’язане зі зниженням 
температури і, особливо, першими осінніми заморозками. 

Зимостійкість – одна з найважливіших спадкових властивостей, що формуються 
в процесі онтогенетичного розвитку. Зимостійкість багаторічних рослин можна 
розглядати як складний процес взаємодії умов вирощування, фізіологічного стану та 
стійкості дерев до дії низьких та змінних температур. Ця властивість динамічна і 
залежить від специфіки генотипу рослин, регуляції метаболічних процесів, що 
направлені на підтримання внутрішнього середовища клітин та гомеостазу. 

Розрізняють морозостійкість і зимостійкість рослин. Морозостійкість – не 
постійна величина, вона контролюється багатьма показниками. Під час активного 
росту рослини мають низьку стійкість до морозу, а восени, з припиненням росту – 
загартовуються. Рослини отримують сигнал про наближення зими: скорочення 
довжини дня та зниження температури. Ці фактори викликають входження рослин у 
спокій та початок аклімації. Подальше підвищення морозостійкості до максимального 
рівня проходить під дією осінніх морозів. Рослини, що повністю закінчили аклімацію, 
можуть втрачати морозостійкість за дії тепла, але цей процес зворотній, стійкість 
відновлюється при подальшому охолодженні. Навесні, за поновленням росту 
деаклімація стає незворотньою. Висока морозостійкість у рослин спостерігається 
лише в результаті довготривалої і складної підготовки до зими в процесі загартування. 
Загартування є процес реалізації прихованої раніше генотипової ознаки – потенційної 
здатності підвищувати морозостійкість. 

Зимостійкість – це властивість рослин, вироблена в процесі еволюції і 
забезпечує їм можливість існування довготривалий час за наявності великої кількості 
запасних поживних речовин, без надходження нових та з максимальним збереженням 
їх до весни. Забезпечення поживними речовинами рослин має велике значення для їх 
задовільної перезимівлі. 

Важливою пристосувальною реакцією деревних рослин до кліматичних умов 
помірної зони, від якої залежить їхня зимостійкість, прийнято вважати стан спокою та 
його глибину в зимовий період. Встановлено, що осінньо-зимовий спокій складається 
з двох послідовних фаз: глибокого (органічного) та вимушеного спокою. 

Лісостеп України характеризується зимами з нестійким сніговим покривом. Часті 
і тривалі перепади температур особливо небезпечні взимку, коли рослини 
перебувають в стані вимушеного спокою. Від часу входження рослин у стан глибокого 
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і вимушеного спокою, його тривалості залежить їх зимостійкість, а отже і успіх 
інтродукції. 
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Цілющі властивості плодів чорниці відомі людині здавна. Ще наші предки 

застосовували ягоди чорниці в багатьох цілях для лікування різних недуг. 
Чорниця звичайна (Vaccíniumuliginósum L.) - ягідний кущ з родини вересових 

(Ericaceae) рос. назва: черника обыкновенная; нар. назви: чорниця, яфіра, боровиця 
[14]. Чорниця звичайна поширена в європейській частині Росії, Західної та Східної 
Сибіру, на Кавказі та Далекому Сході. Росте в лісовій зоні з помірним зволоженням і 
по схилах гір [10] та Північній Америці у лісовій і тундровій зонах, а також на високогір’ї, 
утворює особливі типи лісу – чорничними. Напівчагарник завв. 15-40см, рідше – 60см, 
з повзучим кореневищем. Стебло дерев’янисте, прямостояче, галузисте, при основі 
майже циліндричне. 

Листки чергові, на дуже коротких черешках, яйцеподібні (8-20 мм завдовжки, 5-
16мм завширшки), з тупою або злегка загостреною верхівкою, дрібно-зубчасто-
пилчасті, світло-зелені, на зиму обпадають. Квітки двостатеві, правильні, дрібні на 
пониклих квітконіжках, розташовані на молодих пагонах поодиноко в пазухах нижніх 
листків. Чашечка з невеликим цілокраїм відгоном. Віночок кулясто глечико подібний, з 
5- або 4-зубчастим відгорнутим назовні краєм, зеленкувато-білий або зеленкувато-
рожевий.    

Плід – соковита куляста ягода близько 10 мм у діаметрі, чорного кольору, з 
сизуватим нальотом, з плескатою верхівкою та невеликою кільцевою облямівкою 
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залишка чашечки, у центрі із залишком стовпчика або невеликим загибленням після 
його відпадання. Цвіте у травні-червні, плоди достигають у липні-серпні [14]. 
Розмножують насінням і вегетативно. Плодоносити розпочинає з 5-6 років [10]. 

Наукова назва роду походить від латинського слова vacca - "корова", по 
придатності листя деяких видів на корм худобі. 

Видова назва myrtillus представляє зменшувальне від myrtus - "мирт", за 
подібністю рослини з маленьким миртом. 

Російська назва "чорниця" походить від кольору ягід і того, що вони чорнять руки 
і рот.На Русі чорницю називали "молодильної ягодою". Вважали, що вона омолоджує 
організм.Інші російські назви рослини: чернега, черніжнік, черниця, чорничник, 
чернішнік. 

Народні назви: блакитна ягода, вороняче око, чорна ягода, росяних ягода, 
Миртова - за подібністю листя [4]. 

На Далекому Сході Росії ягоду часто помилково називають голубицею. Цікаво, 
що назва роду кактусів Міртіллокактус (Myrtillocactus) утворено від назви чорниці 
(Vacciniummyrtillus) і пояснюється зовнішньою схожістю плодів цих кактусів і чорниці.  

22 липня за народним календарем день Панкратія і Кирила. Цей день є 
початком  збору чорниці або  чорничний день. "Чорниця відведе від живота лихо". У 
давнину говорили: чорниця відновлює здравіє і збільшує світосприйняття. 
Народженим в цей день дано знання про грибні та ягідні місця. Їм слід носити агат 
(камінь різних кольорів і відтінків, природний сплав кварцу і яшми, сердоліку, 
халцедону та ін.). 

Ще одну дивну властивість чорниці виявив американський учений з Бостона 
Дж. Джозеф, провідний фахівець з проблем старіння, який на основілабораторних 
дослідженьдовів що насичена чорницею дієта ефективна проти таких симптомів 
старіння, як втрата пам'яті, мускульної сили, зору і порушення координації рухів [7]. 

Чорниця з давніх часів мала славу чудової, магічної ягоди.Наші предки 
застосовували стебла і листя рослини в різних галузях  та побуті, в кустарному 
шкіряному виробництві: з їх допомогою забарвлювали в коричневий і жовтий колір 
шкіру. З цих ягід художники виготовляли пурпурові та фіолетові фарби (в першому 
випадку брали борову чорницю, у другому - рамен (рамен - ялиновий ліс), а при 
змішуванні соку плодів з іншими компонентами отримували фарбу для вовни і тканини. 
Дуже хитрі і спритні торгівці підфарбовували чорницею воду, видаючи її  за вино. 

Чорниця – магічна рослина, яка захищає від лиха та злих сил. За старовинними 
повір`ями вона мобілізує захисні сили організму і входить до складу любовного напою 
друїдів. 

Чорниця звичайна (VaccíniumuliginósumL.) належить до роду Вакциніум 
(Vaccinium). Це рід вічнозелених і листопарних чагарників родини Вересові (Ericaceae). 
Більшість видів з Північної півкулі, але деякі види трапляються в Україні. Чорниця має 
голарктичний ареал, поширена переважно в північних і помірних районах. Північний 
кордон її ареалу на заході досягає островів полярних морів (о. Колгуєв), на сході вона 
опускається на південь, йде по лісотундрі і лісовій зоні, до тундри не доходить. 
Південий кордон майже збігається з південним кордоном поширення сосни. 
Південніше вона зустрічається в горах Великого Кавказу. На сході досягає Якутії і 
Хабаровського краю [1]. 

В Україні чорниця росте у хвойних, змішаних і листяних лісах в Карпатах, на 
Поліссі, у Волинському лісостепу, в західній частині Західного Лісостепу, зрідка в 
східній частині Лівобережного Лісостепу. Широко поширена також в Західному Сибіру, 
місцями в Східному Сибіру і високо в горах на Кавказі. На Далекому Сході 
зустрічається лише в деяких пунктах. Чорниця не росте на Чукотці, Камчатці, Сахаліні, 
а також в Середній Азії. Ця їстівна і лікарська рослина в основному поширена на 
півночі і утворює чагарники в соснових, ялинових і хвойно-дрібнолисткових лісах, дуже 
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часто зустрічається в тундрі. Росте переважно на вологих лісових ґрунтах разом з 
брусницею, буяхами та іншими невеликими кущиками сім’ї брусничних. Чорниця має 
досить широку екологічну амплітуду, розповсюджена від високогір’я Кавказу до тайги 
і тундри. Оптимальні умови для зростання знаходить в лісовій зоні з помірною 
зволоженістю, особливо в підзоні мішаних хвойно-широколистяних лісів Європейської 
частини. Вапняних ґрунтів чорниця уникає. Вимагає помірно плодючі ґрунти. Велика 
кількість чорниці в лісовій зоні пояснює її здатністю існувати в умовах значного 
затемнення. Однак, освітлення місць проростання впливає на збільшення врожайності 
і на розвиток її вегетативних органів. Так, на світлі середній приріст її пагонів досягає 
35см, а в тіні – 30см на рік. У лісотундрі і на високогір’ї чорниця росте на відкритих 
місцях. Вегетативне розмноження у чорниці переважає над сім’яним. У Європейській 
частині Росії чорниця раніше всього починає цвісти в лісостепу (Воронезька область), 
пізніше – в Мурманскій області та Комі. Плоди зривають через 40-50 днів після початку 
цвітіння. Внаслідок тривалого періоду опадання плодів, промисловий збір можна 
проводити довгий час. Звичайно, чорниця починає плодоносити з 5-6 років, максимум 
плодоношення наступає на 8-10 рік. Чорниця чутлива до весняних заморозків, 
особливо в період цвітіння [1]. 

На сучасній території Україні найбільш важливе промислове значення мають 
зарослі ягідників у Волинській, Рівненській та Житомирській областях,які в сумі 
складають 54.0, 86.9 і 72.3 тис га, в кожній відповідно. З наведеної вище загальної 
площі ягідників черничники у Волинській області займають 88.1, у Рівненській – 76.6 і 
Житомирській – 89.3% [2]. Значні запаси чорниці знаходяться також на Закарпатті та у 
Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській, Чернігівській і Сумській 
областях[1]. 

 Плоди чорниці мають ряд ціних властивостей завдяки вмісту вуглеводів (5,3-
7,4%): глюкози, сахарози, фруктози, мальтози, арабінози, галактози; органічних кислот 
(0,90-1,28%): лимонної, молочної, щавелевої, яблучної, янтарної; вітамінів: тіаміну – 
0,045 мг%, рибофлавіну – 0,08 мг%, нікотинової кислоти – 2,1 мг%, каротину – 0,75-1,6 
мг%; флаваноїдів (460-600 мг%): гіперону, астрагаліну, кверцетину, ізокверцетину, 
рутину; антоціану: дельфінідину, мальвідину, петунідину, ідаїну, миртиліну; 
фенолокислот: кавової, хінної, хлорогенової; фенолів та їх похідних: гідрохінону, 
монотропеозиду, асперулозиду; дубильних речовин (до 12% на абсолютно суху 
речовину), ефірну олію, циклічний шестиатомний спирт інозит, похідні антрацену, 
сполуки марганцю і заліза. У листках чорниці є дубильні речовини (до 20% на 
абсолютно суху речовину), флаваноїди: кемпферол, рутин, астрагалін, гіперон, 
кверцетин, ізокверцетин, авікулярин, мератин; антоціани: ціанідин, дельфінідин, 
петунідин; тритерпеноїди: β-амірин; олеанолова і урсолова кислоти; фенолокислоти: 
кавова, хлорогенова, хінна; феноли і їх похідні: гідрохінон, арбутин, метиларбутин, 
асперулозид, монотерпенозид; ефірна олія, алкалоїд муртин, вітамін С, каротиноїди, 
лимонна кислота [3].  

Плоди чорниці містять 84% води,12,5% вуглеводів, 3,5% мінералів( ферум, 
кальцій,магній,калій,цинк,мідь), а також білки,жири,клітковину,вітаміни PP, С, В1,В2. 
Таким чином чорниці є дієтичним продуктом харчування та цінним лікарським засобом. 
Плоди чорниці мають протизапальну, десенембілізуючу,антимікробну дію. Зокрема, 
антоціани поліпшують чутливість сітківки до різних рівнів світлового випромінювання і 
посилюють гостроту зору, флавеноїди перешкоджають тромбоутворенню,наявність 
бета-каротину (грає роль провітаміну А) попереджає розвиток нічної сліпоти, вітаміни 
групи В нормалізують обмінні процеси, зменшують втому очей (особливо при роботі з 
комп`ютером). Надзвичайно важливу роль відіграє мікроелемент цинк, що синтезує 
(зоровий пігмент), покращує адаптацію органів зору до темного часу доби і яскравого 
денного світла. 
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Одним з найважливіших для медичного застосування компонентів є глікозид 
арбутин, антисептик сечовивідних шляхів: в організмі він розщеплюється на цукор та 
гідрохінон,який має бактерицидні властивості. Абутин виявляють у листі чорниці. 

Чорниця в науковій медицині використовується як в`яжучий, пагони чорниці 
входять до складу проти діабетичного збору. Ягоди чорниці використовують як 
джерело вітамінів, необхідних для нормальної роботи очей. При лікуванні розладів 
сечовивідної системи використовують витяжку з сухого листя. 

Завдяки вмісту важливих для людини мікроелементів в ягодах чорниці таких як 
(калій, сірка, кальцій, залізо, марганець, мідь, бор, хром та ін.), а також біологічно 
активних речовин як ніоміртілін (сприяє зменшенню кількості цукру в крові) її широко 
застосовують в народній медицині при лікування анемії, гіпертонії, цукрового діабету, 
сечокам`яної хвороби,болі в суглобах, хронічному коліті, ангіні, гінгівіту, стоматиту, а 
також захворювання шкіри (висипи на шкірі, прищі та опіки).  

Збирають зрілі ягоди без плодоніжок вручну або за допомогою спеціального 
пристосувань – гребенів. Збір проводять тільки після того, як спаде роса і ягоди стають 
сухими. Плоди, зібрані вручну, значно чистіше, не мають великої домішки листя та 
інших частин рослини чорниці. Плоди сушать на горищах, під навісами, забезпечивши 
хорошу вентиляцію, але більш доцільно проводити сушку в сушарках, печах або 
духовках: перші 3-4 години витримують при температурі не вище 40° С, підвищуючи її 
потім до 55-60° С, при якій і досушують сировину [6,8]. Листя не є офіційною сировиною 
та аптеками не заготовляється. Листя чорниці збирають під час цвітіння. Обережно 
зрізають ножицями не квітучі облистнені пагони, висушують їх у затемненому, добре 
провітрюваному приміщенні, після чого відокремлюють листя від стебел. Можна 
збирати окремі листки. При заготівлі пагонів листя від стебел не відокремлюють. Запах 
лікарської сировини та ягід слабкий, приємний, смак кислувато-солодкий, трохи 
терпкий (з терпкістю) [8]. 

Листя і пагони вживають при початкових формах діабету,вони входять до складу 
багатьох проти діабетичних зборів народної медицини зокрема до складу «Ар-
фазетину». Даний збір активний у разі цукрового інсулінзалежного діабету, іноді дає 
можливість відмінити інсулін у хворих які до того не уявляли свого життя без ін`єкцій. 
Арфазетин - гіпоглікемічний препарат рослинного походження. Головна дія даного 
засобу направлено в першу чергу на зниження показника рівня глюкози в крові, 
стимулювання глікогенобразующей функції печінки, а також підвищення толерантності 
до вуглеводів. Склад Арфазетин включає в себе коріння аралії маньчжурської, квітки 
ромашки, трави звіробою, стулки плодів квасолі звичайної, пагони чорниці, хвощ 
польовий і плоди шипшини. Чорниця має невелику калорійність. На 100 грам продукту 
припадає лише 44 ккал. Ягода багата вітамінами і тому має широке застосування в 
дієтології. Тільки на вживанні чорниці діє та не будується, але ягода може стати 
хорошим доповненням дієтичного раціону.  

При захворюваннях очей рекомендують у сезон щодня з`їдати не менш як 1 
склянку свіжих ягід. Екстракт чорниці з вітаміном Е у 97% випадків зупиняє 
прогресування катаректи. 

Не впливаючи на рівень холестерину при атеросклерозі, чорниця (і плоди, і 
листя) сприяє зменшенню кількості склеротичних бляшок. Настій листя чорниці 
призначають в урології та нефрології при циститах,уретритах,пієлітах. 

Плоди чорниці вживають при проносах неінфекційного походження, особливо у 
дітей, як допоміжний засіб разом з антибіотиками при дизентерії, при авітамінозах. 
Свіжі плоди чорниці у великих кількостях рекомендують також при подагрі, ревматизмі 
та інших захворюваннях, пов'язаних з порушенням обміну речовин, при каменях у 
нирках, недокрів'ї. Ягоди чорниці підвищують гостроту зору і знімають втому очей в 
результаті тривалої роботи при штучному освітлені, загострюють нічне бачення. При 
шлунково-кишкових розладах приймають по 50-100 г свіжих плодів чорниці. 
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Настій чорниці застосовують для клізм при гемороїдальних кровотечах. Сік з 
ягід чорниці використовують для полоскання при запаленні слизової рота,а також при 
розладах шлунка. 

Сучасні наукові дослідження підтвердили позитивний вплив плодів цієї рослини 
на гостроту зору. Антиоксидантні властивості чорниці дозволяють використовувати її 
для лікування офтольмологічних захворювань. Ще  однією якість чорниці є здатність 
усунення втоми очей, яку діти досить часто зазнають на шкільних заняттях,при 
виконанні домашніх завдань,роботі за комп`ютером і перегляді телепередач. З цією 
метою був створений препарат «Стрикс Кідс» до складу якого включені натуральні 
інгредієнти. При виробництві препарату використана вдосконалена технологія 
обробки рослиної сировини,завдяки якій вдалися зберегти активні компоненти чорниці 
– антоціанозіди у формі,необхідної організму [9]. 

Ще один із препаратів "Чорниця-форте" – дія спрямована на зменшення 
крихкості капілярів очей, на підвищення еластичності стінок кровоносних судин, що 
живлять сітківку. Вітаміни групи В забезпечують протягом внутрішньоклітинного 
метаболізму на належному рівні. Препарат "Чорниця-форте" за рахунок рибофлавіну 
зменшує стомлюваність і втому очей, що робить його незамінним помічником при 
частій роботі за комп'ютером. Присутність цинку забезпечує поліпшення концентрації 
зору в ускладнених умовах, наприклад, у сутінках, і дозволяє в найкоротші терміни 
пристосовуватися оці до зміни рівня освітлення без ускладнень і роздратування. Крім 
того, "Чорниця-форте" корисний у боротьбі із захворюваннями очей, в числі яких 
знаходяться катаракта і глаукома. БАД має рослинну основу і не пересичує організм 
дією речовин хімічного походження. Не викликає звикання і має загально зміцнюючу 
дію на організм. Препарат буде корисний і тим, в чиєму анамнезі значиться наявність 
внутрішньо очного тиску. Він має антиоксидантні властивості і сприяє регенерації 
пошкоджених тканин [5].  

Миртилене форте – рослинний препарат, вироблений на основі екстракту сухої 
чорниці. Дія його направлено на стимуляцію вироблення в організмі родопсина 
світлочутливого пігменту в сітківці органу зору, який покращує чутливість очей до 
мінливих рівням освітленості і посилюєгостроту зору з настанням темряви і при 
недостатньому освітленні, покращує кровопостачання сітківки [11]. Препарати, що 
покращують стан сітківки очей: "Зоряна Очанка", "Оковіт", "Лютеїн комплекс", 
"ВітрумВіжн форте", "Фіточерніка". 

На сучасній території Україні найбільш важливе промислове значення мають 
зарослі ягідників у Волинській, Рівненській та Житомирській областях та в сумі 
складають 54.0, 86.9 і 72.3 тис га, в кожній відповідно. З наведеної вище загальної 
площі ягідників черничники у Волинській області займають 88.1, у Рівненській – 76.6 і 
Житомирській – 89.3% [2]. Значні запаси чорниці знаходяться також на Закарпатті та у 
Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській, Чернігівській і Сумській областях. 

На сьогоднішній день ні в Україні, ні за рубежем чорниця усе ще не введена в 
культуру. Селекційна робота з нею практично не ведеться. Лише в Італії з дикоростучої 
чорниці відібраний ряд коштовних форм. Чорниця є перспективною рослиною для 
введення в культуру, особливо з врахуванням того, що при "одомашнюванні" розмір її 
ягід збільшується. Тому садівники, що хочуть мати у своєму саду цю прекрасну 
рослину, можуть провести цілеспрямований пошук найбільш цікавих клонів у природі 
з наступним вирощуванням їх на садовій ділянці. 
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Неповторний смак та аромат ягід чорниці приваблює кожного з нас, особливо 

влітку, коли можна повністю насолодитися ним, поповнити свій організм вітамінами та 
мінералами і зміцнити імунітет. 

Близьким родичем чорниці є лохина,яка як і чорниця відноситься до родини 
вересових, але на відміну від неї дуже добре зростає на дачних ділянках і дає 
непоганий урожай протягом літнього періоду. 

Лохину розводять завдяки її цілющим лікувальним властивостям особливо 
гіпоалергічним, здатності зміцнювати стінки кровоносних судин, позитивному впливу 
на зір та нормалізації травлення. Лохина містить антиоксиданти і вітаміни, а також 
клітковину, яка очищає кишечник.[1,c.152] 

Зовні гіллясті кущі лохини нагадують чорницю до 50 см заввишки, проте 
зустрічаються сорти, висота яких може досягати трьох метрів. Лохина невибаглива, 
стійка до захворювань і шкідників, довговічна. Урожайність культури залежить від 
сорту, при характеристиці якого враховують вимоги до умов зростання, кліматичні 
умови, розмір ягід та смак, врожайність, морозостійкість, життєдіяльність, стійкість до 
шкідників і хвороб. 

Увесь сортовий склад лохини ділиться на дві основні групи: низькорослі та 
високорослі. Крім того виділяють ще північні, південні високорослі і середньо рослі 
сорти. [2, c.170] 

Найпопулярнішими для вирощування в наших умовах вважаються сорти 
лохининизькорослої, які є високоморозостійкими. Це такі сорти як Нотрблю 
,Нотркантри, Чиппева, Нотрланд,Блюголд. 

http://eyeshelp.ru/drugs/striks_kids
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Сорт Нотрблю–низькорослий кущ, висота якого не перевищує 90 см. Сорт 
морозостійкий. Витримує морози до -35 градусів. Плодоносить з третього року життя.  
Період збору плодів починається в серпні. Врожайність  з одного до 2,5 кг ягід, які   
тривалий час зберігаються в сирому вигляді, а також можуть використовуватися  для 
приготування  соків, варення,джемів. Кущі високо декоративні. 

Сорт Нотрхантри - низькорослий кущ з коротким вегетаційнимперіодом. Ягоди 
дозрівають в липні.З одного куща збирають до 2 кгягід. Сорт морозостійкий та високо 
декоративний. 

Сорт Чиппева – кущ заввишки від 80 до 100 див. Ягоди дозрівають рано, солодкі 
на смак. Сорт морозостійкий, витримує морози до – 30 градусів. 

Сорт Нотрланд – кущ до метра заввишки, розлогий.Сорт ранній, плоди 
починають дозрівати  у  липні. Урожай з куща до 8 кг ягід. Ягоди приємні на смак,  добре 
зберігаються у сирому вигляді.  

Сорт Блюголд – кущ заввишки 120 см розкидистий. Плоди солодко-кислі, 
дозрівають дружньо і швидко, після чого осипаються. Сорт морозостійкий. 

Сорти лохини високорослої характеризуються непридатністю для вирощування 
в умовах холодних і морозних зим, але для них характерна висока врожайність до 10 
кг ягід з куща, ягоди солодкі та великі. До високорослих сортів належать такі сорти як 
Блюкроп, Берклі, Елліот, Спартан, БригітаБлю, Chanticler, Earliblue. 

Сорт Блюкроп – сильнорослий  кущ  від 160 до 200 см. Врожайність  з одного 
куща -  4-9 кг ягід. Рослина здатна витримувати нестачу вологи, невибаглива до ґрунту. 
Плоди мають характерну терпкість. 

Сорт Берклі – сильнорослий  кущ  до 2,1 метра. Листя велике, зелене. Легко 
розмножується, морозостійкий. Плодоносить у серпні. Плоди  великі  до 20 мм в 
діаметрі, світло-блакитні з маленьким рубчиком, солодкі на смак, зберігаються погано. 
Добре переносять перепади температур, не вимагаютьособливого догляду, 
використовуються в якості живої огорожі. 

Сорт Елліот – синькорослі кущі до 2 м заввишки. Плоди світло-блакитні з 
маленькою оцвітиною. Дозрівають у вересні – жовтні можуть зберігатися до 12 тижнів. 
Сорт здатний витримувати морози, проте не любить холодних, вологих ділянок. 

Сорт Спартан – сильнорослий  прямостоячий кущ  до 2 м заввишки. Дозріває  у 
другій половині липня. Врожайність  з одного куща 4,6 до 6 кг . Ягоди світло-блакитного 
відтінку, які добре транспортуються і піддаються тривалому зберіганню. Ягоди кислі 
на смак та мають ніжний і приємний аромат. Сорт стійкий проти захворювань. 

Сорт БригітаБлю – сильнорослі кущі до 2 м заввишки. Ягоди дозрівають у 
середині серпня, сорт пізній. Врожайність від  4 до 6 кг з куща.  Ягоди світло-блакитні  
до 15 мм в діаметрі  на смак — кисло-солодкі. Дозрівання  плодів  рівномірне, плоди 
не обсипаються, добре транспортуються і зберігаються. 

Chanticler – це сорт, що дозріває найпершим серед високорослих сортів. Кущі 
заввишки 1,6 м. Характеризуються пізнім цвітінням, яке відбувається вже після 
весняних заморозків. Сорт вимогливий до грунту, морозостійкий. Плоди середньої 
величини, пружні, мають легку кислинку і приємний аромат. 

Earliblue – сорт дозріває найпершим. Кущі заввишки до 1,6 м. Цвіте пізно, після 
весняних заморозків. Сорт вимогливий до грунту,морозостійкий. Плоди середньої 
величини, пружні, мають легку кислинку і приємний аромат. Сорт високоврожайний. 
Плоди формують грона середнього розміру, світло- синього кольору і вкриті 
соскоподібним нальотом. 

Patriot – ранній, кущі від 1,2 м до 1,8 м заввишки. Морозостійкий, 
високоврожайний ( до 9 кг з куща). Сорт потребує грунтовоїобрізки, стійкий до 
кореневої гнилі. 

Bluejay–середньоранній сорт, кущі до 2 м заввишки. Плоди дозрівають 
одночасно в липні, даючи хороший врожай. Для цього сорту характерний 
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механізований збір врожаю. Сорт морозостійкий (витримує температуру – 34 градусів). 
Кущі цього сорту потребують інтенсивного поливу. 

До середньостиглих сортів лохини відносяться: Toro, Bluecrop, Bonus, Sierra, 
Bluegold, Chandler. 

Toro – сорт середнього темпу зростання. Плоди дозрівають в другій половині 
серпня. Рослина сильноросла до 2,1 см. Ягоди цього сорту використовують для 
створення різноманітних десертів, додають до випічки, переробляють на джем та 
повидло. 

Bluecrop – напопулярніший сорт у світі, заввишки до 2 м. Високоврожайний (4-9 
кг), морозостійкий (до -38 градусів) та витривалий  до періодів засухи. Сорт є 
середньостиглим , збір врожаю починається в кінці липня. Ягоди утворюють грона, що 
полегшує їх збір 

Bonus – сорт середньопізній, морозостійкий (до -34 градусів), сорт врожайний 
до 6 кг з куща. Дуже вибагливий до грунту. 

Sierra – середньоранній сорт до 2 м заввишки. Кущ розлогий , 
морозостійкий,вибагливий до грунту. Плоди дозрівають в кінці липня, ароматні з 
солодким смаком. 

 Bluegold- середньостиглий сорт з високою врожайністю. Сорт невибагливий, 
найпростіший у вирощуванні,рекомендується для аматорського садівництва. 

Chandler – розлогий кущ,заввишки 1,5 м, високоврожайний (6-8 кг ягід з куща). 
Характерезується найбільшим за розміром плодами,  діаметром від 25 до 35 мм, 
плодоносить дуже довго від 4 до 6 тижнів. Сорт вибагливий  до грунту. 

До пізніх сортів лохини відносяться такі сорти: BrigittaBlue, Nelson, Darrow. 
BrigittaBlue - швидко- та сильнорослий сорт, плодоносить в серпні. Кущі 

заввишки від 180 до 200 см. Сорт середньо морозостійкий (до -24 градусів). Плоди 
великі за розміром, кулясті за формою та мають солодко – винний смак.  

Darrow – пізній сорт зі смачними винно-солодкими ягодами великих за розміром 
(більше 25 мм). Кущ заввишки від 1,30 до 1,80 м. Сорт дозріває дуже довго. 
Морозостійкий до -28 градусів. Чутливий  на ураження пагонів. 

Серед значного сортового різноманіття лохини одне із провідних місць 
належить сорт Дюк (Duke),  отриманий в результаті схрещування сортів (Ivanhoe x 
Earlyblue) x 192-8 (E -30 x E -11). Сорт ранньостиглий,  виведений в 1972 році і 
впроваджений у виробництво в 1987 році. 

Даний сорт представлений прямостоячим кущем заввишки 150-180см, з 
великою кількістю пагонів та незначною кількістю бічних відгалужень. Листки великі, 
яскраво – зелені,еліптичні. Квітки зібрані в китиці. Плодоношення стабільне, сорт 
високоврожайний. Ягоди світло-блакитного кольору з маленькою оцвітиною. Шкірочка 
ягід гладенька еластична, вкрита восковим нальотом. М’якоть плодів щільна ,зелена, 
терпко-солодка з кислуватим фруктовим присмаком. 

Сорт  морозостійким, добре витримує коливання  температур протягом зимових 
місяців до 20-34 градусів. Є данні про невисоку зимостійкість в малосніжні зими, тому 
екземпляри сорту Дюк необхідно вкривати снігом як мінімум, а краще мульчувати 
хвоєю, тирсою, кукурудзяними стеблами – це особливо стосується північних регіонів 
Росії, Білорусії, північного сходу України і всіх без винятку сортів. 

При посадці, вирощуванні та догляді за сортовими насадженнями необхідний 
полив та дренаж грунту, оскільки  лохина не терпить застою вологи. Посадка даного 
сорту мало чим відрізняється  від інших її сортів. Яма має розмір 1х1, глибина 40-60 
см, або траншеї довжиною 5-7 м наповнюють субстратом з торфу, соснового 
опаду,перепрілих гілок.Також додають шар тирси, кори піску. Кращий час висадки в 
грунт весна або рання осінь, оскільки саженці повинні встигнути укорінитися. Пізньої 
осені садженці не рекомендуємо висаджувати, а витримуємо росаду в контейнерах до 
ранньої  весни. 
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Перед посадкою сорту  в грунт вносять від 21 до 30 кг азотних добрив на 1 га, 
оскільки культура більш чутлива до нього. Наступного року вміст азотних добрив 
збільшують від 85 до 115 кг / га. Підживлюють рослини на початку вегетації на 50%, а 
потім ще в два прийоми до цвітіння і під час утворення зав’язей. На промислових 
плантаціях важливо грамотно розраховувати співвідношення складових NPK, 
враховуючи концентрацію в грунті. Хлоровмісні  добрива вкрай не бажані. Що 
стосується органіки  можна застосовувати свіжий коров’як,перепрілий гній, не можна  
пташиний послід . З азотних добрив застосовують  сечовину (45:0:0) і сульфати 
амонію(21:0:0:24). 

При використанні сухих добрив таких як «Флоровіт» та « Агрекол» іх якісно 
змішують з грунтом, забезпечуючи достатній полив, інакше їх засвоюваність 
знижується. Підживлення проводять до розпускання бруньок (березень- квітень). 

Даний сорт є ранньостиглим, оскільки цвіте досить пізно, таким чином часто 
уникаючи пошкодження весняним заморозками. 

Врожайність даного сорту 6-8 кг з куща. Для отримання стабільних врожаїв 
даний сорт потребує  посиленої обрізки,  яка полягає в обрізанні пониклих гілок. 
Оскільки кущ Дюка розлогий і формуванні прямостоячих, скелетних гілок. Обрізку 
проводять починаючи з 3-4 років. Для закладання міцних скелетних гілок видаляють 
невеликий приріст нижніх ярусів висотою до 35-40 см. Весною видаляють слабкі 
пагони біля кореневої шийки.Після 5-6 років потрібна омолоджуюча обрізка. Надто 
сильна обрізка прискорює  визрівання, але знижує врожайність [3]. 

Сортовий склад лохини повністю не встановлений. Селекціонери ведуть 
кропітку роботу по виведенню все нових і нових сортів цієї культури. 
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ЧОРНИЦЯ ЗВИЧАЙНА (VACCÍNIUMULIGINÓSUM L.) – ВИРОЩУВАННЯ В 
ДОМАШНІХ УМОВАХ 
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Чорниця звичайна (Vaccíniumuliginósum L.) - ягідний кущ з родини вересових. 

Чорниця звичайна поширена в європейській частині Росії, Західної та Східної Сибіру, 
на Кавказі та Далекому Сході. Росте в лісовій зоні з помірним зволоженням і по схилах 
гір [1] та Північній Америці у лісовій і тундровій зонах, а також на високогір’ї, утворює 
особливі типи лісу – чорничними. Напівчагарник завв. 15-40см, рідше – 60см, з 
повзучим кореневищем. Стебло дерев’янисте, прямостояче, галузисте, при основі 
майже циліндричне. 
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Листки чергові, на дуже коротких черешках, яйцеподібні ( 8-20 мм завдовжки, 5-
16 мм завширшки), з тупою або злегка загостреною верхівкою, дрібно-зубчасто-
пилчасті, світло-зелені, на зиму обпадають. Квітки двостатеві, правильні, дрібні на 
пониклих квітконіжках, розташовані на молодих пагонах поодиноко в пазухах нижніх 
листків. Чашечка з невеликим цілокраїм відгоном. Віночок кулясто глечико подібний, з 
5- або 4-зубчастим відгорнутим назовні краєм, зеленкувато-білий або зеленкувато-
рожевий.    

Плід – соковита куляста ягода близько 10 мм у діаметрі, чорного кольору, з 
сизуватим нальотом, з плескатою верхівкою та невеликою кільцевою облямівкою 
залишка чашечки, у центрі із залишком стовпчика або невеликим загибленням після 
його відпадання. Цвіте у травні-червні, плоди достигають у липні-серпні [2]. 
Розмножують насінням і вегетативно. Плодоносити розпочинає з 5-6 років [1]. 

Чорниця – рослина, яка відмінно прижилося в середній смузі, і ні морози, ні спека 
їй не страшні. Вона зустрічається навіть за Полярним колом. Основне місце її 
зростання – сосновий ліс. А сосни, як відомо, ростуть там, де досить грунтових вод і 
кислий грунт. Вирощуючи чорницю на своїй садовій ділянці, слід підібрати відповідне 
місце або створити його штучним шляхом. 

Перед тим як приступити до вирощування чорниці в домашніх умовах, необхідно 
добре підготувати ділянку. Багато хто помилково вважає, що ця рослина потрібно 
садити в тіні під деревами. Тільки достатнє освітлення дозволить отримати хороший 
урожай ягод. Підійде часткове затінення, галявинки між деревами і біля водойми. 
Головна вимога – постійна помірна вологість грунту і повітря. 

Земля на дачі, як правило, має слабку кислотність. Щоб чорниця росла і добре 
плодоносила, це треба виправляти. Якщо мова йде про кущовий висадці, то під кожен 
кущ викопується яма, розміром в 150 на 150 см і 60 см завглибшки. У викопаний грунт 
додається торф’яна крихта в співвідношенні 2:1. Правда, природною кислотності буде 
недостатньо, тому необхідно додати порошкову сірку. Непоганий підгодівлею в такому 
випадку буде дубові листя, і, звичайно ж, соснова хвоя. Коли грунт досить важкий, 
наприклад, глинистий, то незайвим буде додати пісок. Найкраще для цих цілей підійде 
річковий. 

Слід пам’ятати, що всі дані заходи слід проводити завчасно. Перед посадкою 
всі дії виявляться марними. Всі добавки повинні осісти в землі.  

Зазвичай висадка чорниці припадає на осінній або весняний періоди. 
Найсприятливішим є кінець жовтня і початок листопада.  

Висаджувати необхідно 2-3-річні рослини з рідним грунтом. Необхідно рясно 
змочити водою землю на корінні. Якщо проігнорувати цю вимогу, кущі, швидше за все, 
не приживуться і швидко загинуть. 

Корені  необхідно розпушити перед тим, як кущ буде міститися в землі. Після 
чого вони засипаються землею і потім все утрамбовується. Поливаємо висаджений 
кущ водою, якої знадобиться багато, але тільки щоб повністю не залити кореневу 
систему. 

По можливості ділянку з саджанцями слід мульчувати, тобто, покласти навколо 
кущів матеріали, які підходять для затримки випаровування вологи. Це можуть бути 
деревна тирса, свіжий торф або велика опале листя, наприклад, дуба або клена. 

При висадці більш старих кущів, яким вже більше 4 років, слід підрізати гілки, 
але зробити це треба не більше ніж на 20 сантиметрів. Всі ці процедури дадуть 
можливість чорниці добре себе почувати і плодоносити на новому місці. 

Поливати чагарник слід регулярно. Але важливо не перестаратися. Грунт під 
кущем повинна постійно бути злегка вологим. Для цього можна скористатися мульчею. 
Якщо чорниця на відкритій ділянці, в спекотні дні необхідно обприскувати, або 
влаштувати невеликі водойми поряд з рослинами, розставивши відра, тази та інші 
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ємності з водою. Якщо грунт недостатньо закислений, поливайте її злегка підкисленою 
водою (1 чайна ложка лимонної кислоти на відро води). 

Підживлення – важлива умова успішного вирощування чорниці та гарного 
плодоносіння. Варто зауважити, що рослина не переносить органіки. Найкраще внести 
повний комплекс мінеральних добрив рано навесні або пізно восени. 

Збір врожаю чорниці садової припадає на червень і триває аж до початку 
вересня. Плоди будуть дозрівати по всьому кущу нерівномірно, і чекати одноразової 
врожаю не слід. Збирати їх доведеться кожні 5-10 днів. Придатні для збору ягоди 
мають синьо-фіолетового відтінку або чорний колір. Щоб не пошкодити ягоду під час 
збору, її необхідно не зривати, а провертати. При нульовій температурі зібраний 
урожай зберігається до 6 тижнів. 
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Ломиніс (Clematis) – рід рослин родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Назва 
походить від давньогрецької – «витка рослина». Рід представлений близько 250-300 
видами. Існують також його гібридні сорти – їх близько 400. Більшість ліан ростуть у 
помірному поясі Азії, Америки та Європи.  

Клематис – витка декоративна квітуча ліана родом із Східної Азії. Деревʼянистий 
листопадний багаторічник з гарним рясним цвітінням, цілком притаманний для 
вирощування в Україні. Квітки його різні за розмірами і кольором – це залежить від 
сорту.  

Фахівці-селекцтонери розділили цт рослини на кілька груп: 

 «Жакман» - рослини досить великі, можуть досягати до 4 метрів (зустрічаються і 
більше). Такі рослини чудово прикрасять сади і альтанки. Квітки великі, колірна 
палітра практично завжди пурпурних відтінків. Цвітіння припадає на літо; 

 «Патенс» - їх головна відмітна риса – великі суцвіття, деякі з них можуть сягати 
15 см у діаметрі. Колірна палітра різноманітна. Виникають на пагонах минулого 
року; 

 «Флорида» - до даної групи можна віднести рослини з квітами світлої палітри. 
Цвітіння припадає на травень-червень; 

 «Ланугіноза» - невелика ліана, що досягає не більше 2,5 метрів; 

 «Інтегріфолія» - рослини, квітки яких нагадують невеличкі дзвоники. Можуть бути 
як кучеряві, так і у вигляді кущів. Цвітіння припадає на літо; 

 «Вітіцелла» - невелика ліана, квіти якої в основному мають рожево-червону 
палітру [1]. 

http://eyeshelp.ru/drugs/striks_kids
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Насінний матеріал для розмноження можна придбати в спеціалізованій квіткової 
крамниці, або ж зібрати самостійно за умови наявності рослини. Клематис добре 
розвивається з насіння, прекрасно плодоносить. 

Ще одна перевага насінного способу розмноження – велика кількість матеріалу 
для посадки, що дає можливість вирощувати більшу кількість кольорів. 

Кожен сорт рослини передбачає певні строки дозрівання насіння, але залежно 
від кліматичних і погодних умов, вони можуть бути змінені. Також, у різних видів різне 
за розмірами насіння. Природно, і час проростання буде індивідуальним. 

Насіння клематисів можна розділити на 3 групи: 

 велике: їх розміри варіюються від 5 мм до 1 см. Такому насінню потрібно більше 
часу для проростання. Деякі сорти після посадки «показуються» тільки через рік. 
Для таких клематисів більше підходить розмноження за допомогою живців. 
Насінний матеріал можна зберігати до 4 років. До таких сортів можна віднести 
Recta, Alpina, Ampaniflora, Sibirica тощо. Догляд звичайний, окремих вимог 
немає. Посів здійснюють під осінь; 

 середні: розміри такого насіння не перевищують у діаметрі 6 мм. Проростає 
досить активно і дружньо через 40-45 діб після посадки, але є сорти, схожість 
яких настане приблизно через півроку. Таке насіння обов’язково стратифікують. 
Серед сортів із середнім насінням можна виділити такі сорти: Vitalb, Manschuric, 
Integrifolia. Догляд звичайний, окремих переваг немає. Посів здійснюють восени; 

 маленькі: розміри такого насіння не перевищують у діаметрі 5 мм, в основному 
2-3 мм. Не мине й місяця після посіву, як вже буде видно перші сходи. Але 
процес може затягнутися і до 4 місяців. Відомі сорти з дрібним насінням: 
Tangutica, Beracleifolia, Fargesii. Зберігати таке насіння можна не більше 2 років, 
потім посівна якість значно зменшується. Догляд звичайний, окремих переваг 
немає. Посів здійснюють на початку весни. 
Під час насінного розмноження слід приділити належну увагу стратифікації. Ця 

методика дозволяє значно підвищити схожість насіння. 
Методом «проб і помилок», був підібраний оптимальний метод стратифікації, 

який слід проводити в кілька етапів. Насіння стратифікують при температурі не більше 
+5°С. Якщо почати пророщування в домашніх умовах, то схожість буде низькою і 
тривалою. 

Спочатку температура під час стратифікації повинна становити 20°С (для 
великого насіння достатньо 10-15°С). Через годину температуру слід знизити до 5°С. 
До кінця стратифікації температуру знову збільшують до 20°С. Насіння в таких умовах 
проростає швидко і колективно. Період стратифікації для великих насінин - близько 3 
місяців, для середніх – достатньо місяця. 

Серед квітникарів існує думка, що насіння середнього розміру, перед 
стратифікацією, потрібно замочити у воді на пару днів. При цьому, кожні 3 години 
рекомендується міняти воду. Якщо є можливість, можна провести барботирування 
(замочування у воді, яка насичена повітрям). Для такої процедури потрібен 
спеціальний процесор. Після такої обробки перші сходи насіння зявляться вже через 
10 діб, а іноді і через 4 дні. 

Дрібне насіння зовсім не обов’язково стратифікувати, можна обмежитися 
замочуванням у воді. 

 Найчастіше насіння висаджують в невеликі ємності. Це можуть бути горщики, 
ящики. Наявний у них грунт розбавляють піском. Вірніше буде викласти насіння на 
грунт, і присипати їх піском зверху. 

Оптимальна грунтосуміш для посіву повинна містити землю, пісок, перегній і 
золу. 

Температурний режим у приміщенні, де знаходяться ємності з посівом, повинен 
становити близько 25°С тепла. Якщо ящики стоять в квартирі, з настанням весни їх 



45 
 

можна винести на вулицю. До цього, найчастіше їх залишають на балконі чи на 
підвіконні. 

Висадженому насінню потрібно організувати правильний догляд. Воно потребує 
поливу, при цьому допускати застою вологи в жодному разі не можна. 

Починаючому квітникарю краще віддати перевагу маньчжурскому сорту, 
схожість якого буде досить високою. Вже згодом, після детального ознайомлення з 
усіма тонкощами посадки, можна вирощувати більш вимогливі сорти. 

Після того, як проростає кілька листочки, можна приступати до пікірування, 
згодом потрібно прищепити пагони підростаючої рослини. Обов’язково слід 
дотримуватися відстані в 20 см між сіянцями. Висів насіння клематису можна 
здійснювати восени. Вже до квітня молоді рослини випустять листки, і їх можна буде 
пересадити у відкритий ґрунт. Обов’язково потрібно стежити за погодними умовами, 
щоб не було повторних заморозків. В таких умовах молодим рослинам дуже складно, 
вони можуть хворіти, або зовсім загинути. 

Під час вибору місця висаджування потрібно обов’язково врахувати сорт 
рослини. Не всі люблять сонячні місця, деякі є тіньовитривалими. Особливо захистити 
в такому разі, потрібно буде прикореневу частину. 

Практично всі сорти клематису – рослини, які в’ються, тому слід заздалегідь 
подбати про опору. 

Клематиси не люблять сильного вітру, і тим більше протягів. Цей факт слід 
врахувати, вибираючи місце для посадки. 

Якщо посів насіння здійснювався на весні, то розсада до висаджування буде 
готова тільки в осени. При цьому обов’язково споруджують гарне укриття, інакше 
просто померзнуть. В якості укриття використовують плівку або солому. Матеріал 
підбирають відповідно з погодним умовам конкретного регіону. 

Яма під час висадки у відкритий грунт повинна бути достатньо глибокою. Якщо 
неглибоко розташовуються ґрунтові води, то дренажний шар обов’язковий. Клематиси 
не люблять перезволоженого ґрунту. На дні посадкової лунки роблять невелику 
піднесеність, в неї і поміщають саджанець, обережно розправляючи корені. З часом 
рослина почне розростатися, і ґрунт можна потроху досипати [3]. 

Опору потрібно організувати відразу ж після посадки. Якщо нижні стебла 
заплутаються, надати рослині декоративного вигляду буде проблематично. 

Коренева система рослини досить масивна, тому, щоб вона почала повноцінний 
розвиток і зростання, їй буде потрібно багато часу. Так що турбується про те, що квітка 
погано росте не варто, це просто коріння набираються сил. 

У рік посадки можуть зацвісти тільки ті сорти, чиє насіння дрібне. Від інших 
цвітіння можна дочекатися на наступний рік. 

Висаджувати сіянці можна лише на балконі, який не знаходиться на західному 
боці. З постійного затінення цвітіння буде мізерним і не насиченим. 

Після того, як молода рослина була висаджен, залишається лише забезпечити 
належним доглядом: полив повинен бути часті і регулярним. Клематис потребує 
підгодівлі. В якості добрива використовують мінеральні добавки і органіку. Вносити їх 
потрібно кожні 15-20 днів. Пагони, які через декілька місяців починає звисати, слід 
обережно підв’язувати до опори. Рослині необхідна обрізка, як декоративна (для 
формування крони), так і санітарна (зрізання пошкоджених і сухих пагонів).  

Догляд за клематисом однаковий незалежно від того, чи зростає він у 
відкритому грунті, або в контейнерах на балконі або веранді. 

До кінця теплого сезону, після цвітіння, клематис потрібно обрізати. Від землі 
залишають всього 60-70 см. Опору можна прибирати разом в обрізаними гілками, а на 
наступний рік встановлювати заново. Якщо рослини на балконі, то контейнери на зиму 
утеплюють, або ж заносять в квартиру [2]. 
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Клематис вельми цікаво плететься за рибальській сітці, якщо її використовувати 
в якості опори. Таку композицію можна створити і на балконі, не тільки в саду. 

Висновок: напевно, кожен квітникар хоче виростити з маленької насінини 
великий і красивий вінок з махровими суцвіттями. Хтось принципово намагається 
домогтися цього з року в рік, а хтось просто йде в магазин і купує готову гілку. 
Насправді ж, ті сорти, які досить примхливі, краще не розмножувати насінням. Більш 
продуктивно пройде прищеплення на стійкі види. Для цього вибирають необхідну 
ємність, і після щеплення все накривається банкою. Знімати її не можна доки живці не 
зростуться. Процедуру проводять по весні, а висадку здійснюють через рік. Не можна 
допускати висихання зрізу черешка, інакше щеплення не вийде. Перевагу віддають 
зеленим живцям. 
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До весняних ефемероїди належать представники роду CrocusL., що являють 

собою багаторічні трав’янисті рослини. Крім того, усі представники даного роду є 
цибулинними. Для крокусів характерна висока декоративність, якою вони вражають 
щовесни. 

Рослини даного роду мають плід, який являє собою тригнізду, пряму, шкірясту, 
слабо тригранну чи циліндричну, голу, локуліцидну (розтріскується вздовж 
комісуральних швів), багатонасінну коробочку. Встановлено, що плоди та насіння 
досліджених видів вирізняються за забарвленням, формою, масою, характером 
опушення та апікальним виростом. Плоди досліджувани хвидів за ступенем 
розкривання виділено в три групи: 

1.  стулки розкриваються поздовжніми тріщинами менше, ніж на половину своєї 
довжини (С. pallasii), 

2.  стулки розкриваються на половину довжини чи трохи більше (С. angustifolius, 
С. reticulates, С. speciosus);  

3.  стулки розкриваються по всій довжині до основи (С. heuffelianus).У С. banaticus 
краї стулок хвилясті та закручені, у решти видів вони більш- менш рівні. 

4. Насіння шафранів виповнене, округле, абозгладжено-кулясте (рис. 1). 



47 
 

 
Рис.1. Насіння виду роду CrocusL. 

 
Виявлені морфологічні відмінності у будові плодів та насіння дають змогу 

діагностувати досліджені види за карпологічними ознаками.   
Дозрівання насіння і звільнення з коробочки відбувається в червні або липні. 

Насіння дозріває протягом декількох місяців. Осінньоквітучі види проростають з 
вересня по листопад, а весняноквітучі види - навесні. Велика частина насіння не 
проростає в першому сезоні, вони залишаються в землі в стані спокою ще на один рік. 
Іноді насіння може залишатися в грунті до 5 років.  

Проростання насіння відбувається за підземним типом - сім'ядоля проростка не 
виноситься на поверхню, а залишається в землі. Під час проростання насіння 
формується добре розвинена сім'ядоля. Диференціація проростка досить чітко 
розділяється на три органи: сім'ядоля, головний корінь і молода бульбоцибулина. 

На сьогодні, дослідження онтогенезу С. angustifolius, С. speciosusв Україні 
відсутні. Вікові структури С. pallasiiтакож вивчені недостатньо через нечисельні 
популяції цих видів у природі [1]. 

В результаті дослідження онтогенезу видів роду CrocusL. виділено чотири 
періоди і вісім вікових станів їхнього розвитку. Латентний період - стигла насінина 
перебуває у стані спокою (sm). Прегенеративний період вікових станів: проростки - р, 
ювенільні - j, іматурні - іт, віргінільні - v; генеративний період - gl, g2;сенільний - ss. 
Вікові стани визначали за сукупністю кількісних і якісних біоморфологічних ознак. 

Прегенеративнівіковістанивізуальновизначити без викопування рослини майже 
неможливо. їх характеризують параметри вегетативних органів, листків та наявність 
контрактильних коренів. Найуразливішими є рослини на ранніх етапах онтогенезу, 
вони мають незначний запас поживних речовин, недостатньо заглиблені у грунт, і 
менш пристосовані до змін навколишнього середовища. 

Для бульбоцибулин шафранів характерний моноподіальний ріст. Згідно 
дослідження A.A. Федорова, М.Е. Кирпічникова і З.Т. Артюшенко, при 
моноподіальному зростанні конус наростання завжди продовжує розвиток, формує 
нові зачатки лусочок, при цьому квіткові пагони закладаються в пазухах листків. Для 
формування нових бульбоцибулин в основі вже функціонуючої бульбоцибулини 
утворюються як квіткові, так і вегетативні бруньки [3]. 

Бульбоцибулина крокусів є накопичувальним і зберігаючим органом, 
складається майже з однорідної маси тканин. В кінці вегетації нові бульбоцибулини 
утворюються біля основи бруньок. Зі старих бульбоцибулин використовуються всі 
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поживні запаси, для відростання листків, квіток, формування нових бульбоцибулин. 
Згодом вони засихають і відмирають. Іноді формується не один, а кілька бутонів, в 
цьому випадку кожен з пагонів утворює нову бульбоцибулину. Бульбоцибулини вкриті 
сухою тунікою, яка формується з листя попередніх сезонів (рис 2.). 

 
Рис. 2. Бульбоцибулини шафранів з природних місцезростань 

 
Туніки шафранів різноманітні і відіграють важливу роль в ідентифікації видів. В 

результаті дослідження, ми пропонуємо, розділили туніки українських видів роду 
CrocusL. на наступні групи: 

1) шкіряста (coriaceae) - жорстка, міцна, блискуча, суцільна, розділяється біля 
основи, темно - коричневого кольору (С. speciosus); 

2) перетинчаста (membranaceae) - тонша, ніж попередня, непрозора, блискуча, 
розпадається кільцями біля основи бульбоцибулини, світло-коричневого кольору (С. 
tauricus); 

3) волокниста (fibrosae) - з добре вираженими паралельними волокнами, 
дрібними, суцільними, багатошаровими і матовими; волокна проходять уздовж стебла 
в розсіченому, щетинковидному стані (С. pallasiі); 

4) паперово-волокниста (chartaceae-fibrosae) - волокна дуже тонкі, прозорі, 
нагадують тонкий папірус, матові, на поверхні розпадаються: у  С. banaticus туніка 
більш щільніша, має 3-5 шарів, і темно-коричневе забарвлення, а у С . heuffelianus 
туніка складається з 1-3 тонких шарів, і має світло-коричневий колір; 

5) сітчаста (reticulatae) - добре виражені сітчасті волокна, багатошарові, жорсткі, 
міцні, блискучі, на верхівці загострені, шовкоподобние, коричнево-жовті (С. 
angustifolius); 

6) тонко-сітчасто-волокниста (tenuiterreticulato - fibrosae) - подібна сітчастої, але 
волокна не мають чіткого малюнка і хаотично переплутані між рядами, жорсткі, дуже 
щільні, коричневі, піднімаються уздовж стебла ( С. reticulatus). 

У ряді випадків розташування бульбоцибулини в землі має важливе 
таксонамічне значення. Бульбоцибулини у крокусів лежать горизонтально, іноді 
вертикально у деяких підвидів (для видів флори України це не властиво). 
Бульбоцибулин крокусів розрізняються за формою: плоскі, яйцеподібні, кулясті або 
злегка неправильної форми [2]. 

Встановлено, що в нижній частині у бульбоцибулини є округла частина, до якої 
прикріплена стара бульбоцибулина. Під час цвітіння ще залишається 
минулорічнабульбоцинулина, яка є м'якою і зморшкуватою, в той час, як нова 
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бульбоцибулина ще маленька, біла та округла. Старі бульбоцибулини легко 
видаляються в кінці вегетації. Якщо рослина не пересажується від проростання 
насіння, то в природніх умовах можна встановити приблизний вік рослини завдяки 
підрахунку придонних пластин.  
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Декоративні властивості квітів троянди обумовили широкий спектр 

використання даної рослини в дизайнах ландшафтних проектів чипостачання їх 
продукції на задоволення економічних потреб приватного бізнесу. Значний відсоток 
продукції троянд з’являється на ринку шляхом імпорту з інших країн. Використання 
різноманітних методів розмноження допоможе не тільки перейти на власне 
виробництво даних рослин, а і працювати на їх подальший експорт. Для підвищення 
конкурентноздатності продукції квітникарські господарства мають впроваджувати 
прогресивні технології, повний цикл вирощування квітів, включаючи одержання 
садивного матеріалу. Квітникарські господарства розмножують троянди здебільшого 
здерев’янілими живцями. Цей спосіб одержання посадкового матеріалу порівняно 
простий. Однак, недоліками даного методу є низький коефіцієнт розмноження, низька 
укорінюваність деяких сортів, необхідність відведення значних площ теплиць під 
розсадне відділення [1]. 

На сьогодні для вирощування саджанців багатьох видів рослин застосовується 
метод зеленого живцювання. Велике практичне значення має прискорення 
коренеутворення у рослин. Для цього в практиці насінництва широко 
використовуються регулятори росту рослин – гормони ауксинової природи.  

Матеріалом для проведення досліджень стала трояндачайно-гібридної садової 
групи R. hybrida L. сортуПрестиж (Prestige). З метою стимулювання 
ризогенезуодновічкові живці обробляли регуляторами росту: водними розчинами ІМК 
в концентрації 15,0, 25,0 і 35,0 мг/л та ІОК в концентрації 50,0, 100,0 і 150,0 мг/л при 
експозиції обробки 18 годин. В контрольному варіанті живці замочували в воді на 20 
годин, після цього висаджували в субстрат з мінеральної вати [4]. 

Вибірку саджанців та визначення частоти укорінюваності і біометричних 
показників проводили через три місяці після посадки живців. Повторність досліду 
чотирьохкратна, кількість живців в повторності – 40 шт. Варіанти розміщували 
методом рендомізованихповторностей. 
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Результати дослідження показали, що ефективність застосування стимуляторів 
росту залежить від біологічних особливостей рослини, концентрації препарату, 
експозиції дії, строку живцювання та інших факторів [2].  

Інтенсивність процесу ризогенезу на початкових етапах залежала від 
застосованих регуляторів росту. На 14-й день культивування у необроблених живців 
не відмічалося регенерації коренів, тоді як при застосуванні ауксинів у всіх варіантах 
формувалося 1,3 - 9,0 коренів довжиною 5,0 - 12,5 мм. На 21-й день культивування 
ризогенез спостерігався також і в контролі, однак інтенсивність росту коренів була 
нижчою, ніж в варіантах з обробкою живців ІМК, ІОК. При обробці живців ІМК кількість 
коренів була більшою в 7,3 рази, а їх довжина суттєво не відрізнялася від контролю. 
Дія ІОК полягала в стимулюванні утворення більшої в 7,6 разів кількості коренів та в 
1,5 раза довжини коренів.  

Характерною особливістю розвитку кореневої системи у живців, оброблених ІМК 
та ІОК було те, що корені у них утворювалися вище місця зрізу на 1,5-2,0 см, а нижня 
частина пагону поступово відмирала. Корені формувалися по всій довжині живців (в 
вузлах і міжвузлях), починаючи з 1-го і до 4-го знизу вузла. У контрольних живців 
основна маса коренів формувалася на 1-3 мм вище місця зрізу і до 1-го знизу вузла.  

Вибірку саджанців і визначення укорінюваності та біометричних показників 
проводили через три місяці після посадки живців. Результати досліджень впливу 
регуляторів росту на укорінюваність зелених живцівтроянди приведені в таблиці 1.  

 
Таблиця 1 

Вплив регуляторів росту на укорінюваність зелених живців троянди сорту 
Престиж 

Варіант 
Укорінюваність, 

% 

Висота 
надземної 
частини, 

см 

Довжина 
основної маси 

коренів, см 

Сира 
маса 

коренів, г 

Контроль (вода) 50,3 22,7 8,6 0,6 

ІМК 15 мг/л 51,4 21,5 9,1 0,6 

ІМК 25 мг/л 82,1 24,3 10,7 0,7 

ІМК 35 мг/л 62,1 25,1 8,2 0,6 

ІОК 50 мг/л 70,2 19,8 8,8 0,8 

ІОК 100 мг/л 75,7 20,3 10,3 0,7 

ІОК 150 мг/л 54,6 23,0 9,0 0,8 

Відмічено позитивний вплив обробки водними розчинами ІМК та ІОК на укорінюваність 

живців. При чому укорінюваність живців залежала як від виду гормону, так і від 
концентрації. Найбільша частота утворення коренів у досліджуваних живців - 78,5 – 
82,1% спостерігалася при обробці  ІМК в концентрації 25 мг/л. Також достовірно 
збільшувалася довжина кореневої системи. При застосуванні цього гормону в 
концентрації 15 мг/л не відмічалося достовірного підвищення укорінюваності у 
порівнянні з контролем. При збільшенні концентрації ІМК до 35 мг/л виявлено 
позитивний ефект у порівнянні з контролем, але значно менший, ніж в оптимальному 
варіанті. Також відбувалося підвищення частоти утворення коренів у живців при 
обробці ІОК в концентрації 50 і 100 мг/л, однак стимулююча дія цього гормону була 
меншою у порівнянні з ІМК. Деякі вчені вважають, що штучно синтезований ІОК при 
потраплянні в рослину швидко руйнується [3], що може бути причиною менш 
ефективної його дії.  

Оптимальним прийомом стимулювання корененутворення у зелених живців 
троянди є обробка живців ІМК в концентрації 25 мг/л, при якому укорінюваність 
збільшувалася у сорту Престиж у 1,6 рази у порівнянні з контролем і становила 82,1%. 
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Такі показники є достатніми для розробки технології одержання садивного матеріалу 
троянди на основі зеленого живцювання. 
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Про роль повітря у передачі інфекцій відомо з глибокої давнини. Перші 
методологічно правильні спроби довести можливість передачі інфекційних хвороб 
через повітря зробив вітчизняний вчений Д.С. Самойлович (1784). Остаточно механізм 
передачі інфекції через повітря наприкінці ХIX ст. – на початку XX ст. дослідили П.Н. 
Лащенков, С. С. Речменський та інші російські вчені, які створили теорію бактеріальних 
аерозолів. За своїм характером аерозолі поділяють на фази: крупнокраплинну 
(часточки мають діаметр понад 0.1 мм), дрібнокраплинну (діаметр часточок менший 
ніж 0.1мм) та бактеріальний пил (утворюється після висихання й осідання крупно-
краплинної і дрібнокраплинної фаз). Найбільшу небезпеку становить дрібнокраплинна 
фаза. За її допомогою через повітря поширюються навіть ті патогенні мікроорганізми, 
які є нестійкими в навколишньому середовищі (збудники коклюшу, менінгіту, грипу, 
кору тощо) [1]. 

Повітря не є сприятливим середовищем для розмноження і розвитку 
мікроорганізмів через те, що не містить поживних речовин в тій кількості, яка необхідна 
мікробам. Однак, якщо необхідні умови для їх життєдіяльності наявні (під час кашлю, 
чхання, розмови, мікроби потрапляють в повітря разом з краплинками води, з 
часточками слизу, що містить поживні речовини, з ґрунту разом з пилом, це все є 
достатньою умовою  для їх існування), мікроорганізми здатні перебувати тривалий час 
та швидко поширюватися в повітрі, цим самим спричинювати епідемії, що є серйозною 
загрозою для людини [2]. 

Патогенні стафілококи та стрептококи можна виявити у невеликій кількості проб 
повітря, відібраного у місцях великого скупчення населення [1]. Тому актуальним є 
дослідження повітря різних біотопів седиментаційним методом. Зазвичай цим 
методом досліджують мікрофлору повітря закритих місць (школи, лікарні, вокзали). 
Нами була здійснена спроба за допомогою седиментаційного методу Коха дослідити 
кількість мікроорганізмів на відкритих ділянках міста. Досконало мікрофлору повітря 

http://po-teme.com.ua/rastenievosdstvo/stati-po-rastenievodcheskim-temam/1423-vpliv-stimulyatoriv-rostu-na-ukorinennya-zelenikh-zhivtsiv-troyandi-rosa-hybrida-l.html
http://po-teme.com.ua/rastenievosdstvo/stati-po-rastenievodcheskim-temam/1423-vpliv-stimulyatoriv-rostu-na-ukorinennya-zelenikh-zhivtsiv-troyandi-rosa-hybrida-l.html
http://po-teme.com.ua/rastenievosdstvo/stati-po-rastenievodcheskim-temam/1423-vpliv-stimulyatoriv-rostu-na-ukorinennya-zelenikh-zhivtsiv-troyandi-rosa-hybrida-l.html
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визначити складно через те, що на неї впливає рухомість повітряних мас, ступінь 
забрудненості мінеральними й органічними речовинами, температура, характер 
осадів, тип місцевості. Тому кількість мікроорганізмів постійно змінюється. 

Об’єктами дослідження обрано біотопи: дубовий бір, сосновий молодняк, 
узбіччя дороги, ботанічний сад ім. О. Фоміна, середина соснового лісу, початок 
соснового лісу. 

Предмет дослідження: мікрофлора біотопів міста Києва. 
Обладнання: чашки Петрі, МПА, спиртівки, маркери, термостат. 
Мета роботи: провести облік мікрофлори повітря різних біотопів; скласти 

підсумкову таблицю про ступінь забруднення мікроорганізмами різних біотопів; 
зробити висновки про чистоту навколишнього середовища і можливі причини його 
забруднення мікроорганізмами. 

Завдання: стерильно розлити МПА в чашки Петрі; дочекатися застигання 
поживного середовища; у різних біотопах міста поставити чашки Петрі зі стерильним 
середовищем і відкрити їх на 5 хв.; після закінчення експозиції чашки Петрі закрити і 
підписати маркером; поставити чашки в термостат при +28°C на три доби. 

 Після закінчення інкубації було проведено обчислення для кількісного 
визначення мікроорганізмів у повітрі за колоніями на чашках Петрі: 

1) спочатку визначаємо площу поживного середовища з колоніями в чашці Петрі 
за формулою S=  πr2: 

S= 3.14 x 4.25 2= 56.7 см2 
2) робимо перерахунок кількості колоній, які виросли на чашці (рис.1), на площу 

100 см2, склавши пропорцію:1) Х = (15 х 100) : 56,7 ≈ 26; 2) Х= (10 х 100) : 56.7 ≈ 18; 3) 
Х = (51 х 100) : 56,7 ≈ 90; 4) Х = (8 х 100) : 56,7 ≈ 14; 5) Х = (27 х 100) : 56,7 ≈ 48; 6) Х = 
(9 х 100) : 56,7 ≈ 16. Отримані результати вносимо в таблицю. 

 
Таблиця 1 

Результати підрахунку кількості колоній мікроорганізмів різних біотопів 
Біотоп Кількість мікроорганізмів Культуральні ознаки колонії 

 
в 

чашці 
Петрі 

в 1 м2 в 1 м3 к-сть 
штамів 

1. Дубовий 
бор 

15 26 2600 5 Велика цвіль світло-блакитного кольору, до 
країв колонії білого кольору. 2 колонії світло-
оранжевого кольору, глянцеві, випуклі, з 
виямкою всередині. Решта колоній дрібна, 
біло-сірого відтінку. 

2. Сосновий 
молодняк 

10 18 1800 4 Велика колонія білої цвілі, всередині та по 
краю колонії опушення менше. Наявні 3 
цвілевих колонії , всередині темно – сірого 
кольору, до країв білого кольору. 
Наявні дрібні колонії мікроорганізмів 
жовтого та білого кольору. 

3. Узбіччя 
дороги 

51 90 9000 7 Наявні 2 цвілевих колонії: 1 подібна до тієї, 
яка проросла у чашці під номером 2; друга 
колонія має по центру світло–оранжеву 
цятку, від якої до краю колонії відходять 
смужки. Велика кількість колоній бежевого 
кольору, по центру випуклі, до країв помітні 
концентричні кола, з рівними краями. 
Велика кількість дрібних, яскраво – рожевих, 
жовтих, світло-помаранчевих колоній. 
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Продовження таблиці 1 
4. 
Ботанічний 
сад ім. 
О. Фоміна 

8 14 1400 3 Наявні 4 колонії цвілі : 2 – такі як в чашці №2; 
2 – великі, 1.5 см в діаметрі, по краям світлі, 
сама колонія світло-коричневого кольору. 
Наявні кілька дрібних колоній світло– 
жовтого, світло–оранжевого, молочного 
кольору. 

5. Середина 
соснового 
лісу 

27 48 4800 5 Дві колонії цвілевих грибів середнього 
розміру, світло-молочного кольору, тонкі, 
прозорі. Наявні дрібні жовті колонії. Великі 
колонії мікроорганізмів молочного кольору. 
Дві колонії світло – жовтого і світло – сірого 
кольору. 

6. Початок 
соснового 
лісу 

9 16 1600 4 Наявна велика колонія цвілевого гриба як у 
чашці 4, що займає 50% чашки Петрі. Кілька 
колоній рожевого, жовтого та білого 
кольорів. Одна темно – коричнева цвілева 
колонія. Вигляд колонії неоднорідний 
(нерівні краї), по середині колонія сильно 
опушена, а по краю блискуча. Розростається 
вглиб МПА. 

 

 
Рис. 1. Колонії мікроорганізмів в чашках Петрі 

 

 
Рис. 2. Процентне співвідношення кількості мікроорганізмів, зібраних в чашки 

Петрі 
1- дубовий бір; 2- сосновий молодняк; 3- узбіччя дороги; 4 - бот. сад ім. О. Фоміна; 

5- середина сосновго лісу; 6- початок соснового лісу. 
 
Для формулювання висновків наведемо показники, виходячи з яких оцінюється 

ступінь мікробного забруднення повітря (табл.2) [3]. 

15; 12%

10; 8%

51; 42%

8; 7%

27

9; 8%

1. Дубовий бор

2. Сосновий 
молодняк
3. Узбіччя 
дороги
4. Бот. сад ім. 
Фоміна
5. Середина 
соснового лісу
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Таблиця 2 
Бактеріологічна чистота повітря 

Оцінка повітря Вміст мікроорганізмів в 1 м3 повітря (загальне мікробне 
число) 

Літній період Зимовий період 

Чистий Менше 1500 Менше 4500 

В міру забруднений 1500-2500 4500-7000 

Забруднений  Більше 2500 Більше 7000 

Порівнявши отримані нами дані з цією таблицею ми можемо сказати, що стан 
мікрофлори повітря біля узбіччя сильно забруднений, а там де є зелені насадження 
близький до чистого (в міру забруднений). 

Висновок. Найбільшу кількість мікроорганізмів і видів колоній було виявлено у 
чашці Петрі № 3 (узбіччя дороги), найменшу кількість мікроорганізмів і видів колоній 
було виявлено в ботанічному саду ім. Фоміна, сосновий молодняк займає середнє 
місце за видами і кількістю мікроорганізмів серед усіх інших нами досліджених біотопів. 
Тому радимо планувати свою прогулянку там, де є зелені насадження, адже їхня 
хімічна активність в рази зменшує кількість мікроорганізмів в повітрі, цим самим 
зменшуючи ризик потрапляння в організм людини патогенних мікроорганізмів. 
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Фітонциди (грец. phytón — рослина і лат. caedo — вбиваю) — утворені 

рослинами біологічно активні речовини, які чинять негативний вплив на бактерії, 
мікроскопічні гриби, та інші форми мікроорганізмів, а саме вбивають чи пригнічують 
їхнє зростання та розвиток. Термін запропоновано Б. П. Токіним в 1928 році [1]. Цим 
терміном вчені назвали речовини, які виділяються живими клітинами багатьох рослин 
для захисту від шкідників і хвороб. Фітонциди являють собою комплекс антимікробних 
речовин, що складається з потужних хімічних сполук (альдегідів, ефірів, спиртів), 
здатних пригнічувати розвиток мікроорганізмів або повністю їх знищувати [2]. 

Розрізняють леткі і нелеткі біологічно активні речовини. Перші виділяються в 
зовнішнє середовище через листя рослин і можуть діяти на відстані, наприклад 
фітонциди листя евкаліпта, дуба, сосни. Другі ж розчинені в тканинних соках і 
протоплазмі рослинних клітин, вони мають контактну дію, їх вплив посилюється при 
пошкодженні рослини [1]. 

http://privetstudent.com/prezentatcii/prezentatcii-ekologiia/3073-prezentaciya-sanitarno-mikrobiologicheskiy-kontrol-kachestva-vozdushnoy-sredy-metody-otbora-prob-vozduha-i-pribory-osobennosti-aeromikroflory.html
http://privetstudent.com/prezentatcii/prezentatcii-ekologiia/3073-prezentaciya-sanitarno-mikrobiologicheskiy-kontrol-kachestva-vozdushnoy-sredy-metody-otbora-prob-vozduha-i-pribory-osobennosti-aeromikroflory.html
http://privetstudent.com/prezentatcii/prezentatcii-ekologiia/3073-prezentaciya-sanitarno-mikrobiologicheskiy-kontrol-kachestva-vozdushnoy-sredy-metody-otbora-prob-vozduha-i-pribory-osobennosti-aeromikroflory.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1928
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Основною групою фітонцидів, які добуті за допомогою промислових технологій 
з рослинної сировини, є ефірні олії. Відстань, сила і дія фітонцидів різна, залежить від 
навколишніх умов, пори року, температури повітря, а також від самого виду рослини 
[2]. 

Фітонциди рослин родини Amaryllidaceaе (Allium, Аllium satívum) здатні в перші 
хвилини своєї дії знешкодити багато видів простих бактерій і нижчих грибів, а за годину 
- комах. В молодому сосновому бору повітря практично стерильне, адже родина 
Pinaceae виділяє в повітря велику кількість летких біологічно активних речовин, цим 
самим в рази знижуючи кількість мікрофлори в повітрі [1]. 

Це дослідження є актуальним тому, що ми маємо змогу дослідити те, як 
фітонциди, доступних для кожної людини рослин, впливають на досить поширені 
мікроорганізми, цим самим, якщо дослід виявиться вдалим, використовувати ці знання 
в житті. 

Об’єктами дослідження обрали  Escherichia coli та Serratia marcescens.  
Предмет: чутливість вищезазначених бактерій до фітонцидів. 
Обладнання: фітонцидоносні рослини, фарфорові ступки та товкачики, 

паперові диски, стерильні пінцети, спиртівки, маркери. 
Мета: дослідити чутливість бактерій до фітонцидів таких рослин: сосна 

звичайна (Pínus sylvestris), цибуля городня (Allium cepa), часник (Аllium satívum), 
апельсин (Citrus X sinensis), тис ягідний (Taxus baccata), ялівець звичайний (Juniperus 
communіs). 

Відповідно до мети нами було виконано такий хід роботи: 
1. Готуємо матеріал для дослідження ступеня чутливості бактерій до фітонцидів 

різних рослин. 
2. Стерильно розливаємо поживне середовище (МПА) в чашки Петрі. 
3. Залишаємо їх на застигання на 10-15 хв. 
4. На поверхню твердого середовища висіваємо суспензію чистої культури в 

ізотонічному розчині. 
5. Підписуємо в чашках Петрі назви штамів. 
6. Розминаємо рослинний матеріал товкачиком у ступці  до виділення рослинного 

соку з фітонцидами (рис.1). 
7. На поверхню засіяного агару поблизу спиртівки пінцетом кладемо по 5 паперових 

дисків (кружечки фільтрувального паперу діаметром до 10 мм), просочених 
фітонцидами, у кожну чашку за загальноприйнятою методикою паперових дисків 
[3]. 

8. Підписуємо на чашках Петрі назви фітонцидоносних рослин. 
9. Ставимо чашки Петрі в термостат при температурі 24° на 2-3 доби. 

 
Рис.1. Виділення рослинного соку з фітонцидами 
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Результати дослідження 

Після закінчення інкубації розглядаємо вирощені колонії та даємо оцінку 
ступеню чутливості бактерій до фітонцидів рослин відповідно до діаметру зон 
пригнічення росту культури навколо дисків (табл. 1) Якщо зона діаметром до 15 мм – 
це свідчить про малу чутливість, понад 25 мм – про високу чутливість мікроба до 
фітонцидів певної рослини. 

Таблиця 1  

Діаметри зони гальмування росту мікроорганізмів, мм 

Рослина Escherichia coli Serratia 
marcescens 

Ступінь чутливості 

E. coli S. marcescens 

Pіnus sylvestris 8; 7; 0; 6; 8 9; 8; 10 7;0 5, 8 6,8 

Allium cepa 0; 0; 8.5; 7; 7 8; 8; 12; 10; 9 4,5 9,4 

Citrus X sinensis 5; 6; 6; 6; 5 8; 8; 7; 7; 7 5,6 7,4 

Аllium satіvum 10;13; 15;10;12 10; 8; 13; 11; 10 12 10,4 

Taxus baccata 12;14; 11; 14; 13 8; 9; 8; 7; 0 12,8 6,4 

Juniperus 
communіs 

10; 8; 15; 10; 8 12; 8; 9; 8; 12 10,2 9,8 

 
До Állium satívum, Taxus baccata, Juniperus communіs мікроорганізми Escherichia 

coli та Serratia marcescens виявили найменшу стійкість, зони гальмування в 
середньому становили 10 мм, подекуди досягали 15 мм. Оскільки зона гальмування 
росту цих мікробних колоній до 15 мм – виявлена слабка чутливість. Низька чутливість 
мікроорганізмів пояснена тим, що препарат було розведено дистильованою водою. 
Тому при збільшених концентраціях можна досягти сильнішого ефекту. Зате 
дослідження впливу фітонцидів у малих концентраціях дає змогу більш точно оцінити 
їхній вплив на досліджувані мікроорганізми. 

 

 

Рис. 2. Діаметри зони гальмування росту мікроорганізмів, мм 
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У Serratia marcescens найбільша чутливість до Аllium satívum, а найменша - до 
Taxus baccata. У Escherichia coli найбільша чутливість доTaxus baccata, а найменша -до 
Allium cepa.  

Висновок: Найбільшу чутливість мікроорганізмів Escherichia coli та Serratia 
marcescens було виявлено до фітонцидів таких рослин як Taxus baccataта Аllium 
satívum. Тому ці рослини можна застосовувати у активній боротьбі з даними 
мікроорганізмами. Мікроорганізми Escherichia coli та Serratia marcescens виявили 
найменшу стійкість до Állium satívum, Taxus baccata та Juniperus communіs. 
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Міста не можуть існувати без живих організмів. Саме живі організми є «живими 

компонентами міста», що залучаються в глобальні біогеохімічні цикли і, таким чином, 
входять до складу географічної оболонки Землі. Тобто місто – це не лише 
середовище, де поширена популяція людини, це й місце, де наявні умови для 
існування різноманітних видів тварин, рослин та численних мікроорганізмів, що є 
невід’ємною частиною підтримання екологічної рівноваги.   

Кожна міська екосистема має свої особливості. На даний час людська популяція 
є домінуючою і може згубно діяти на інших представників угруповань. Моніторинг 
життєвості флори та фауни міста єактуальним знання сучасної екології. 

Продовж 2018-2019 рр. студентами Факультету природничо-географічної освіти 
та екології НПУ імені М.П. Драгоманова проводились обстеження парків, скверів та 
прибудинкових зелених зон м. Київ з метою встановленнясучасного стану флори та 
фауни. 

В роботі використані стандартні методики польових досліджень [1]. 
Нами було встановлено, що Київ розташовується на стику природних зон 

Полісся таЛісостепу, тому тут поєднуються характерні для цих природних зон 
типирослинності. Окремою складовою є також інтрозональна рослинність річкових 
долин, зокрема Дніпра, Десни та інших менших річок. 

Київ оточений значними лісовими площами Для північної околиці характерні 
масиви хвойних і мішаних лісів, південна частина значною мірою розорана. На 
ділянках, які не зазнали сильного антропогенного впливу, переважають широколистяні 
ліси. Тваринний світ дуже різноманітний. Багатство видового складу пов’язане з тим, 
що місто розташоване на межі двох природних зон: північна частина розташована в 
зоні Полісся, південь області лежить у лісостеповій зоні. 

https://kegt-rshu.in.ua/images/dustan/m_l_3_10.pdf
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Історичні джерела та картографічні матеріали вказують на те, що на сьогодні 
природний рослинний покрив майже докорінно змінений  людиною [3]. Первинна 
природна рослинність збереглася лише в окремих важкодоступних місцях, зокрема у 
заболочених місцях заплав, на крутих каньйоноподібних схилах річкових долин, на 
певних ділянках пристигаючих і перестійних лісів. Під впливом антропогенних чинників 
відбувається суттєва зміна середовища існування об'єктів рослинного та тваринного 
світу, що значним чином впливає на видовий та кількісний склад флори і фауни м. 
Києва [2]. 

Відомо, що в межах міста, мешкає не одна тисяча видів тварин. На початку 
1970-х років з 259 видів тварин, занесених до Червоної книги, 83 мешкало в Києві. За 
останні 30 років майже половину видів цього списку (41 вид) вже не побачиш. 
Поясненням цього є збільшення частки міської забудови. Неабиякий інтерес 
викликають, на перший погляд, непомітні безхребетні тварини, наявність яких у Києві 
- це ознака того, що екологічний стан міста ще не зовсім поганий. Це, в першу чергу, 
мешканці водойм, зовні неподібні на тварин губки, різноманітні ракоподібні, молюски, 
серед яких чимало наземних видів, і навіть п'явки.  

Аналіз фауни міських лісів, островів та водних об’єктів показав, що вона 
відрізняється великою різноманітністю. Тільки хребетних тварин в регіоні відмічено 
212 видів 31 роду 6 класів. Переважну більшість складають птахи – 110 видів. 
Зустрічається 30 видів ссавців.  

 Важливу роль у збереженні біорізноманіття міста відіграє Дніпро з його 
затоками, протоками, островами. Тут не тільки гніздяться десятки видів птахів, але й 
відмічаються тисячні скупчення останніх в період перелетів та зимівель. Причому, 
нерідко це червонокнижні види. На Бортницькій зрошувальній системі декілька років 
тому зимувало до двох десятків орланів-білохвостів.  

Нами встановлено, що промислового значення ні тваринний світ ні флора міста 
не мають і потребують охорони. Вважаємо, що розширення території природно-
заповідного фонду м. Києва і області, що є одним з пріоритетних напрямів роботи 
департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної 
адміністрації. 
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За даними Національного інституту стратегічних досліджень, в сучасних умовах 

проблема накопичення відходів виробництва і споживання є однією з провідних загроз 
екологічній безпеці держави.  

Нині в Україні відбувається зростання обсягів утворення відходів, у тому числі, 
й відходів сільського господарства.   При цьому вкрай недостатньо впроваджуються 
сучасні технології залучення відходів до господарського обігу, практично не 
використовується позитивний міжнародний досвід у сфері поводження з відходами і 
регулювання обігу небезпечних речовин.  

Нині в Україні щорічно утворюється біля 10 т відходів у розрахунку на душу 
населення проти 5,5-6 т відходів на душу населення в країнах ЄС. У порівнянні із 
показниками накопичення відходів в Європейському Союзі українські обсяги 
викликають серйозне занепокоєння приймаючи до уваги вкрай недостатній рівень їх 
утилізації та знешкодження [1]. 

Серед найперспективніших альтернативних джерел енергії сьогодні 
розглядається тверда біомаса органічного походження, в тому числі і рослинного, яка 
є екологічно чистим відновлювальним джерелом енергії. Енергія біомаси еквівалентна 
2 млрд т, що становить близько 13-15% загального використання первинних 
енергоресурсів світу. Частка України, за деякими оцінками, становить близько 50 млн. 
тон, але економічно доцільний потенціал біомаси оцінюється у 27 млн. Значну увагу в 
світі приділяють проблемі переробки біомаси з метою отримання біопалива [2]. 

 Біомаса в енергетиці може бути використана безпосередньо шляхом 
спалювання або як паливо - після попередньої переробки на дизельне паливо, етанол 
або газ. Джерелом енергетичної сировини можуть бути як побічні продукти рослинного 
походження (відходи сільськогосподарського виробництва: солома, соняшникове 
лушпиння, стебла кукурудзи тощо), щорічні резерви яких оцінюються в 50 млн. тонн, 
так і спеціально призначені для цього енергетичні рослини, які до того ж є поглиначами 
зростаючої кількості вуглекислого газу і атмосфері. 

Залучення цього потенціалу для виробництва енергії є надзвичайно важливою 
складовою вирішення проблеми енергетичної незалежності України.  

Енергетичні рослини цінні високими темпами нарощування біомаси та 
невибагливістю до умов вирощування. За відносно короткий проміжок часу вони здатні 
давати великі прирости біомаси. В перерахунку на еквівалент енергії витрати на 
вирощування таких культур значно менші, ніж вартість енергоносіїв, отриманих від 
традиційних джерел. Використання рослинної біомаси за умови її безперервного 
відновлення (наприклад, нові лісові насадження після вирубування лісу) не 
призводить до збільшення концентрації вуглекислого газу в атмосфері . 

З точки зору біоенергетики найбільший практичний інтерес представляють 
рослини з високими темпами нарощування біомаси. До таких рослин належать види 
родини Деренові. Важливим з точки зору раціонального природокористування є також 
стійкість в умовах техногенного забруднення, оскільки для вирощування 
біоенергетичної сировини придатні низькопродуктивні, забруднені грунти, які не 
можуть використовуватися як повноцінні сільськогосподарські угіддя для вирощування 
харчових та кормових рослин. Істотною проблемою також є легкість розмноження з 
метою отримання достатньої кількості садивного матеріалу. У природній флорі 
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України поширені 3 види родини Сornaceae: дерен справжній або кизил - Сornus mas, 
свидина кров’яна - Swida sanguinea та свидина південна - S. australis. Зважаючи на те, 
що асортимент аборигенних видів деренових в Україні дуже бідний, а до складу 
родини належить багато цінних у господарському відношенні видів, ботанічні сади та 
інші ботанічні установи здавна займалися інтродукцією видів Cornaceae на територію 
України. Деякі інтродуценти вже набули широкого розповсюдження (такі як свидина 
біла - Swida alba та свидина паросткова - S. sericea), інші представлені лише у 
колекціях ботанічних садів та дендропарків. Частина інтродуцентів рекомендована для 
широкого впровадження у зелене будівництво. Найефективнішим способом 
вегетативного розмноження видів роду Swida є літнє та весняне живцювання, 
розмноження поділом куща та відсадками. Види роду Свидина належать до таких, що 
легко розмножуються вегетативно, отже є можливість швидкого отримання достатньої 
кількості посадкового матеріалу. Насінне розмноження є ефективним з попередньою 
стратифікацією, тому за потреби можна навесні отримати сіянці з насіння, зібраного 
влітку та восени минулого вегетаційного періоду. Всі інтродуценти  в умовах 
інтродукції в Україні характеризуються щорічним цвітінням (часто, й повторним) та 
плодоношенням та високими темпами росту [ 3].  

Зважаючи на високу стійкість деренових в умовах пилового та газового 
забруднення довкілля, вони є перспективними з точки зору підбору асортименту 
швидкорослих рослин для використання в біоенергетиці. 

Україна поступово долучається до міжнародних біоенергетичних програм. Так, 
у 2018 році на Ялтушківській дослідно-селекційній станції Інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН (с. Черешневе, Вінницька обл.) на місці колишнього 
сміттєзвалища на низькопродуктивних землях, не придатних для вирощування 
традиційних сільськогосподарських культур, закладено пілотну ділянку 
біоенергетичних культур. Пілотна ділянка є складовою частиною науково-дослідної 
роботи, яку виконує ІБКіЦБ згідно міжнародного проекту SEEMLA програми Горизонт 
2020. Метою проекту є вивчення можливості сталого вирощування біоенергетичних 
рослин на маргінальних землях Європи [4].  

В ході реалізації проекту розроблено методику ідентифікації маргінальних 
земель, на основі якої проведено картографування земель сільськогосподарського 
призначення Європи. Створено також каталог біоенергетичних рослин, які невибагливі 
до ґрунтово-кліматичних умов і можуть вирощуватись на маргінальних землях. Вже 
другий рік поспіль у УкрНДІПВТ імені Леоніда Погорілого, що знаходиться у селі 
Дослідницьке Київської області, триває експеримент з вирощування незвичного для 
України дерева – павловнії пухнатої (Paulownia tomentosa) [5].  

Україна має великий потенціал для виробництва енергії з біомаси рослинного 
походження. Дослідження нових енергоносіїв для України є надважливим, тому слід 
продовжувати підбір асортименту швидкорослих високоінтенсивних за показниками 
виходу біомаси видів рослин. 
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Петунія відноситься до сімейства пасльонових - Solanaceae. Перший вид з роду 
петуній був знайдений і описаний в околицях Монтевідео (Уругвай) в 1793 р Він був 
віднесений Жаном-Батистом Ламарком до роду Тютюнів і отримав назву Nicotiana 
axillaris [1]. 

Пізніше в тропічних областях Америки було знайдено ще кілька видів петуній. 
Але лише в 1803 році Антуан Лоран де Жюссье виділив їх в самостійний рід, названий 
Petunia, що в перекладі з бразильського означає "тютюн" (petun). Ймовірно, це 
пов'язано з тим, що у цих видів листя трохи схожі і обидва належать до однієї родини. 

Надалі в різних регіонах Південної Америки - Аргентині, Болівії, Парагваї, 
Уругваї, Бразилії виявлені і описані ще близько 30 видів петуній [2]. 

До Європи насіння петунії потрапили в 1820 році. 
Нові види петунії знаходили навіть у XX столітті. Останню знахідку зробив I. R. 

Stehmann в 1987 році в Бразилії в штаті Ріу-Гранді-Ду-Сул. Знайдені форми петунії 
фахівці японської компанії SuntoryLtd, використовували для виведення нових 
ампельних сортів під торговою маркою "Surfinia" і міні-петунії "MillionBells" 
(calibrachoa). 

До теперішнього часу в літературі згадується 64 види петуній, включаючи 
численні синоніми одних і тих же видів. Необхідно визнати, що в систематики петуній 
досі дуже багато неясного. Ряд видів, що відносяться раніше до роду Петунія, в даний 
час відносять до інших родів, перш за все до роду Calibrachoa Cerv. Навіть те, що у 
видів, з яких було розпочато селекція, в літературі зустрічаються різні назви, говорить 
про заплутаність питання [3]. 

Поки ботаніки сперечалися про назву та місце в систематиці того чи іншого виду, 
селекціонери не покладаючи рук працювали над створенням нових форм, сортів, а 
згодом і гібридів петуній. 

Нова, штучно отримана петунія гібридна (Petunia x hybrida Vilm.) пішла від 
схрещування P. axillaris (петунія пазушна) і P. integrifolia (петунія фіолетова). Перший 
вид був привезений до Шотландії, в ботанічний сад Глазго в 1823 р, другий - в 1830 р. 

У 1834 р розцвіла перша гібридна рослина, і з цього моменту почалася 
тріумфальна хода петунії по садам і паркам усього світу. 

У 1852 році Смітт вивів дрібноквіткову махрову форму. Майже одночасно з нею 
з'явилися і форми з великою жилкуватістю в трубці (так звані Веноза). 

В Ерфурті була виведена крупноквіткова петунія з сильно торочкуватими 
краями воронки і густою мережею жилок в трубці, названа чудовою (superbissima) [4]. 

В даний час зусилля селекціонерів спрямовані на створення гібридів з 
канарково-жовтим і яскраво-оранжевим забарвленням квіток. Також актуальна 
проблема підвищення стійкості сортів і гібридів до хвороб. Для цих цілей все ширше 
використовують генну інженерію, наприклад, гібриди з жовтогарячими квітками 
намагаються отримати за допомогою генів троянди, відповідальних за синтез 
відповідних пігментів. 
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Важко підрахувати, скільки до теперішнього часу було створено сортів петуній. 
Кількість їх дуже велика, рахунок давно йде на сотні [2, 5]. 
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Петунія дуже схильна до хвороб, тоді як шкідники її вражають досить рідко. 
Однак дотримання правил агротехніки і сприятливі погодні умови різко знижують ризик 
появи хвороб і шкідників [1]. 

Серед хвороб, що вражають рослини петунії, найбільш шкідливі грибні. 
"Чорна ніжка". Збудники: гриби з родів Olpidium, Pythium, Rhizoctonia, в 

основному Pythium debaryanum Hesse і Rhizoctoniasolan iKuhn. 
Прикоренева частина стебла стає водянистою, темніє і загниває. Рослина 

полягає і гине. Міцелій гриба швидко поширюється по субстрату рівними колами, 
вражаючи все нові сіянці. Гриби вражають сіянці петунії, починаючи з перших днів 
життя. Якщо не вживати ніяких профілактичних і лікувальних заходів, можна втратити 
всі сіянці. Зберігається патоген в грунті і на рослинних рештках. 

Сприяють поширенню захворювання дуже густі посіви, висока вологість грунту і 
повітря, висока температура (вище 20 °С), висока кислотність ґрунту. 

Сіра гниль. Збудник: недосконалий гриб Bothrytiscinerea Pers. що вражає багато 
сільськогосподарських культур. На листі, стеблах і квітках з'являються світло-
коричневі плями або висип, які потім покриваються сірим пухнастим нальотом 
спороношення гриба. Уражені частини рослини спочатку в'януть, а потім загнивають, 
перетворюючись в коричневу масу з сірим нальотом. Гриб вражає петунію в будь-якій 
фазі - від сім'ядольних листочків до дозрівання насіння. При сильному ураженні 
рослини гинуть. 

Хвороба швидко поширюється при занадто густому посіві та посадці, високій 
вологості повітря, низькій температурі (нижче 14°С), надлишку азотних добрив, нестачі 
світла. Гриб зазвичай вражає тканини рослини через рани, в квітку він здатний 
проникати через товкач. 

Зберігається патоген в грунті і на рослинних рештках. Гриб може зимувати на 
дерев'яних конструкціях теплиць. 

Біла гниль. Збудник: сумчастий гриб Whet ze linias clerotiorum (Lib.) Поява 
мокрих бурих плям, у вологих умовах покриваються білим міцелієм. Уражені тканини 

http://dachi74.ru/zve_kal/Petyhia1
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розм'якшуються і біліють. На поверхні і всередині стебла формується біла грибниця, 
на якій незабаром утворюються чорні склероції - органи розмноження гриба. Пагони, 
розташовані вище ураженої частини, відмирають. Гриб може пошкоджувати всі 
частини рослини. 

Умови, що сприяють поширенню захворювання: знижена температура і 
підвищена вологість. Додатково сприяють цьому захворюванню кислі грунти, надмірно 
густі посадки і несвоєчасне видалення уражених частин рослин. Рослини заражаються 
через механічні пошкодження тканин, але гриб здатний проникати всередину і через 
продихи, тому він легко поширюється по квітнику на руках та одязі людини при догляді 
за рослинами. 

Зберігається патоген в грунті і на рослинних рештках у вигляді склероціїв, які не 
втрачають життєздатність до трьох років. Може зберігатися і грибниця. 

Різоктоніоз або мокра гниль. Збудник - Rhizoctoniasolani Kuhn. Гриб здатний 
вражати рослину в будь-якому віці. У фазі сім'ядольних листочків захворювання 
розвивається по типу "чорної ніжки". Починаючи з етапу пікіровки і до закінчення 
вегетації, патоген викликає загнивання кореневої шийки, листя при цьому 
зморщуються, набуваючи сіро-зеленого кольору зі свинцевим відтінком. На кореневій 
шийці з'являються маслянисті світло-коричневі плями, що покриваються бурим 
повстяним нальотом міцелію гриба. Надалі на міцелії з'являються дрібні чорні 
склероції. Хворі рослини відстають у рості, жовтіють і в'януть. 

Розвитку хвороби сприяє заглиблена посадка, а також кислі і перезволожені 
ґрунти. Збудник може розвиватися в діапазоні температур від 3 до 25є С, вологості 
ґрунту від 40 до 100% і кислотності від рН 4,5 до рН 8. Гриб зберігається у вигляді 
склероціїв і міцелію в грунті (на глибині до 80 см) до 5-6 років. Весь цей час він здатний 
до зараження. 

Філлостіктоз або бура плямистість. Збудник - Phyllostlctapetuniae Sp. При 
ураженні на листках з'являються іржаво-бурі плями, спочатку округлі, потім довгасті з 
концентричними зонами. На світлій частині плям формується плодоношення гриба. 
Уражені листки в'януть і засихають. Поширенню захворювання сприяють механічні 
пошкодження, висока вологість повітря. Патоген зберігається на опалому листі. 

Фітофтороз. Збудники – Phytophthora cryptogea Pethybr. і 
Phytophthoramfestansde Вагу. Гриби викликають гниль основи стебла, яке буріє і 
загниває. Рослина в'яне і згодом гине. Ураження можливе в будь-якому віці, однак 
частіше захворювання збігається у часі з фітофторозом томатів і картоплі, що 
пов'язано з особливостями біології збудників. 

Поширенню захворювання сприяє висока вологість повітря, холодні ночі з 
рясними росами. Патоген зберігається в живих зимуючих частинах рослин-
переносників захворювання. 

Бактеріальні та вірусні хвороби поширені не дуже широко, але вони 
відрізняються шкідливістю і легкістю передачі від рослини до рослини при догляді, 
поливах, через комах-шкідників і т.п. Деякі з них здатні передаватися через насіння [2, 
3]. 

Листові галли. Збудник – Corynebacterium fascians Dowson. Дане бактеріальне 
захворювання викликає утворення в основі стебла численних коротких і товстих 
паростків. На головному стеблі формується мало квіток, воно не розвивається і 
залишається укороченим. Спори бактерій дуже довго зберігаються в грунті і на 
рослинних рештках. 

Вірус огіркової мозаїки. Збудник – Cucumber mosaicvirus. Рослини при ураженні 
цим вірусом мають пригнічений вигляд, квітки дрібні з брудно-білими або жовтуватими 
плямами. На листі утворюється мозаїка з темно- і світло-зелених плям, що 
неправильно чергуються між собою. Листова пластина викривляється, стає хвилястою 
з нерівними краями. Сильно уражені рослини не цвітуть. 
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Вірус тютюнової мозаїки. Збудник - Tоbассоmosaicvirus. Уражені рослини 
дрібніше здорових, порушується їх нормальний розвиток. Форма листової пластинки 
змінюється: вона стає хвилястою, а у деяких сортів набуває форми ложки, так як краї 
листка загортаються догори. Потім по всьому листку утворюються некротичні плями 
різного розміру. На квітках з'являються білі або сіруваті плями і штрихи. 

Вірус некрозу тютюну. Збудник - Tobacconecrosisvirus. У уражених рослин на 
листках утворюються світло-зелені плями, які незабаром некротизируются і 
зливаються один з одним. Листки відмирають, а за тими вся рослина, не встигнувши 
розквітнути. Вірус дуже агресивний, але зустрічається досить рідко. Може зберігатися 
і передаватися через грунт. 

Заходи боротьби для всіх перерахованих вище бактеріальних і вірусних 
захворювань - негайне видалення та знищення ураженої рослини. В якості 
профілактичного заходу можна розглядати боротьбу з комахами-шкідниками, в першу 
чергу - з попелиць, яка може бути переносником цих небезпечних хвороб [3]. 

Основний збиток петунії наносять шкідники в теплиці в період вирощування 
розсади. Сильно шкодять різні види попелиці, білокрилка, трипси, павутинні кліщі [3]. 

Попелиця-Aphidoidea. Може вражати як розсаду в теплиці, так і дорослі рослини 
у відкритому грунті. Листки в уражених рослин деформуються, стають білими, при 
сильному ураженні рослина має пригнічений вигляд і відстає в рості. На нижньому боці 
листків найчастіше знаходяться колонії зелених, жовтих, червоних або чорнуватих в 
основному безкрилих комах.  

Білокрилка - Aleyrodidae. Сильно шкодить рослинам в оранжереях і теплицях, у 
відкритому грунті вражає рослини незначно. Дорослі комахи і личинки висмоктують з 
рослин сік, в результаті чого листя зморщується і засихає. 

Трипси - Thysanoptera. Комахи тримаються з нижнього боку листків і 
висмоктують з них сік. Уражені рослини відстають у рості, листки деформуються і при 
сильному ураженні засихають. 

Павутинні кліщі - Tetranychusurticae. Сильно вражають рослини в теплицях і 
приміщеннях. У спекотну суху погоду можливе ураження і у відкритому грунті. Дуже 
швидко розмножуються, висмоктуючи з рослини сік. Листки при цьому має білясте 
забарвлення, при сильному ураженні рослини покриваються павутинним нальотом і 
можуть загинути. 

Слимаки - Ariolimax. Можуть пошкоджувати рослини петунії як в теплиці, так і у 
відкритому грунті. Істотної шкоди дорослим рослинам вони не завдають, але обгризені 
листки псують зовнішній вигляд рослин і знижують декоративність. 
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Ґрунтовий покрив території Києва відрізняється великим природним 

різноманіттям, а його просторова організація відповідає основним зональним 
закономірностям і азональним особливостям поширення ґрунтів, які залежать від 
поєднання біокліматичних умов помірного географічного поясу, рельєфу, геологічної 
будови, тектонічного режиму території тощо. 

На жаль, в умовах розбудови міста і зростання антропогенного навантаження 
на природне середовище природні ґрунти зазнали суттєвої трансформації (приблизно 
половину площі міста займають урбаноземи). Однак значні площі у межах Києва все 
таки залишаються під лісами, зеленими насадженнями та водними об’єктами, тому 
при вмілому плануванні можливе поступове часткове відновлення природних 
екосистем, в тому числі й ґрунтового покриву, що забезпечить покращення якості 
природного середовища у місті. Для втілення такої програми необхідно володіти 
інформацією щодо закономірностей просторової організації ґрунтового покриву, його 
сучасного стану і якості ґрунтів. 

Основними екологічними проблемами м. Києва, що безпосередньо пов’язані з 
геологічним середовищем, і вимагають сучасної якісної геологічної та 
геоморфологічної інформації, є: 

- виникнення, інтенсивний розвиток та непередбачувані наслідки прояву 
небезпечних екзогенних процесів (зсувоутворення, підтоплення, затоплення, 
суфозія, водна ерозія, електрохімічна корозія тощо); 

- трансформація природного рельєфу у межах міста та формування техногенних і 
природно-техногенних форм рельєфу; 

- неправомірне використання заплави Дніпра та інших цінних форм та елементів 
рельєфу для забудови, недотримання основних норм природокористування; 

- зміна гідрогеологічних умов та динаміки рівня підземних вод під впливом 
інженерно-господарської діяльності людини; 

- забруднення поверхневих та підземних вод у межах Києва та прилеглих  
територій, де розміщені основні водозабори міста; 

- нерівномірне геохімічне, радіаційне, шумове, вібраційне забруднення території 
міста та утворення інтенсивних фізичних полів [3]. 

Мікрорайон Бо́ртничі – колишнє селище, на теперішній час є частиною міста 
Києва в Дарницькому районі. Історична місцевість розташована у південно-східній 
частині Києва, яка знаходиться між оз. Вирлиця, вул. Лісовою, дренажним каналом і 
межами міста. Населення  мікрорайону складає більше 20 тис. мешканців (15,5 тисяч 
– 2012р.; 5510 в 1970р.). 

Під час  дослідження ґрунтового покриву території Бортничів встановлено, що 
дану місцевість складають дерново-слабко- і приховано-підзолисті ґрунти, сформовані 
на давньоалювіальних та еолових пісках, під сухими і свіжими борами та різнотравно-
злаковими формаціями. Дернові ґрунти розвинені на стрімких делювіально-
колювіальних схилах під сухими суборами, сухо-травно-злаковими луками і 
піонерними угрупованнями. 

Серед ґрунтів річкових заплав виділяються дернові та дерново-опідзолені 
ґрунти, сформовані під дібровами, осокорниками і вторинними луками на підвищених 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1970)
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сегментно-гривистих ділянках високих заплав, складених алювіальними пісками; на 
вирівняних ділянках формуються дернові слабкооглеєні ґрунти під осокорниками з 
вербою і вільхою та вторинними луками, а також дернові глейові ґрунти, сформовані 
під злаково-різнотравними луками. Ґрунти низьких заплав – дернові піщані, заплавні 
болотні, лучно-болотні, торфово-болотні [4] . 

Однак, у процесі антропогенного освоєння, природні ґрунти на території 
мікрорайону були змінені промисловою, житловою забудовою, інфраструктурою тощо. 
На сьогодні майже половина території  Бортничів  характеризується поширенням 
урбаноземів, тобто ґрунтів із порушеною будовою профілю, наявністю антропогенних 
горизонтів тощо.  
Ступінь забруднення ґрунтів є важливою інформацією, що характеризує рівень 
техногенного тиску на урболандшафти, оскільки вони постійно, у будь-яких 
метеоумовах поглинають більшу частину аерозолів. На стан ґрунтів міського 
ландшафту впливають промислові відходи підприємств, будівельні та інші роботи, 
пов'язані з переміщенням ґрунтових мас, тепло- та енергогенеруючі об'єкти, 
транспортна інфраструктура, побутові відходи тощо [2]. 

Нашими дослідженнями було встановлено рівень забруднення ґрунтів 
мікрорайону Бортничі ізотопами цезію-137 та калію-40. Зразки досліджуваного ґрунту 
були взяті з різних зон мікрорайону (рис. 1), а саме: 

- зразок №1 – територія школи №305 (вул. Є. Харченка, 53); 
- зразок №2 – вул. Колекторна,1 (Харківська площа ,метро Бориспільська); 
- зразок №3 – берег озера ( вул. Лісова 36-40); 
- зразок №4 – Бортницька станція аерації; 
- зразок №5 – територія Дарницького лісництва (вул. Лісова, 80); 
- зразок №6 – приватна садиба, город (вул. К. Осьмака,43); 
- зразок №7 – гаражний кооператив (вул. М. Коцюбинського, 18). 
 

 
Рис. 1. Картосхема мікрорайону Бортничи 

 
Результати замірів наведено в таблиці №1: 
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Таблиця 1 

Зразок Цезій-137 (кБк/кг) Калій-40(кБк/кг) Рівень 
шкідливості 

1 0,044 0,389 6 

2 0,167 1,008 1 

3 0,037 0,316 7 

4 0,132 0,391 2 

5 0,080 0,283 3 

6 0,069 0,308 4 

7 0,048 0,310 5 

За рівнем шкідливості першість належить ґрунту, який відповідає зразку №2  
вул. Колекторна,1 (Харківська площа, метро Бориспільська); з найменшим рівнем 
забрудненості є зразок № 3 берег озера (вул. Лісова 36-40) [1]. 

Незважаючи на антропічну трансформацію і деградацію ґрунтового покриву, 
значна частина території мікрорайону, що зайнята лісовими, парковими та водними 
об’єктами, залишається потенційно придатною для відновлення природного процесу 
ґрунтоутворення. Важливим інструментом регулювання екологічної ситуації має стати 
функціональне зонування території мікрорайону, зокрема визначення меж 
рекреаційної зони та об’єктів екологічної мережі, що забезпечить збереження та 
відновлення природних ландшафтів. 
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Питання чи притаманна тваринам свідомість залишається відкритим. З одного 

боку, ряд вчених схиляються до думки, що свідомість притаманна лише людині. Проте, 
в ряді досліджень, які проводили такі вчені, як Г. Геллап, Ф. де Вааль, Р. Бірн, було 
встановлено, що вищим хребетним тваринам притаманні певні прояви свідомості, 
звісно не в такій самій мірі як  у людини. Ускладнює ситуацію той факт, що досі не існує 
єдиного визначення свідомості, крім того інколи непросто розмежувати такі поняття, 
як «свідомість», «особистість», «індивідуальність», «самість» та багато інших 
психологічних термінів, котрі описують різні прояви психіки. До того ж необхідно 
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визнати, що на даний момент відсутнє достовірне матеріальне підтвердження 
існування свідомості, як об’єктивної реальності. 

В даній роботі ми використовуємо наступне визначення: свідомість – вищий 
рівень психічного відображення об’єктивної реальності, а також вищий рівень 
саморегуляції, що притаманний лише людині, як соціальній істоті [4]. Проте ми 
припускаємо, що акти саморегуляції вищого рівня притаманні не лише людині.  

Як показують численні дослідження, таких вчених, як  Т. Кузнєцова, Р. С. Фоутс, 
вищі примати, такі як шимпанзе, горили, орангутанги проявляють дуже складні форми 
поведінки. Деякі поведінкові процеси можуть свідчити про наявність певного рівня 
свідомості. Експериментально доведено, що шимпанзе мають в зачатковій формі 
поняття про те, що в психології прийнято називати «теорією чужої свідомості». Мова 
йде про здатність у процесі мислення ставити себе на місце іншого, приписувати 
індивідам, чи особинам певні розумові стани та уявлення, розуміючи при цьому, що 
вони можуть бути хибними (не відповідати дійсності), та можуть відрізнятися від 
власних станів та уявлень. Тварини, котрі не володіють «теорією чужої свідомості» 
здатні реагувати лише на зовнішні ознаки поведінки, не роблячи висновків про 
внутрішній стан особини, якій притаманна дана поведінка [1]. 

Наявність «теорії чужої свідомості» підтвердив експеримент, описаний Л. 
Вишняцьким у книзі «История одной случайности или происхождение человека». Для 
дослідження було взято групу шимпанзе з 4 осіб. Для порівняння до експерименту 
було залучено дітей віком від 3 до 6 років та дорослих аутистів. Досліджуваним 
представляли апарат, котрий мав 4 висувні ніші. До однієї з цих ніш експериментатор, 
на очах досліджуваних, прикріплював значок. Після цього експериментатор заходив за 
апарат, що покласти в помічену нішу певні ласощі. Важливим моментом є те, що 
експериментатор займав положення, в якому не міг спостерігати значок на ніші. Надалі 
досліджуваним пропонувався доступ до апарату, та методом проб та помилок вони 
засвоювали, що ласощі завжди знаходяться в поміченій ніші. Після цього наставала 
ключова фаза експерименту. Чергового разу, після того як експериментатор зайшов 
за апарат, значок якби випадково сповз на іншу нішу. Тепер правильно розв’язати 
завдання міг тільки досліджуваний, котрий брав до уваги «хибне» уявлення 
експериментатора про положення значка на ніші. Результати були наступними. З 
аутистів ніхто не зміг упоратися з поставленим завданням. Діти трирічного віку 
впоралися із завданням погано. Лише діти шестирічного віку впоралися майже зі 
стовідсотковим успіхом. А група шимпанзе показала результати, рівня 4 – 5 – річних 
дітей [1]. 

Наявність у вищих приматів «теорії чужої свідомості» просліджується у різних 
формах поведінки цих тварин. Яскравий приклад – здатність до обману. Описані 
випадки, так званого тактичного обману, коли тварина намагається змусити партнера 
по комунікації прийняти хибну інформацію про її стани, вчинки та дії. Шимпанзе, 
горили, орангутанги часто приховують певну інформацію, чи розповсюджують 
дезінформацію в процесі взаємодії з особинами свого виду та людиною. Вони це 
роблять для того щоб отримати монопольний доступ до їжі, завоювати прихильність 
статевого партнера, забезпечити власну безпеку. Звісно, таку поведінку можна 
пояснити умовно – рефлекторною діяльністю – особина, багаторазово отримуючи 
результат (наприклад, певна поведінка інших мавп) здійснюючи певні дії (наприклад, 
надаючи хибну інформацію про власний стан здоров’я) виробляє в себе рефлекс. Але 
описані випадки, коли при складності обману він мав одиничний характер. Приклад – 
випадок, коли орангутанг Чатнек украв ластик, котрий йому сподобався, а потім 
прикинувся, що проковтнув його та повідомив про це господарю ластика мовою 
глухонімих [1].  

Експериментальними методами було підтверджено, що вищі примати здатні 
впізнавати себе в дзеркалі. Американський психолог Гордон Геллап провів наступне 
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дослідження. На морду шимпанзе, що перебував під наркозом наносили дві-три плями 
червоної фарби. Після того, як тварина прокинулась перед нею ставили дзеркало. Про 
зміни у своєму вигляді тварина могла дізнатися лише з відображення. Згодом, тварина 
починала обмацувати зафарбовані ділянки, обнюхувати забруднені пальці, та навіть 
зчищати фарбу [5].  

Такому експерименту вчені піддали різних тварин, але здатність впізнавати себе 
в дзеркалі достовірно встановили лише у вищих приматів – бонобо, орангутангів, 
горил, шимпанзе. 

Наведені вище дані можуть свідчити про те, що у психіці вищих приматів на 
певному етапі еволюції відбувся процес відокремлення себе, як суб’єкта з об’єктивного 
оточуючого середовища. Окрім цього, вірогідно, вищи примати розуміють, що окрім 
них в оточуючому просторі є інші суб’єкти – їх родичі. Звісно, стверджувати, що 
людиноподібні мавпи мають таку ж складно організовану психологію, як і людина не 
можна, але припускається, що вони мають зачатки того, що прийнято називати 
свідомістю.  

Крім вищих приматів  ще однією групою тварин, що можливо, мають зачаткову 
свідомість є дельфіни. Дельфіни – стадні тварини, яким притаманна складна система 
соціальних відносин. Вони мають доволі складну статеву та батьківську поведінку, 
дорослі особини можуть виражати співчуття  та  здатні до взаємодопомоги. Стадо 
дельфінів має складну ієрархічну структуру. У дельфінів розвинута імітаційна 
поведінка, що виражається в імітації поведінки високорангових особин 
низькоранговими [3]. 

Як показали дослідження, В. А. Рябова дельфінам притаманний доволі 
складний процес комунікації. Ці тварини спілкуються між собою за допомогою 
ехолокації. Більшість дельфінів продукують два основні типи звуків: широкосмугові 
«пакунки» та «свисти». Дослідження показують, що пакунки звуків мають різноманітну 
частоту та довжину. Дельфіни обмінюються ними по черзі, що нагадує діалог між 
людьми. Існує гіпотеза, що  кожний імпульс такого пакунку – це слово, а весь пакунок 
– це певний вираз. Крім того, допускається, що кожний дельфін здатний видавати 
автографічний свист, за яким його впізнають родичі. Можливо, кожен дельфін має 
власне ім’я, на яке він відгукується у групі. Деякі автори, такі як Л. Ренделл та Х. 
Уайтхед припускають, що дельфіни за допомогою своєї мови здатні до передачі 
досвіду від одного покоління до іншого. На основі цього висуваються припущення про 
наявність «культури» у дельфінів. На основі вищеописаного можна допустити, що 
дельфіни мають певний рівень свідомості, та здатні відмежовувати себе, як суб’єкта 
від оточуючого об’єктивного світу, а також відмежовувати своїх родичів з цього 
середовища [6]. 

Наступна група тварин, котрі мають прояви свідомості - слони. Численні 
спостереження таких вчених як І. Дуглас-Гамильтон та С. Мосс свідчать про те, що у 
слонів наявний «культ смерті». Відомі випадки коли слони натрапляючи на трупи своїх 
родичів виявляли активний який інтерес до решток. Слони обступали труп, 
досліджували його обнюхуючи, обмацуючи кістки. Особливу увагу вони приділяли 
бивням, котрі часто, навіть, забирали з собою. Відомі випадки, коли слони хоронили 
мертвих тварин та людей, у тому числі й своїх родичів. Здійснюють вони це накидаючи 
на труп різноманітну рослинність. Значної уваги слони приділяють також місцю 
загибелі слона, навіть якщо там вже немає трупа. Описані випадки, коли слони 
повертали трупи своїх родичів на місце загибелі, якщо рештки були переміщені [2].  

В таку незвичайну поведінку тварин покладений певний біологічний смисл, який 
ще не розкритий. Ця поведінка слонів указує на певну примітивну тваринну «культуру», 
що тісно пов’язана зі смертю. Якщо це дійсно так, то, можливо, слони мають певні 
зачатки свідомості. 
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На основі викладеного матеріалу можна зробити висновки, що вищі хребетні 
тварини мають надзвичайно складну поведінку, яка часто виходить за рамки концепції 
умовно-рефлекторної діяльності. Окремі види тварин, такі як  примати, виражають 
форми поведінки, що нагадують свідому діяльність людини.  

Необхідно зауважити, що достовірно не підтверджено наявність у вищих 
хребетних тварин свідомості, рівня людини. Дане питання є проблемним, адже на 
даний момент немає чітких рамок, що  визначали поняття свідомості, а також немає 
матеріального доказу наявності свідомості, що робить безпосереднє дослідження 
свідомості, як матерії неможливим. Зараз спостерігаємо лише явища свідомості, що 
виражається в тих, чи інших формах поведінки  деяких тварин. Повноцінна свідомість 
притаманна лише людському виду, але у тварин з високим рівнем психічної організації 
наявний певний конструкт, котрий можна було б назвати «протосвідомістю», або 
«тваринною свідомістю».  

Якщо у майбутньому дане припущення отримає підтвердження, це кардинально 
змінить відношення людини до високоорганізованих тварин. 

 
Список використаних джерел: 

1. Вишняцкий Л. Б. «История одной случайности или происхождение человека» / Л. Б. 
Вишняцкий. – Москва: «Наука», 2005. -  С. 62 - 65.  

2. Дуглас-Гамильтон И. «Жизнь среди слонов» / И. Дуглас-Гамильтон. – Москва: 
«Наука», 1981. -  С. 241 - 249. 

3. Крушинская Н. Л., Лисицына Т. Ю. «Поведение морских млекопитающих.»/ Н.Л. 
Крушинская, - Москва: «Наука», 1983. С. 127 – 166.  

4. Маклаков А. Г. "Общая психология. Учебное пособие для вузов и слушателей 
курсов психологических дисциплин" / А. Г. Маклаков.. – 585 с. 

5. Мак-Фарленд Д. «Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция» / Д. 
Мак-Фарленд. — Москва: «Мир», 1998. — С. 474—476. 

6. Рябов В. А. «Изучение акустических сигналов и предполагаемого разговорного 
языка дельфинов» – «Биофизика и медицинская физика»/ В. А. Рябов. – 2016. – С. 
89 – 101. 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИТОСТАТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОСЛИН РОДИНИ 
ASTERACEAE 

 
Міщенко Н.С. студентка 3 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., асистент Єжель І.М.  
 

Актуальність теми дослідження цитостатичної активності полягає у 
важливості розширення знань про протипухлинні властивості рослин та створення 
методичної бази для швидкого та результативного лікування онкозахворювань [3]. 

Об'єктом дослідження є лікарські рослини календула лікарська (Calendula 
officinalis L.) і пижмо звичайне (Tanacetum vulgare L.).  

Предметом дослідження є цитостатичні властивості лікарських рослин. 
Мета: експериментально дослідити цитостатичну активність настоїв з рослинної 

сировини календули лікарської (Calendula officinalis) і пижма звичайного (Tanacetum 
vulgare). Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання дослідження:  

1) відібрати тест-об’єкти –  проростки Cucumis sativus L.; 
2) приготувати настій з Calendula officinalis та Tanacetum vulgare; 

http://evolution.powernet.ru/library/animal_behaviour.html
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3) 30 чашок Петрі ретельно протерти спиртом з метою стерилізації, дочекатися 
висихання; 

4) помістити в кожну чашку Петрі фільтрувальний папір та по 10 проростків 
Cucumis sativus; 

5) залити в кожну чашку Петрі різну концентрацію досліджуваного відвару, 
підписати; 

6) помістити чашки Петрі з досліджуваним матеріалом в термостат на сім діб; 
7) після завершення термостатування зробити відповідні висновки за кількістю 

бічних коренів.  
Методи дослідження. При вирішенні поставлених завдань застосовувалися такі 

методи дослідження, як: теоретичні методи (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 
класифікація); методи математичної статистики. Лабораторні дослідження 
проводилися за методикою В.Б. Іванова та Є.І. Бистрової [1-2].  

Під час досліджень з цитостатики основний метод, який ми використовуємо - це 
метод В.Б. Іванова і Є.І. Бистрової, суть якого полягає у тому, що при вибірковому 
гальмуванні мітозу на головних коренях проростків рослин бічні корені не 
утворюються, а ріст головних коренів сильно пригнічується. Як тест-об’єкти для таких 
досліджень, за В.Б. Івановим, зручно використовувати проростки Cucumis sativus L. 
Ранній розвиток на головному корені бічних коренів є характерною особливістю  
C. sativus та інших гарбузових (Cucurbitaceae). Це зумовлено тим, що в корені зародка 
насінини, за спостереженнями В.Г. Дубровського [1,2], є закладені примордії бічних 
коренів, в яких після набухання починаються клітинні поділи. У коренях гарбузових 
закладка бічних коренів відбувається в базальній частині меристеми, а в коренях 
більшості інших рослин – у зоні диференціювання клітин після завершення 
розтягування. Закладені у насінні зачатки бічних коренів складаються з кількох 
десятків клітин. Поява бічного кореня на поверхні головного можлива лише після 
проходження ними кількох мітотичних циклів. Отже, інгібітори мітозу зупиняють 
розвиток бічних коренів, хоча головний може деякий час рости за рахунок 
розтягування клітин зародкового корінця [1]. Також ми використовуємо порівняльний 
метод, який нам допомагає визначити, у якої рослини краща цитостатична активність. 

Тест-об’єктами для дослідження протипухлинних властивостей рослин є: огірок 
посівний (Cucumis sativus L.) сорту "Джерело"; рослинна сировина – календули 
лікарської (Calendula officinalis) і пижма звичайного (Tanacetum vulgare). 

Для експерименту ми брали Cucumis sativus, які вже проросли і у результаті 
семиденного термостатування з’ясували вплив настоїв з Calendula officinalis і 
Tanacetum vulgare окремо та в суміші на кількість бічних корінців проростків C. sativus 
(табл. 1).  

Оскільки кількість бічних коренів тест-об’єкта є найважливішим показником 
цитостатичності досліджуваного розчину, нами підраховано кількість бічних коренів 
проростків C. sativus у кожній чашці Петрі (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Вплив настою з Calendula officinalis, Tanacetum vulgare окремо та суміші 

Calendula officinalis  і Tanacetum vulgare на кількість бічних корінців проростків 
C. sativus 

Концентрація 
р-ну (мл 

настою: мл 
Н2О) 

Кількість бічних корінців на проростках тест-об'єкта 

вирощених під 
впливом настою 

Calendula officinalis 

вирощених під 
впливом настою 

Tanacetum vulgare 

вирощених під 
впливом настою 

Calendula officinalis і 
Tanacetum vulgare 

Контроль 145 145 145 

1:9 135 3 16 
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Продовження таблиці 1 

2:8 45 - 120 

3:7 65 47 27 

4:6 75 3 4 

5:5 18 - 111 

6:4 65 37 23 

7:3 30 1 27 

8:2 23 35 9 

9:1 14 48 3 

Якщо порівняти середню кількість бічних корінців у співвідношенні до кількості 
проростків, отриманих під час дослідження кожного з настоїв, то можна отримати такі 
результати опрацювання даних кожної з таблиць. Оскільки на 90 проростках тест-
об’єкта, вирощених в настої Calendula officinalis, загалом виявлено 470 бічний 
корінець, то на один проросток припадає приблизно 5,22. Так як на 90 проростках C. 
sativus, вирощених в настої Tanacetum vulgare, знайдено 174 бічний корінець, то на 
один проросток відповідно припадає 1,93. Відповідно до того, що на 90 проростках 
огірка посівного, на які здійснювала цитостатичний вплив суміш настоїв Calendula 
officinalis та Tanacetum vulgare, відмічено наявність лише 340 бічних корінців, на один 
проросток в такому разі припадає 3,78.  

Настій Calendula officinalis має низьку цитостатичну активність (рис. 1). Проте у 
концентрації 5:5 Н2О та 1:9 Н2О можна спостерігати малу кількість бічних корінців, 
проте кожен корінь вище вказаних концентрацій дав, що найменше 1 бічний корінець. 
Найнижча цитостатична активність спостерігається у концентрації 1:9 Н2О, за якої 
кожен корінь має щонайменше 10 бічних корінців.  

Щодо отриманих даних з настою Tanacetum vulgare, то найбільше гальмування 
бічних корінців C. sativus відбулося при концентрації 2:8 Н2О та 5:5 Н2О. Проявилось 
це в тому, що не проросло жодного бічного корінця. Можна стверджувати, що у настою 
Tanacetum vulgare висока цитостатична активність тому, що при всіх інших 
концентраціях мала кількість бічних корінців у порівнянні з настоєм Calendula officinalis. 

При змішуванні настоїв Calendula officinalis та Tanacetum vulgare 
спостерігається такий результат, що при концентрації 4:6 Н2О, 8:2 Н2О та 9:1 Н2О 
проросло найменше бічних корінців C. sativus, що свідчить про найбільшу 
цитостатичну активність при цих концентраціях. 

 
Рис. 1. Порівняння цитостатичних властивостей рослин родини Asteraceae: 

по осі y - кількість бічних корінців: менша кількість яких свідчить про вищу цитостатичну 
активність; 
по осі х – концентрації настоїв досліджуваних рослин родини Asteraceae. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Calendula officinalis

Tanacetum vulgare



73 
 

Отже, у висновку можна сказати, що настій Tanacetum vulgare має порівняно 
вищу цитостатичну активність, тобто його можна рекомендувати для подальшого 
дослідження, а в перспективі - і для використання у лікуванні та профілактиці ракових 
пухлин. 
 

Список використаних джерел: 
1. Иванов В.Б. Проростки огурца как тест-обьект для обнаружения єффективных 

цитостатиков. / В.Б. Иванов, Е.И. Быстрова, И.Г. Дубровский // Физиология 
растений. – 1986г. - №1. – с.195-199. 

2. Иванов В.Б. Использование корней как тест-обьектов для оценки биологического 
действия химических соединений / В.Б. Иванов // Физиология растений – 2011. – Т. 
58, № 6. – с. 944-952. 

3. Мегалінська А.П. Вирощування деяких лікарських рослин на територіях, 
забруднених радіоактивним цезієм / А.П. Мегалінська, Н.Р. Дев'єр // Науковий 
часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20 : Біологія. - 2008. - Вип. 2. – С. 84-
89. 

 
 

ЛІХЕНОІНДИКАЦІЯ – СУЧАСНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТИКИ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО 
ПОВІТРЯ 

 
Михайленко Ю.О. студентка 2 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Журавень Н.М. 
 

У зв’язку із стрімким поширенням впливу антропічнних чинників на навколишнє 
середовище, постає проблема збереження стану рівноваги в природі та збереження 
екосистем. Для цього необхідно проводити оцінку стану навколишнього середовища. 
Одним із методів такої оцінки є біоіндикація – встановлення ступеня забрудненості 
середовища за допомогою живих організмів (біоіндикаторів). Біоіндикація має ряд 
переваг перед інструментальними методами. Вона відрізняється високою 
ефективністю, не потребує великих затрат і дає можливість швидко характеризувати 
стан середовища за тривалий проміжок часу. Сьогодні методи біоіндикації – 
забруднення атмосферного повітря кислотними забруднювачами, пилом, важкими 
металами, радіонуклідами неможливо уявити без використання лишайників. Значна 
частина їх є особливо чутливими до атмосферного забруднення, оскільки вони 
отримують всі неорганічні елементи, необхідні для існування, з атмосфери. Тому 
лишайники вже з першої половини  XX століття використовуються для оцінки стану 
атмосферного повітря в містах та промислових регіонах. [1] Слід наголосити, що з 
метою індикації стану атмосферного повітря використовують лише «епіфітні» 
лишайники, тобто лишайники, що зростають на корі дерев. Лишайники, що зростають 
на мертвій деревині парканів, зламаних чи мертвих дерев, на ґрунті та на кам’янистому 
субстраті не використовуються для цілей ліхеноіндикації стану атмосферного повітря. 
В останньому випадку різний хімічний склад та вологоємкість субстрату можуть 
«допомагати» лишайнику виживати в несприятливих умовах атмосферного 
забруднення. Лишайники по-різному реагують на забруднення повітря: деякі з них 
гинуть навіть при найменшому забрудненні; інші, навпаки, живуть лише в містах, добре 
пристосувавшись до відповідних антропогенних умов.Вивчивши цю властивість 
лишайників, їх можна використовувати для загальної оцінки ступеню забрудненості 
атмосферного повітря[2].   
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Один з відомих ліхенологів, Х. Трас, розділив методи ліхеноіндикації на три 
групи. Методи першої групи, дозволяли вивчати зміни, що відбуваються в будові і 
життєвих функціях лишайників під впливом забруднення. Методи другої групи 
засновані на описі видів лишайників, що живуть у районах з різним ступенем 
забруднення атмосфери. Третя група включає методи вивчення цілих лишайникових 
угрупувань у забруднених районах і складання спеціальних карт[3].   
Згідно ступеню забруднення повітря види лишайників можна розділити на три 
категорії:           
1.Найчутливіші, що зникають при найменшому забрудненні; 
2. Середньочутливі, що приходять на зміну загиблим чутливим видам, з якими вони не 
могли конкурувати, поки повітря було зовсім чистим;  
3. Найвитриваліші до забруднення[4].   

Під час прогулянки лісом, можна помітити лишайники, які ростуть на стовбурах 
дерев,– великі світло-сірі плями листових пармелій, накипні лишайники, звисаючі з 
гілок « бороди» уснеї, алекторії та інші. Всі вони тут живі і нерідко покривають більшу 
частину поверхні стовбура. У міських насадженнях навряд чи  вдасться  виявити  
лишайники, хіба що кволі фрагменти слані у тріщинах кори. 
Під час вивчення  ліхенофлори сучасних міст  були виявлені  загальні закономірності:  
1. Чим більш індустріалізоване місто, тим сильніше забруднене його  повітря,  тим 
менше  зустрічається  в ньому видів  лишайників,  тим  меншу площу покривають вони 
на стовбурах  дерев та інших  субстратів, і  тим нижча  їхня життєдіяльність.  
2. При  підвищені ступеня забруднененості  повітря  першими зникають  кущисті 
лишайники, за  ними –  листуваті  й останніми – накипні [4]. 

Упродовж останніх  десятиліть  було доведено, що з компонентів  забрудненого 
повітря  на лишайники самий  негативний вплив робить діоксид сірки (SO2). 
Встановлено, що ця речовина  вже  в  концентрації 0,08 - 0,10мг  на 1 м³  повітря 
починає  шкідливо діяти  на багато видів лишайників: у хлоропластах клітин 
водоростей з’являються бурі  плями,  починається деградація хлорофілу, плодові тіла 
лишайника хворіють. Концентрація SO2, рівна 0,5 мг/м³, згубна для  всіх  видів 
лишайників, що  ростуть у природних  ландшафтах. Цікаві дані були отримані  також  
методом  пересаджування  деяких лишайників з природних  умов у міські,  при  цьому  
в різних видів виявилася різна реакція на зміну умов: одні  швидко вимирали, інші 
пристосовувалися навіть  до  отруйного середовища. Звичайно, у містах  на лишайники  
згубно  впливає  не тільки  двоокис сірки, але й інші  забруднювачі – окис азоту, 
з’єднання фтору тощо. Крім того, у містах сильно змінені мікрокліматичні умови – тут 
«сухіше», ніж у природних  ландшафтах (приблизно на 5% ), тепліше (у різних містах  
на 1-3°С ), менше світла. Лишайники наддають  перевагу вологим  місцям, і ці умови, 
звичайно, роблять  на них певний вплив. І все-таки  перший  їхній «ворог» у містах – 
забруднене повітря. Тепер вже людина, яка хоч би небагато знає про лишайники (15 
– 20 видів), прогулюючись містом, може сказати, наприклад, що  на цій  алеї  повітря  
сильно  забруднене , кількість двоокису  сірки  в повітрі  перевищує 0,3 мг/м³ ( 
лишайникова « пустеля »), у  цьому  парку  повітря забруднено  помірно, кількість so2 
коливається  між 0,05- 0,2 мг/ м³ ( це  можна  встановити  по наявності на стовбурах 
дерев деяких  витривалих, стосовно  забруднювачів,  лишайників – ксанторії, фісції, 
анаптихії, леканори  та ін.), а на цьому кладовищі  повітря  досить  чисте  – кількість so 

2  менше 0,05 мг/м³ ( на це вказують види, що ростуть на стовбурах дерев – пармелії, 
алекторії  тощо)[5 ]. 

Видовий склад лишайників в різних частинах міста став настільки відмінним, що 
вчені в межах міста почали виділяти різні ізотоксичні зони . 
Існує чотири ізотоксичні ліхеноіндикаційні зони: 
I – дуже сильно забруднена;  
II – помірно забруднена; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%80
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 III – слабо забруднена;  
IV – незабруднена[6]. 

В таблиці 1 наведено належність певних видів лишайників до зазначених 
ізотоксичних ліхеноіндикаційних зон: 
 

Таблиця 1  
Розподіл видів лишайників по різних ізотоксичних ліхеноіндикаційних зонах 

Назва лишайника Ліхеноіндикаційна зона 

дуже сильно 
забруднена 

помірно 
забруднена 

слабо 
забруднена 

незабруднена 

Xanthoria parietina + + – – 

Hypogimnia 
physodes  

– – + + 

Parmelia acelabulum  – – + + 

P. sulcata – + + + 

Usnea hirta  – – – + 

Ramalina dilacerata – – – + 

R. fraxinea – – – + 

Evernia prunastri  – – – + 

E. mesomorpha  – – – + 

Lobaria pulmonaria – – – + 

Scolisiosporum 
chlorococcum 

+ + – – 

Lecanora 
conizaeoides 

+ + + – 

 
Ліхеноіндикація поділяється  на візуальну (за наявністю певних видів описується 

забруднення повітря і проводиться ліхенологічне картування місцевості) і 
експериментальну (у зразках лишайників експериментально визначають рівень 
накопичення шкідливих речовин). Важливо те, що ці два види ліхеноіндикації не 
суперечать один одному, і, зазвичай, їх застосовують разом: спочатку візуальну, а 
потім — експериментальну[7]. 
Висновки: Ліхеноіндикація - перспективний метод біоіндикації повітряного 
середовища, що здійснюється за допомогою лишайників..Метод ліхеноіндикації – це 
доступний, ефективний спосіб оцінки екологічного стану атмосферного повітря в 
містах та промислових зонах. Ліхеноіндикація не потребує спеціального обладнання, 
лабораторій, це – візуальні та статистичні дослідження.Біоіндикація має ряд переваг 
перед інструментальними методами. Вона відрізняється високою ефективністю, не 
потребує великих затрат і дає можливість швидко характеризувати стан середовища 
за тривалий проміжок часу. 
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Для сучасного етапу розвитку плодівництва властиве подальше збагачення 
видового складу та асортименту плодових рослин шляхом інтродукції, селекції і 
впровадження у виробництво нових культур, які вирізняються продуктивністю, 
стійкість проти ураження шкідниками і хворобами, мають високий господарський 
потенціал,до яких і належить актинідія (Скрипченко Н.В.,2002). 

Рід Актинидія належать до родини Актинидієвих (Actanadaaceae Hutch.) і 
нараховує 36 видів і 23 різновидності. Саме до такої кількості видів схильна більшість 
ботаніків [2]. В інших роботах з систематики роду Actinidia (Liang C.F., 1982) до складу 
родини віднесено 50 видів актинідії. 

  Використовують актинідію як плодову, декоративну та лікарську рослину. 
Плоди актинідії вживають в їжу в сирому та сушеному вигляді. а також готують 
варення, компоти, соки. Ягоди актинідії цінують за їх дієтичні властивості та вміст 
біологічно активних речовин -  вони накопичують велику кількість аскорбінової кислоти 
(більше, ніж інші ягідні культури, крім шипшини) містять цукри, каротин, дубильні 
речовини та специфічну речовину актинідін, яка діє в організмі людини аналогічно 
ферменту папаіну - стимулює розщеплення білків [1]. Невибагливість рослин до умов 
вирощування, вироблена в процесі еволюції, а також щорічні високі урожаї цінних і 
смачних плодів сприяють постійному зростання популярності актинидії і 
підтверджують перспективність широкого впровадження її в аматорське та 
фермерське садівництво. 

Актинідія – це реліктовий представник флори неогенового періоду. За даними 
А.Н.Криштофовича (1957) і П.І.Дорофеєва (1963) в дольодовиковий період актинідія 
займала набагато ширший ареал, ніж тепер і причинами його скорочення були 
геологічнi i кліматичні зміни. Згідно з флористичним районуванням Землі [3], ареал 
роду Actinidia Lindl. належить до Східноазійської флористичної області Голарктичного 
царства. Центром розвитку роду є Південно-Західний Китай. Сьогоднi види роду 
Actinidia інтродуковані і успішно культивуються далеко за межами свого природного 
ареалу. 

Актинідія – це деревнa ліана з витким стеблом, яке обвиває опору в напрямку, 
протилежному руху годинникової стрілки, досягаючи у деяких видів довжини до 30 м. 
При відсутності опори рослини актинідії зростають у вигляді кущової ліани без витких 
пагонів [2]. Рослини, що вступили в пору плодоношення, мають три типи пагонів: 
вегетативні, генеративні і генеративно-вегетативні, які відрізняються один від одного 
за періодом і силою росту та функціями, що їх виконують. Вегетативні пагони 

http://www.britishlichens.co.uk/OPAL.html
http://www.sharnoffphotos.com/lichens/lichens_home_index.html
https://vuzlit.ru/624186/lihenoindikatsiya
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утворюються із сплячих бруньок на багaторiчнiй деревині і виконують функцію опорних 
органів. Генеративні пагони не здатні обвивати опору, їх основна функція – 
плодоношення. Вони утворюються на однорічній деревині і мають довжину 8-10 см. 
Генеративно-вегетативні пагони утворюються на прирості попереднього року, вони 
здатні обвивати опору і одночасно виконують як опорну функцію, так і функцію 
плодоношення. У aктинідiї цвітіння і плодоношення відбувається на пагонах поточного 
року. Бруньки актинідії поодинокі, закладаються під час росту однорічних пагонів i в 
кінці літа. 

Як у більшості деревних рослин, у актинідії на ранніх стадіях розвитку 
утворюються двостатеві клітини. Детермінація статі бруньок відбувається навесні, 
коли у тичинкових квіток розпочинається інтенсивний ріст тичинок і призупиняється 
ріст зав’язі, а у маточкових – інтенсивно росте зав’язь і відстають у своєму розвитку 
тичинки. 

Актинідія утворює досить велику листкову поверхню. Листки чергові, прості з 
довгими та короткими черешками. Листкові плaстинки досить крупні, ві еліптичної до 
округлояйцевидної форми, листковий рубчик спрямований донизу. Поверхня листка – 
від гладенької до шорсткої. Листок гiпостомaтичний, продихи розташовані хаотично на 
нижній частині листка. Черешок світло-зеленого кольору, інколи з пурпуровим 
відтінком, довжина 4-8 см. У A.kolomikta i S.polygama незадовго до початку цвітіння 
спостерігається зміна забарвлення листків – вони набувають сріблясто-білого 
забарвлення, яке за 8-15 днів у A.kolomikta змінюється на малинове. 

Актинiдія – дводомна рослина. На одних рослинах формуються функціонально 
тичинкові, на інших – функціонально маточкові квіти. Останні розміщені поодиноко чи 
по кілька в суцвітті і мають циліндричну верхню зав’язь з8-15 промінеподібними 
приймочками. В основі зав’язі розташовані тичинки з вкороченими тичинковими 
нитками і пиляками жовтого кольору у A.polygama, A.chinensis, A.kolomikta та чорного 
- A.purpurea чи сірого – у A.arguta. Зовні вони розвинуті нормально, але утворюють, як 
правило, стерильний пилок, що підтвердили дослідження якості пилку актинідії різних 
видів. Тичинкові квітки зібрані по2-3 суцвіття-щиток і мають по 20-50 тичинок, в центрі 
квітки знаходиться малопомітна редукована зав’язь. Пилку тичинкових квіток усіх видів 
актинідії властивий високий показник фертильності, що забезпечує одержання 
щорічних високих урожаїв ягід актинідії. 

Квітки актинідії надзвичайно  красиві з ніжним ароматом. Вони 5-6-членні, різні 
за розмірами, залежно від виду та статі рослин. Найбільші квітки має A.chinensis – до 
5 см в діаметрі, менші – A.polygama – до 4 см. Маточкові квітки A.kolomikta, A.purpurea 
та A.arguta більші розміром(до 3 см і діаметрі), порівняно з тичинковими, яких 
утворюється надзвичайно багато на чоловічих особинах. Для забезпечення 
нормального запилення і зав’язування плодів для актинідії важлива наявність як 
маточкових, так і тичинкових квіток, тобто жіночих і чоловічих особин. Актинідії 
властива ентомофілія та анемофілія – пилок переноситься з однієї квітки на іншу за 
допомогою різних комах(бджіл, джмелів, метеликів) та вітру. 

Зав’язь актинідії повністю чи частково верхня, трьох-п’ятигнізда з численними 
насіннєвими зачатками в кожному гнізді. Насіннєві зачатки антропні, ендосперм 
целюлярний. За нормальних умов зростання кожна запліднена квітка перетворюється 
в плід, який в зв’язку з відсутністю у рослин актинідії фізіологічного опадання плодів, 
зберігається до повного його достигання. 

Плід – багатогнiзда ягода різної форми та різного кольору. Смaк плодів від 
кисло-солодкого до солодко-кислого з приємним актині дієвим ароматом. Плодоносить 
актинідія щорічно за сприятливих погодніх умов та належного рівня агротехнiки 
(Мичурин И.В.,1948).  

До складу плодів актинідії входять вуглеводи, органічні кислоти, пектинові та 
дубильні речовини, вітаміни, макро- та мікроелементи, які конче необхідні для 
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нормальної життєдіяльності людського організму. Плоди актинідії містять значну 
кількість аскорбінової кислоти – від 150-200 мг% (A.arguta і A.purpurea) до 1000 мг% 
(A.kolomikta), цукрів – до 13 %, флавонових глікозидів – до 48 мг%, речовин з Р-
вітамінною активністю – 14-31 мг%. Хімічний склад плодів актинідії свідчить про те, що 
вони є джерелом біологічно активних речовин і мають лікувальні властивості. Плоди 
актинідії широко використовують в народній медицині як лікувальний і профілактичний 
засіб. Настоянка з ягід актинідії значно поліпшує стан хворого стенокардією, 
допомагає при кровотечах, коклюші, сухотах. Ягоди вважаються цілющими при колітах 
і болі в шлунку. Плоди також відомі своєю послаблюючою дією, люди здавна 
використовують їх як глистогінний засіб. 

Зaвдяки цінним господарсько-біологічним властивостям, невибагливості до 
умов зростання, стійкості проти ураження шкідниками та хворобами, щорiчним 
урожаям високовітамінних плодів популярність актинідії постійно зростає. 
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Вода – основна речовина Землі, яка відрізняє її від інших планет. Проста за 
складом, вона прозора, без смаку і запаху, нетоксична. Вода необхідна  для 
винникнення, розвитку і підтримки усього  життя на планеті, Її вивчення почалося з 
моменту усвідомлення людини свого існування і дотепер. Тим не менше до цих пір 
залишаютсья невивчені її властивості.  

Загальний рівень здоров`я, життєвий тонус, енергія організму, його довголіття 
залежить від вживаної води, цього безцінного скарбу. Тому справедливий висновок:: 
чиста вода – чисте тіло – чиста душа. 

Після повітря, вода другий за значенням компонент, необхідний для існування 
людини. Наскільки важлива вода, свідчить той факт, що її вміст у різних органах 
складає 70–90%. Вода необхідна для підтримки всіх обмінних процесів, вона бере 
участь у засвоєнні клітинами живильних речовин. У той же час вона і переносник 
багатьох хвороб. Так ще у ХІХ ст. відомий хімік Луї Пастер зазначив, що 80% хвороб 
людина випиває з водою. 

В Україні питне водопостачання на 75% побудовано на поверхневих водах, які 
з кожним роком завдяки людській діяльності все більше й більше забруднюються, а 
очисні споруди не модернізувалися вже кілька десятиліть. Особливо напружена 
ситуація весною під час повеней, коли якість води в річках значно погіршується та 
спостерігаютсья їх розливи. Згідно доповіді ООН Україна за якістю питної води займає 
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у світі 95-е із 122 місць. Екологи заявляють, що майже в усіх українських регіонах у 
воді підвищена концентрація іоні Cl-, Fe2+,  Mn2+, органічних сполук, прмсутня висока 
мінералізація. 95% питної води в Україні непридатні для вживання, - заявив 22 березня 
голова Всеукраїнської громадської організації «За право громадян на екологічну 
безпечність» Володимир Гончаренко.  

Вода є теплоносієм і терморегулятором. Вона поглинає надлишки тепла і 
виділяє його, випаровуючи крізь шкіру і дихальні шляхи. Вода зволожує слизові 
оболонки, очне яблуко,  забезпечує рухливість суглобів. Доросла людина може 
прожити без їжі більше місяця, без води – кілька днів. Зневоднення організму на 10% 
призводить до фізичної і психічної недієздатності, на 20% - до смерті. Протягом доби 
від 3 до 6 % води, що міститься в організмі, піддається обміну. Кількість води, 
необхідної для підтримки водного балансу, залежить від віку людини, її фізичної 
активності, температури і вологості повітря. Добова потреба дорослої людини у воді 
складає близько 2,5 літрів. Вода торкає майже всі сфери життя і господарської 
діяльності людини. Як стрімко розвивається індустріальна цивілізація, настільки ж 
стрімко забруднюються ґрунти, ріки і водойми промисловими відходами. Вода зберігає 
смак і запах рослинності, мінералів, органічних речовин і газів, що містяться в ґрунті 
та у повітрі. Висновок очевидний: при такому великому значенні води для людини, 
вона повинна бути відповідної якості. Якщо ж вода містить будь-які шкідливі речовини, 
вони будуть неминуче поширені по всьому організму. Ризик для здоров'я населення 
від споживання неякісної питної води є дуже високим, оскільки стан питного 
водопостачання і якість питної води як систем централізованого, так і особливо 
децентралізованого водопостачання в Україні залишається незадовільним, а в 
окремих регіонах - критичним. Дмитро Скрильніков зауважив, що в Україні немає 
контролю за питною водою, яку продають у пляшках чи привозять у цистернах. 
Постійний моніторинг якості води мав би проводитись за вісімдесятьма показниками, 
як цього вимагають стандарти. Але він відсутній. У більшості українських міст водогони 
та водоочисні споруди застарілі й потребують заміни. Нерідко не знають і селяни, яку 
воду вони вживають зі своїх колодязів. Експерти зазначають, що орієнтовіну якість 
води можна визначити за її смаком: чим солодша і приємніша на смак вода, тим більше 
у ній нітратів. Основним джерелом бактеріального забруднення є побутові стічні води, 
стоки лікарень, лазень, пральних і деяких видів підприємств харчової промисловості, 
а також стічні води тваринницьких комплексів і птахофабрик. Разом з екскрементами 
людини і тварин стічні води скидають у водні об'єкти збудників захворювань - бактерії 
та віруси. Як правило, у глибоких підземних водах дуже слабо представлені 
мікроорганізми, а хвороботворних збудників там практично немає. Проте 
бактерицидна стерильність підземних вод приховує, як тепер припускають, і чималу 
потенційну небезпеку внаслідок високої її мінералізації. У зв'язку з нераціональною 
діяльністю людей спостерігається значне забруднення не тільки ґрунтів, які є фільтром 
для підземних вод, але й самих підземних вод. У випадку забруднення артезіанська 
або колодязна вода, не маючи власних «сил опору», надовго залишається 
небезпечною для здоров'я людини. 

Метою роботи було теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити 
стан якості питної води децентралізованого водопостачання за епідеміологічним 
показником селища Гостомель.  

Методи дослідження: спостереження, опитування, експеримент (лабораторні 
дослідження), аналіз отриманої інформації, статистичний метод, дослідницький, 
моніторинг, описовий. Під час дослідження проби води відбирали з крану Ірпінської 
ЗШ №13. Відбір, зберігання та доставку зразків здійснювали за офіційно 
затвердженими методиками, які регламентують відбір і підготовку води (ДЄСТ 
17.1.5.01-80). Аналіз води здійснював Ірпінський міжрайонний відділ лабораторних 
досліджень (2017,2018 роках), а також  товариство з обмеженою відповідальністю в м. 
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Києві Укрхіманаліз. На основі отриманих результатів визначали ступінь забрудненості 
води за епідеміологічним критерієм, який враховує небезпеку мікробного забруднення 
та придатність до споживання води. 

Актуальність теми:  оскільки територія Гостомеля інтенсивно забудовується, 
виникає проблема недостатнього забезпечення водними ресурсами. В результаті 
інтенсивної експлуатації відбувається зниження якісних і кількісних показників, 
вичерпання водоносних горизонтів селища, виникає невідповідність води з різних 
джерел водопостачання гігієнічним вимогам, що становить загрозу для здоров’я 
людини. 

В Україні проблема якісної питної води належить до найбільш гострих, оскільки 
за запасами місцевих водних ресурсів (1 тис. м3 на 1 жителя) наша держава належить 
до малозабезпечених водою країн у світі. Це у 15 разів нижче норми, визначеної ЄЕК 
ООН. Використання природних вод в Україні, порівняно з передовими країнами, дуже 
нераці-ональне через занедбаний технічний стан водогосподарської галузі і застарілі 
технології водокористування та водоочищення, відсутність системи водного 
моніторингу, ефектив-ного державного контролю за охороною водних ресурсів, 
недосконале водне законо-давство. За оцінкою фахівців, сучасна інтенсивність 
водоспоживання в Україні досягла рівнів, які значно перевищують екологічну місткість 
водноресурсного потенціалу Украї-ни. Основні упущення організації забезпечення 
населення питною водою: а) недоско-налість законодавчої бази, що встановлює 
нормативні та правові основи діяльності у сфері питного водопостачання, і 
недостатньо ефективна дія механізму контролю їхнього виконання; б) незадовільний 
санітарний та екологічний стан поверхневих джерел господарсько-питного 
водопостачання, недостатнє використання захищеніших від забруднення підземних 
водних джерел; в) застосування недосконалих технологій на водопровідних очисних 
спорудах; г) незадовільний стан водопровідних мереж і споруд, а також порушення 
режимів їх експлуатації; д) слабка матеріально-технічна база лабораторного контролю 
якості вихідної води та питної води на всіх етапах її надходження до споживачів; є) 
незадовільне забезпечення населення інформацією про якісні параметри води, що 
подається, а також про рекомендовані методи та засоби її доочищення. 
Використовуючи різні методи досліджень, з’ясували якість питної води в селищі 
Гостомель, її основні фізичні та хімічні характеристики і відповідність стандартам 
споживання. Проведено опитування учнів нашої школи та їх батьків з приводу якості 
води і придатності її до споживання та  визначено хімічний склад питної води, яка 
надходить в школу, дослідили її основні фізичні характеристики на дослідах в 
хімкабінеті (мутність, колір, запах, смак), з’ясувала відповідність основних 
характеристик цієї води стандартам якості. На основі аналізу зібраної інформації 
зроблені конкретні висновки та рекомендації щодо води. Опитування серед учнів 
школи включало питання використання їх родинами фільтрів для очищення води. З 
100 опитаних учнів 70%, сказали, що вживають вдома очищену воду. Опитувальник 
включав такі запитання:  
1. Чи користується ваша родина фільтрами для очищення води? 
2. Яку воду використовуєте вдома для приготування їжі (водопровідну, колодязну, з 

власної скважини, столову негазовану)? 
Аналіз проведенного дослідження показав, що переважна більшість сімей у 

селищі Гостомель вживають очищену воду. Керівництво школи Ірпінської ЗШ №13. 
зацікавлене в тому, щоб її учні вживали якісну очищену воду. Саме тому у їдальні 
школі 2,5 роки тому були встановлені очисні фільтри фірми «Екософт». Працівники 
цієї ком-панії також здійснюють належне обслуговування фільтрів і вчасну заміну 
використаних на нові. Компанією «Ecosoft» спеціально розроблена система 
зворотного осмосу «Ro-bust» для збереження смаку та аромату страв і напоїв. 
Головний компонент системи зворотного осмосу – напівпроникна мембрана. 
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Полімерна пориста плівка пропускає мо-лекули води і розчиненого в ній кисню. 
Очищення води на молекулярному рівні позба-вить воду навіть від таких забруднень, 
як бактерії і віруси. Блок з трьох потужних мем-бран зворотньогоосмосу забезпечує 
високу продуктивність фільтра і дозволяє не вико- ристовувати накопичувальний бак. 
Ця система має компактні розміри.  Вода, очищена за допомогою фільтра «Robust», 
не допускає утворення накипу.  

Водопровідна вода надходить до нашої школи з артезіанської свердловини 
«Бучач», глибина якої 120 метрів. Вода на такій глибині є значно чистішою. Обслуговує 
ці свердловини КП «Ірпіньводоканал». Далі ця вода проходить два етапи очищення на 
очисних станціях в містах Бучі і Броварах і трубопроводами повертається до 
споживача. 
Регулярно робляться санітарно-мікробіологічні дослідження якості питної води з крану 
харчоблоку нашої школи. Для порівняння якості води очищеної і неочищеної отримано 
висновок лабораторії на відповідність ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічним вимогам до 
води питної, призначеної для споживання людиною». При порівнянні результатів 
дослід-жень якість води, яка була очищена фільтрами фірми «Екософт», дещо краща 
від нео-чищеної води, але в незначній мірі. Це говорить про хорошу якість води до 
очищення, адже вона відповідає всім санітарним і гігієнічним нормам. Таким чином 
встановлення водоочисних фільтрів ще більше покращило якість води. Також треба 
зазначити, що за останні 2-а роки кількість учнів, які навчаються в школі, збільшилась. 
Якщо восени 2016 року навчалось 925 учнів, то зараз - 1223. У 2016/2017 навчальному 
році у шкільній їдальні щодня харчувалось приблизно 350 учнів, то в цьому навчаль-
ному році - 850-900. Тобто, зросла не лише кількість учнів школи, але й кількість 
бажаючих харчуватись здоровою, корисною і смачною їжею в даній їдальні. Оскільки 
керівництво школи вжило заходів для очищення питної води, випадків захворювань 
дітей на дезинтерію, кишкову паличку, холеру, сальмонельоз, вірусний гепатит А чи 
інші гострі кишкові захворювання за цей період не було. Набутих хвороб, що пов’язані 
з якістю води, не зафіксовано. За останні 2,5 роки кількість учнів, що навчаються в 
школі, збільшилась, а кількість учнів з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, 
лишилась незмінною. 

Наприкінці 2017-2018 навчального року всі учні, вчителі та батьки були 
активними учасниками проекту «HealthySchools: заради здорових і радісних 
школярів», в якому серед 73  учасників школа посіла 3-є місце і виграла сертифікат на 
40000 грн для придбання STEM-обладнання для лабораторії, та сертифікат на тонну 
води «Аляска». Тепер майже в кожному класі стоїть кулер з якісною очищеною водою 
«Аляска» для учнів школи. Проводячи це дослідження, обговорювалось питання якості 
води з батьками учнів нашої школи. Деяких батьків це зацікавило і вони також здали 
зразки своєї домашньої води, яку щодня споживають, в лабораторію для хімічного 
аналізу. Зо-крема сім’ї проживаючої неподалік нашої школи, приблизно 1 км. Отримані 
результати за всіма показниками не дуже відрізняються від результатів дослідження 
води з нашої школи. для підтвердження, що вода в нашій школі має нейтральне 
середовище, прове-дено дослідження лакмусовим папірцем, колір якого довів, що 
вода має pH=7, що відповідає нейтральному середовищу.  

З моменту встановлення в нашій школі очисних фільтрів «ЕкософтRobust» 
батьки семи наших учнів, з захворюваннями шлунково-кишкового тракту, теж 
встановили в се-бе вдома фільтри для очищення води, хоча і менш потужні. За даними 
медичної сестри нашої школи і лікарів педіатрів Гостомельської поліклініки, за останні 
1,5 роки кількість скарг на стан здоров’я від цих дітей значно зменшилась., що свідчить, 
що ці учні, вжи-ваючи щодня якісну очищену воду, покращили стан своєї травної 
системи. Провівши до-слідження впливу якості води на стан травної системи у 
школярів школи, встановлено, що якість води в харчоблоку школи не лише відповідає 
всім санітарно-гігієнічним нор-мам. З появою фільтрів вона стала ще кращою. Набутих 



82 
 

хвороб, що пов’язані з якістю води, за період останніх 2,5 років в учнів не 
спостерігалось. Кількість учнів школи за цей період значно зросла, а випадків 
захворювань учнів на шлунково-кишкові захворювання не збільшилось, що говорить 
про значну якість води в нашій школі. 

ВИСНОВКИ 
1. Питна вода, яку вживають учні нашої школи, відповідає санітарним нормам і 

придатна для вживання. 
2. Всі джерела децентралізованого водопостачання відповідають санітарно-

епідологічним нормам, про що свідчать зроблені відповідні аналізи. 
3. Адміністрація школи проводить окремі заходи з питань якості питної води. 
4. На території Гостомеля потрібно ввести систему заходів по поліпшенню якості 

води, придатної для споживання. Дана система заходів повинна включати наступні 
методи - ультрафіолетове (УФ) опромінення та озонування. 

5. Найбільш дієвими методами на даний час є: фільтрування та кип’ятіння. 
6. Питна вода являє собою продукт харчування людини, а необхідний ступінь її 

очищення і знезаражування є гарантією здоров’я і довголіття.  Води, придатної для 
споживання не так багато, а її кількість зменшується. 

7. Прийшов час, коли людина зобов’язана взяти на себе турботу про дбайливу 
витрату ресурсу, а також по його очищенню. 

 
 

РУКОКРИЛІ ССАВЦІ КАНІВСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА 
 

Постоловська Т.С. студентка 4 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Пархоменко О.В. 

 
Рукокрилі є невід'ємним компонентом наземних екосистем.Ряд рукокрилі 

(кажани) – це ссавці, здатні активно літати. Представники ряду поширені на всіх 
континентах планети від північної межі лісу до тропіків і пустель Австралії (крім 
Антарктиди).  Їх видова різноманітність складає не менше 19 % від загального числа 
видів ссавців фауни України і більше 4 % від загального числа видів наземних 
хребетних[2].  

Кажани є невід'ємним елементом природних угруповань та входять до різних 
ланок харчових ланцюгів. Рукокрилі є однією з найуразливіших тварин.  Висока їх 
вразливість визначається унікальними їх особливостями, пов'язаними з польотом, 
серед яких – низька плодючість та висока залежність від наявності затишних вологих 
місць для відпочинку і зимівлі. 

Актуальність  роботи пояснюється тим, що раціональне використання та 
охорона природних спільнот неможлива без повного знання про історичні зміни та 
сучасний стан рукокрилих заповідника. 

Метою нашої роботи було проаналізувати стан популяції представників ряду 
Рукокрилих та їх охорону у Канівському природному заповіднику. 

Необхідністю проведення дослідження є з’ясування змін, що відбулися у складі 
хіроптерофауни Канівського природного заповідника в останні десятиліття та оцінити 
сучасний  стан популяції кажанів.  

За останні 50 років відмічена тенденція значного скорочення чисельності 
популяцій кажанів у Європі та в Україні зокрема. Серед причин, що призвели до цього, 
основними є:  

- зменшення кількості придатних сховищ;  
- деградація біотопів;  
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- використання пестицидів. 
Зниження чисельності рукокрилих, на жаль, супроводжується також 

скороченням їх видового складу. Протягом XX-го століття з території України повністю 
зник довгокрил — вид, який тут колись мешкав багатотисячними колоніями [1]. 

Кажани — високо спеціалізована група ссавців, яка звичайно залишається 
непоміченою багатьма дослідниками природи через потаємний спосіб життя. Ця їхня 
потаємність визначається унікальними біологічними особливостями групи, зокрема, 
нічною активністю та такими вимогами до місць оселення, як затишок, недоступність 
хижакам, висока відносна вологість, прохолода тощо. Відповідно, кажанів найчастіше 
знаходять в дуплявих оселях, підземеллях, закинутих будівлях тощо. Вузька 
спеціалізація кажанів та високі вимоги до осель визначають високу вразливість цієї 
групи до дії природних та антропогенних чинників. 

Незважаючи на це, в Україні важко знайти місце, де немає жодного кажана. 
Представники цієї групи населяють всі типи наземних екосистем: від гірських 
ландшафтів до річкових заплав, від шпилькових і листяних лісів до степових просторів. 
Кажани можуть траплятись навіть у великих містах так само часто, як i у заповідниках. 
Проте це не означає, що в різних регіонах протягом року ми можемо спостерігати 
одних i тих самих рукокрилих, оскільки багатьом їх видам властиві складний характер 
розподілу у просторі i сезонна динаміка. Виходячи з цього, при проведенні обліків 
дослідник повинен мати певні знання i навички поводження з кажанами, пошуку та 
обробки матеріалу [2]. 

Серед  кажанів, що мешкають на території Канівського природного заповідника 
можна виділити кілька екологічних груп за їх схильністю до вибору різних типів сховищ. 
Це кажани – троглофіли (мешканці печер), дендрофiли (оселяються в дуплах дерев) 
та синантропи (заселяють будівлі).  

Крім того, в період сезонних міграцій кажани змінюють свої типові літні місця 
перебування, i нерідко їх знаходять в інших типах помешкань. Деякі з них влітку можуть 
бути типовими дендрофiлами, а взимку ставати спелеобiонтними[3]. 

На території Канівського природного заповідника та його околиць зустрічаються 
8 видів кажанів (табл.1). Це такі види як: Нічниця водяна (Myotis daubentoni), Вухань 
бурий (Plecotus  auritus), Нетопир малий (Pipistrellus  pipistrellus), Нетопир Натузіуса (P. 
nathusii), Вечірниця руда (Nyctalus noctula), Кажан пізній (Eptesicus serotinus), 
Широковух європейський (Barbastella barbastellus), Кажан двоколірний (Vespertilio  
murinus). З них 3 види ведуть осілий спосіб життя, решта 5 відмічені у весняно-літній 
період. Серед них – один вид занесений  до «Червоної книги України» (1994) – 
Barbastella barbastellus [4]. 

Таблиця 1 
Історичні зміни чисельності кажанів на території Канівського природного 

заповідника 
№ Назва виду 1977 1980 1990 

1 Myotis  daubentoni v v f 

2 Plecotus  auritus v - v 

3 Pipistrellus  pipistrellus v v f 

4 P. nathusii v v f 

5 Nyctalus noctula v v f 

6 Eptesicus  serotinus v v f 

7 Barbastella  barbastellus rr rr rr 

8 Vespertilio  murinus v r r 

Умовні позначення: v — звичайний, r — рідкий, rr — дуже рідкий, f — фоновий. 
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Ми встановили, що зменшилася кількість особин таких видів, як: Широковух 
звичайний (Barbastella barbastellus), та Кажан двоколірний (Vespertilio murinus). це 
може бути пов’язано з зменшення кількості придатних сховищ, деградацією біотопів, 
використанням пестицидів, негативним ставленням до тварин, в наслідок винищення 
видів. 

Збільшилася кількість особин таких видів, як: Нічниця водяна (Myotis 
daubentonii), Нетопир звичайний ( Pipistrellus pipistrellus), це може бути пов’язано зі 
збільшенням віку лісу, збільшується кількість дуплистих дерев, а отже і осель для цих 
кажанів, також слід відмітити можливість зростання цих видів, за рахунок збільшення 
кількості покинутих будинків. 

Отже, кажани - найуразливіша група ссавців, тому що всі види  охороняються 
Бернською конвенцією, а такий вид як: Широковух звичайний (Barbastella  barbastellus) 
занесений до Червоної книги України.  
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В останні десятиріччя спостерігається значний ріст популяцій собак і котів. 

Дрібні домашні тварини для їх власників найчастіше мають не лише матеріальну 
цінність, а й, у першу чергу, моральну. Досі не вирішено проблему безпритульних 
тварин, що становить небезпеку. Адже домашні і, особливо, бродячі тварини є 
джерелом різноманітних інвазій. Яйця окремих збудників гельмінтозів можуть 
зберігатися в навколишньому середовищі близько року і навіть більше. Значна 
контамінація оточуючого середовища створює постійний резервуар інвазії, де 
заражаються домашні тварини і люди. Гельмінти справляють механічний, трофічний, 
алергічний та токсичний вплив на організм хазяїна. Окрім того, значної шкоди вони 
завдають як резервуарні хазяї вірусів, мікроорганізмів та найпростіших. Саме тому 
вивчення питань зараженості домашніх тварин на ендо та ектопаразити є дуже 
актуальними. 

Дослідження проводилося протягом 2017 та 2018 років в роботі використані 
данні (табл. 1) ветеринарних клінік «Оберіг» та «Центр сучасної ветеринарної 
медицини» міста Києва, в яких ми насамперед звернули увагу на поширення 
захворювань у свійських котів. Результати клінічного обстеження 996 тварин 
підтверджені даними диференційної та лабораторної діагностики.  
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Таблиця 1 
Показники захворюваності світських котів за 2017/2018 рік  у місті Києві 

Аналізуючи результати відомо, що кількість випадків захворювань у 2018 
порівняно, з 2017 роком, підвищилась на 13,8  % . Усі патології мали тенденцію до 
щорічного підвищення показника: внутрішні хвороби зросли – у 1,1 рази, хірургічна 
патологія зросла у 1,1 рази, інвазійні та мікозні захворювання – у 1,2 та 1,4 рази 
відповідно, а вірусні– у 1,1 рази. 

Збільшення показників захворюваності, в першу чергу, пов’язане з підвищенням 
кількості безпритульних тварин, неправильне живлення та скупчене утримання , 
особливо на виставках. 

Працівники ветеринарних клінік «Оберіг» та «Центр сучасної ветеринарної 
медицини» м. Києва за 2017/2018 рік обстежили 372 тварини на гельмінтози. Ми 
проаналізували журнали реєстрації , дані про лабораторні дослідження  і результати 
представлені в табл.2 та табл.3.  

 
Таблиця 2 

Звіт про лабораторні дослідження на гельмінтози 
Дані про лабораторні 

дослідження 
Кількість тварин, які 

обстежувались на 
гельмінтоз. 

% 

372 

Відсутні гельмінти 139 37,4 % 

Виявлено гельмінтоз 233 62,6 % 

 

Таблиця 3 
Спільні гельмінти Felis domesticus Briss і людини 

Спільні гельмінти 
інвазованих котів і 

людини 

Абсолютна кількість 
233 

Відсотки 
% 

Toxocara cati 86 36,9% 

Dipylidium caninum 68 29,2 % 

Trichinella spiralis 22 9,4 % 

Інші 57 24,5 % 

Ці данні привертають увагу населення і потребують втручання лікарів 
профілактичного напряму з метою розроблення індивідуальних програм збереження 
здоров’я та педагогів з метою проведення освітніх санітано-профілактичних заходів. 

 
  

Патологія 2017 рік 2018 рік Зміни 

 Кількість та % Кількість та %  

Внутрішні хвороби 163 – 35,4 % 182 – 34,1 % +19 
Хірургічна патологія 120 – 26 % 133 – 24,5 % +13 
Інвазивні захворювання 105– 22,8 % 128 – 23,9 % +23 
Мікозні захворювання 42 – 9,1 % 57 – 10,7 % +15 
Вірусні захворювання 31 – 6,7 % 35 – 6,5 % +4 

Усього 461 535 74 
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Рід Agastache Clayton ex Gronov (род. Lamiaceae L. – Глухокропивові) включає 
в себе 22 види, ряд яких використовуються як пряно-ароматичні та лікарські рослини. 
Найпоширенішим представником роду являється – Agastache rugosa L. (Fisch. Rt C. A. 
Mey.) Kuntze – Багатоколосник зморшкуватий, який являється ендемічним для флори 
Східної Азії. В Україні є мало вивченим, тому являється об’єктом нашого дослідження. 

У природі Agastache rugosa L. Kuntze росте на території Японії, Китаю, Кореї, 
Далекого Сходу Росії, в Україні, культивується в Криму. На Сході ці рослини 
застосовують в якості сильного біостимулятора – аналога женьшеню. В їх наземній 
частині містяться ефірні олії із сильним м’ятно-анісовим запахом, які 
використовуються в якості ароматизатора чи пряності. Із різних частин Agastache 
rugosa L. виділено більше 70 біологічно активних речовин (холін, флавоноїди, дубильні 
речовини, кислоти, невелика кількість алкалоїдів, мікроелементи та інші), що мають 
широкий спектр біологічної дії.  

Препарати, що отримують з Agastache rugosa L. використовують для лікування 
застуд, бронхітів, пневмоній; для стабілізації обміну речовин; при хронічних і гострих 
інфекційних гепатитах; при жировому гепатозі та цирозі печінки у дорослих; для 
профілактики уражень печінки після прийомів великої кількості речовин і ліків, що 
знижують її нормальну діяльність; в якості загальнозміцнюючого та попереджуючого 
старіння засобу. 

Цю рослину застосовують для покращення апетиту, зміцнення травної системи, 
для зняття симптомів розладу шлунка, здуття живота, нудоти і блювоти; для лікування 
токсикозу у вагітних. Листя Agastache rugosa L. використовують для лікуванні діареї, 
головного болю та полегшення болю при стенокардії. Також Agastache rugosa L. 
перспективні для використання як декоративні та медоносні рослини [4].  

Мікроклональне розмноження (МКР) – це безстатеве вегетативне 
розмноження в культурі in vitro, при якому отримують рослини генетично ідентичні 
вихідній батьківській формі, що сприяє збереженню генетично однорідного 
посадкового матеріалу. Базується на явищі тотипотентності (здатності з однієї клітини 
створити цілий новий організм) і дозволяє в короткі терміни отримати результат. В 
основі МКР лежить процес культивування експлантів рослини, тобто вирощування їх 
на поживних середовищах. Процес мікроклонального розмноження складається із 
ряду послідовних операцій, кожна з яких має свою специфіку [2].  

Першим етапом є вибір експлантів і введення їх в культуру. Вихідним 
матеріалом для мікроклонального розмноження можуть бути верхівкові і пазушні 
меристеми стебла, молоді листки, елементи суцвіття і квітки, цибулин і 
бульбоцибулин. На цій стадії визначальну роль відіграє стерилізація рослинного 
матеріалу, адже живильні середовища є чудовим субстратом для розвитку грибної і 
бактеріальної мікрофлори.  

В нашій роботі в якості вихідних експланів було використано насіння виду 
Agastache rugosa L., надане науковим співробітником Національного науково-
природничого музею НАН України Калістою М.С., та проф. Д.Д. Рахметовим з 
Національного ботанічного саду імені Н. Н. Гришка НАН України. Також насіння для 
проведення поверхневої стерилізації було взято із банку насіння Інституту клітинної 
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біології та генетичної інженерії НАН України [3]. Поверхневу стерилізацію проводили 
згідно загальноприйнятих рекомендації [5]. Нами було протестовано різні схеми 
поверхневої стерилізації насіння, використовуючи два різні засоби – розчин «Білизна» 
і перекис водню – для визначення ефективнішого з них.  

Насіння виду Agastache rugosa L. промивали під стічною водою, попередньо 
занурюючи в 70% етанол на 60 сек, далі по 10 шт. поміщали в чашки Петрі у 
стерилізуючи розчини «Білизна» (3 чашки Петрі по 10 шт. насіння)  і пероксид водню 
10% (3 чашки Петрі по 10 шт. насіння) на 12 хв., далі тричі по 5 хв промивали у 
стерильній дистильованій воді. Після чого насіння поміщали на агаризоване живильне 
середовище MS [1] без регуляторів росту.  

Для приготування живильного середовища використовували розчини вітамінів, 
хлориду кальцію (ІІ), хелету заліза (ІІ), що відповідають пропису середовища MS. В 
якості джерела вуглеводів використовували сахарозу в концентрації 30,0 г/л. Для 
отримання твердого живильного середовища використовували агар марки 
«Bactoagar» (Panreac, Іспанія) в концентрації 8 г/л. Перед автоклавуванням рН 
середовища на магнітній мішалці доводили до 5,7 – 5,8 за допомогою 1н КОН.  
Стерилізували живильне середовище у автоклаві за тиску 1 атм. та температурі 120 
°С протягом 20 хв.  

Усі маніпуляції пов’язані з роботою з насінням виконували у ламінарному боксі 
Esco Laminar Flow Cabinet (Esco Technologies, США), куди через очисні фільтри 
надходило стерильне кондиціоноване повітря. Перед початком роботи ламінарний 
бокс опромінювали бактерицидними ультрафіолетовими лампами протягом 20 хв. Для 
стерилізації внутрішньої поверхні ламінарного боксу і супутнього обладнання 
використовували 70% етанол. Культивували насіння виду Agastache rugosa L. в при 
16-годинному фотоперіоді та температурі +24°С. Через 7 днів проаналізували чистоту 
посіву і сходи насіння. Для виду Agastache rugosa L. визначали відсоток асептичного 
насіння по відношенню до загального числа насінин, та відсоток насіння, яке після 
обробки стерилізуючими сполуками утворювало паростки. Результати поверхневої 
стерилізації насіння виду Agastache rugosa L. наведені в таблиці 1. 

Статистичну обробку і аналіз отриманих даних проводили за допомогою 
комп’ютерної програми Microsoft Excel 7.0. Дані подано у вигляді середніх значень та 
стандартних похибок (М ± m). 

Таблиця 1 
Ефективність стерилізації та проростання насіння виду Agastache rugosa 

L. при культивуванні in vitro 
№ 
п/п 

Засіб 
стерилізації 

Ефективність 
стерилізації, % 

Ефективність 
проростання, % 

1 Білизна 100 95±3,60 

2 Пероксид водню 70 ± 2,51 98 ± 1,1 

Найкращим засобом для стерилізації насіння виду Agastache rugosa виявись 
«Білизна». Відсоток асептичного насіння становить 100 % (30 шт.) від загальної 
кількості (30 шт.), а відсоток насіння, що проросло – 95 % (28 шт.) від загальної 
кількості насіння (30 шт.). 

При застосуванні пероксиду водню отримали 70 % (21 шт. з 30) асептичного 
насіння,  з яких 98 % (20 шт. з 21) утворили життєздатні паростки. 

Згідно з отриманими результатами, було встановлено, що використання  
«Білизни» з попереднім зануренням в 70% етанол на 60 сек забезпечує найбільшу 
кількість асептичного життєздатного насіння виду Agastache rugosa L. Оптимальний 
час стерилізації 12 хвилини. Цей метод стерилізації виявився дуже ефективним, 
оскільки дозволив зберегти все насіння незараженим. 
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Застосування методів культури in vitro до представників роду Agastache дає 
змогу оцінити біологічні особливості рослин у значно короткий термін, зі значно вищим 
рівнем візуалізації у контрольованих умовах.  

Таким чином, матеріали проведеного дослідження стануть у нагоді для 
подальшого вивчення виду Agastache rugosa і розробки методів збереження його 
біорізноманіття з метою отримання рослинної сировини для виділення сполук з 
біологічною активністю, таких як:   

 метилхавікол – характерні антибактеріальні властивості та протигрибкова дія 
проти Aspergillus niger, Aspergillus avus, Trichoderma viride, Candida albicans, 
Candida utilis, Candida tropicalis; 

 4,5-дигідрокси-3,3,7-триметоксифлавон або пачиподол – являється метиловим 
ефіром кварцетина. Ця речовина здатна інгібувати дію деяких патогенних РНК-
вірусів – риновірус, вірус Коксаки, поліовірус; 

 розмаринова кислота і флавоноїди – фенольні метаболіт і мають антиоксидантні 
властивості, здатні проникати в гідрофобні області біологічних мембран, тим 
самим забезпечуючи довготривалу дію на клітини. 
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Мікроорганізми – наші постійні «співмешканці», які утворюють мікрофлору тіла 

людини. Сполучною ланкою між зовнішнім і внутрішнім середовищем організму є 
мікрофлора шкіри, оскільки механізми передачі інфекції найчастіше пов’язані із 
забрудненням шкіри рук [2, С. 91–104]. 

На шкірі, крім корисної мікрофлори, можна виявити і патогенну, яка може 
спричинити різноманітні захворювання. І саме тому потрібно знати, який засіб краще 
використати при дезінфекції шкіри рук, щоб запобігти розвитку того чи іншого 
захворювання. На нашу думку, основною запорукою здоров'я та попередником різних 
інфекцій є чистота наших з вами рук.  

Мета дослідження: дослідити вплив засобів гігієни на мікрофлору покривів тіла 
людини. 



89 
 

Для реалізації мети поставлено наступні завдання: 
- опанувати методи, за допомогою яких здійснюють визначення  мікрофлори шкіри  

рук людини; 
- експериментально встановити, яким чином різні мийні засоби впливають на 

мікрофлору шкіри рук людини; 
- застосувати метод відбитків для дослідження впливу засобів гігієни на мікрофлору 

шкіри рук; 
- застосувати метод змивів для порівняння антибактеріальних властивостей засобів 

гігієни із спиртом та антисептиком; 
- мікроскопіювати колонії, вирощені на посівах, для встановлення морфологічних 

ознак бактерій; 
- розробити гурткове заняття з біології на тему «Чи зникають мікроби, коли я мию руки?» 

Об’єкт: мікрофлора шкіри рук людини. 
Предмет: вплив засобів гігієни на мікрофлору рук людини. 
Для експериментальних досліджень було обрано 5 різних засобів гігієни, а саме: 

дігтярне, Safeguard, Dove, дитяче та господарське мило, а також антисептик та спирт. 
Для дослідження мікрофлори шкіри рук нами було застосовано методи відбитків 

та змивів. 
Метод отримання «бактеріальних відбитків» базується на тому, що бактерії 

шкірних покривів людини переходять разом з потожировими речовинами на поверхню 
агару. Для посівів методом відбитків ми використовували чашки Петрі, у які розлили 
розплавлене агарове селективне середовище. Ці чашки були поділені на сектори: 
«контроль», «2 хв», «4 хв», «6 хв». Кожен з учасників на секторі «контроль» в чашці 
Петрі залишив відбиток, далі досліджувані обрали собі один із запропонованих засобів 
гігієни, а саме: дігтярне, Safeguard, Dove, дитяче та господарське, - мили руки протягом 
2 хв і відразу залишали відбиток у секторі «2 хв», далі знов мили руки протягом 2 хв і 
залишали відбиток у секторі «4 хв», знову мили руки протягом 2 хв і залишали відбиток 
у секторі «6 хв». Чашки Петрі, накриті кришками, були залишені на дві доби в 
термостаті при температурі 37°С, в лабораторії кафедри біології [1, С. 121]. 

Через дві доби оцінено результати дослідження (табл. 1). 
Таблиця 1 

Результати використання методу бактеріальних відбитків 

У даній таблиці відображено кількість КУО (колонієутворюючих одиниць – 
мікроорганізмів, із яких утворилися колонії на поживному середовищі) протягом миття 
рук. Кількість КУО на 2 хв миття у порівнянні з контролем значно зросла. Виникає 
запитання, чому на 2 хв миття рук кількість мікроорганізмів не зменшилася, а зросла? 
Відповідь полягає у тому, що мікроорганізми дуже активно розмножуються у вологому 
середовищі, а контроль було нанесено відбитками сухих рук. Якщо звернути увагу на 
результати досліджень засобів Safeguard та дитяче мило, кількість мікроорганізмів 
упродовж миття рук тривалістю 6 хв зменшилася, що свідчить про антибактеріальні 
властивості даних мийних засобів. Порівнюючи із іншими засобами, ми бачимо 
протилежну динаміку. 

Метод змиву. Кожному учаснику на сухих руках стерильною вушною паличкою, 
змоченою у стерильній воді, протирали певну площу поверхні руки (1 см2) і переносили 

Засіб 
Контроль 

КУО на см2 

2 хв 
КУО на см2 

4 хв 
КУО на см2 

6 хв 
КУО на см2 

Safeguard 30 128 79 61 

Dove 40 98 113 137 

Господарське 25 26 35 41 

Дитяче 56 130 81 73 

Дігтярне 12 21 37 43 
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її у пробірку, обережно збовтували суміш для десорбції мікроорганізмів. Далі брали по 
1 мл змиву і висівали на МПА в чашках Петрі. Кожен із учасників обрав собі певний 
засіб для рук, а саме:  антисептик, Safeguard, мило Dove, господарське мило та спирт, 
використали дані засоби гігієни і таким же чином зібрали змиви, що і в першому 
випадку [1, С. 124-125]. Засіяні чашки Петрі були залишені на 24 год у термостаті в 
лабораторії кафедри біології. Через добу оцінено результати дослідження. 
Використання методу змиву дало можливість порівняти засоби гігієни із антисептиком 
і спиртом, які мали антибактеріальні властивості. Методом змиву ми ще раз 
підтвердили думку про те, що мило сприяє розмноженню мікроорганізмів на руках 
людини внаслідок очищення від зовнішніх забруднень. Це можна побачити, 
порівнявши кількість колоній у колонці таблиці до та після миття (табл. 2). 

Таблиця 2 
Результати використання методу змивів 

Засіб До (шт.) Після (шт.) 

Антисептик 83 0 

Safeguard 10 37 

Dove 28 102 

Господарське мило 253 344 

Спирт 468 0 

Складається враження, що ми припустилися якоїсь помилки під час виконання 
досліду, проте на цей раз ми застосували також антисептик та спирт і ви можете 
побачити: скільки б мікробів не виявилося на чашках Петрі до очищення рук, після 
використання спирту та антисептика не було виявленого жодного мікроорганізму. 

Наступним нашим завданням було мікроскопіювати отримані колонії під час 
проведення досліду з відбитками пальців. На рисунках 1 та 2 різноманітність 
мікроорганізмів дуже висока, вона знижується впродовж миття, що ми бачимо на 
рисунку 4. Розглянувши мазок на 6 хв миття рук різними мийними засобами, ми 
спостерігали наявність лише однієї морфологічної групи мікроорганізмів, які належать 
до постійної мікрофлори, а саме: коків (стафілококів, стрептококів). Тобто після 
старанного миття мікрофлора рук виглядає однаково, як на рисунку 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Відбиток пальця контрольного  

зразка до використання миючих засобів 

Рис. 2. Відбиток пальця після миття 

рук протягом 2 хв 

Рис. 3. Відбиток пальця на секторі 

«4 хв» 
Рис. 4. Відбиток пальця на секторі 

«6 хв» 
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Дослідження було проведено у двох групах біологів денної та заочної форми 
навчання в триразовому повторенні для кожного засобу гігієни. У результаті 
проведених експериментів студенти сформували розуміння того, що під час миття рук 
мікроби не змиваються, а навпаки – засоби гігієни мають на меті допомогти 
розмножитися нормальній мікрофлорі людини, яка захищає організм від чужорідних 
мікробів. 

 
Висновки: 

1. Для дослідження мікрофлори шкіри рук обрано найоптимальніші методи: змиву 
та бактеріальних відбитків. 

2. Виявлено, що різні засоби гігієни мають відмінний вплив на мікрофлору шкіри 
рук людини, а саме: антибактеріальне (Safeguard) та дитяче мило має порівняно вищі 
бактеріостатичні властивості, ніж дігтягне, господарське та крем-мило (Dove). 

3. Внаслідок застосування методу змиву встановлено, що кількість 
колонієутворюючих одиниць упродовж миття рук засобами гігієни збільшується, у той 
час як спирт та антисептик знищують мікроорганізми повністю. 

4. Внаслідок застосування методу відбитків встановлено, що у період з другої до 
шостої хвилини миття різноманітність мікроорганізмів резидентної мікрофлори 
максимально знижується, а кількість підвищується внаслідок відсутності конкуренції 
транзиторної мікрофлори. 

5. На основі проведених досліджень нами запропоновано гурткове заняття «Чи 
зникають мікроби, коли я мию руки ?» для закладів середньої освіти. 
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Серце – джерело життя, початок всього, сонце мікрокосмосу, від якого залежить 

вся сила і свіжість організму.  Ніщо не може замінити серця  і взяти на себе його 
функції…   Вільям Гарвей, англійський фізіолог ХVІІ ст.  

Дитина народжується з певним сталим набором анатомічних структур, які в 
процесі її росту диференціюються і розвиваються. Проте бувають випадки вроджених 
аномалій анатомічних структур. Їх наявність надалі обумовлює фізіологічний стан 
організму. Частина з них потребує корекції, інші – спостереження, а деякі є окремим 
варіантом норми. 

Особливу увагу привертає до себе декстрокардія - це той, варіант, який є у 
пацієнта з самого народження. Декстрокардія – це вроджене розташування серця в 
правій частині грудної клітки. При відсутності ознак порушення серцевої діяльності 
пацієнти з аномальною диспозицією серця і судин не потребують лікування. 
Тривалість їхнього життя і стан здоров'я не відрізняються від інших людей. Виділяють 
три основні види транспозиції: 
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І – праворуч розташовано тільки серце 
II – праворуч розташовано серце і деякі внутрішні органи 
III – аномально розташована і серце, і всі внутрішні органи. 
Дана аномалія може не турбувати людину і такий пацієнт може навіть не 

підозрювати про її існування протягом усього життя. Найчастіше дана патологія 
виявляється випадково під час профілактичного огляду або ж при виконанні 
діагностичних заходів з іншого приводу. Симптоматичні прояви виникають, як правило, 
при поєднанні даної патології з іншими вродженими вадами. При дослідженні набору 
генів у пацієнтів з правобічною локалізацією серця виявлені мутації в деяких ділянках 
хромосом, які виникають в першому триместрі вагітності. Вони можуть передатися у 
спадок або проявитися первинно під впливом факторів. Серцева трубка, з якої в 
подальшому утворюється серце, у плода відхиляється в праву сторону, що і 
призводить до формування дзеркального розташування органу. [4] 

Вперше таке аномальне розташування серця було описано італійським 
хірургом-анатомом Єронімом Фабрицієм в 1606 році, а в 1643 році Марко Ауреліо. На 
сьогоднішній день декстрокардія не достатньо вивчена, але лікарям відомо, що ця 
аномалія проявляється в третьому триместрі вагітності. 

За даним державної статистики декстрокардія це дзеркальний синдром серця, 
яка поширена приблизно в 1/12000. При situs ambiguus (поширеність приблизно 
1/20000), Відповідно до ретроспективного аналізу історій хвороб, проведеного в 
Children’s and Women’s Health Centre Британської Колумбії у Ванкувері, Канада, яке 
базувалося на популяційному дослідженні серцевих мальформацій та станів, 
пов’язаних з декстрокардією, в період від 1 січня 1985 року до 31 грудня 2001 року, 
поширеність декстрокардії оцінювалась як 1 на 12 019 вагітностей. Декстрокардія з 
situs inversus може поєднуватися з іншими ознаками уражень респіраторного тракту [1] 

У липні 2007 року «Американський журнал кардіології». (The American Journal of 
Cardiology) опублікував результати масштабного наукового дослідження, проведеного 
групою вчених: Claudine M. Bohun, James E. Potts, Brett M. Casey, George G.S. Sandor. 
Стаття називалася «Дослідження популяцій серцевих вад розвитку і результатів, 
пов'язаних з декстрокардією». Дослідження виявило, що декстрокардія все ж таки 
дуже рідкісне явище на нашій планеті. Вони також довели, що лише одна людина є 
дзеркальною на 12 тис. 19 осіб, іншими словами це лише 0,01% нашого населення. 

На сьогодні, за даними ООН, чисельність нашої планети становить 7,6 
мільярдів. Тому  якщо їх розділити на 12 тисяч, то можна сказати що серед нас на 
земній кулі проживає 600 тисяч «дзеркальних» людей. 

Точної статистики про всіх Дзеркальних людей немає, але на «Світовій карті 
декстрокардії» відзначені 79 пацієнтів, з яких 37 складають жінки. 

Проведено суху статистику, тобто в яких країнах і скільки таких людей проживає: 
Великобританія - 22; США - 21; Індія -5; Греція - 4; Філіппіни - 4; Росія - 3; Німеччина - 
3; Ізраїль - 3; Австралія - 3; Канада - 2; Іспанія - 2; Пакистан - 1; Нова Зеландія - 1; 
Острів Маврикій - 1.[2,3].  На Україні також проживають такі особливі люди, наприклад: 
В Києві - Алла Кравцова, яка дізналася про себе лише в 15 років. І таких  людей можна 
знайти. 

У своїх дослідженнях, я дізналася, що «дзеркальні» люди можуть жити 
звичайним життям, вони нічим не відрізняються від нас. Деякі люди навіть можуть не 
здогадуватись, що вони особливі. Тому з аналізу проведених досліджень можна 
вважати, що це лише частина людей, яка нам відома на сьогодні. 
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Представники роду Crambe є однорічними, багаторічними травами або 
напівкущами. Стебло голе або розсіяноопушене простими волосками, прямостояче. 
Прикореневі листки дуже крупні, виймчасто-зубчасті, перисто-розсічені або 
глибокорозсічені, зазвичай голі або слабкоопушені, досить м’ясисті, пухирцево-
зморшкуваті та хвилясті по краям на міцних довгих черешках. Стеблові листки 
нечисленні, значно дрібніші, ніж прикореневі, м’якіші, зазвичай зубчасті, черешкові. 
Верхні листки дрібні ниткоподібні або взагалі відсутні. Квітки зібрані у  верхівкові, 
крупні, розгалужені китиці, дуже численні, дрібні, ароматні, білого або жовтувато-
зеленого кольору, чотирьохчленні. Плід – двочленний нерозкривний стручок. Верхній 
членик крупний, одноплідний, шаровидний або яйцевидний, зморшкуватий, спочатку 
м’ясистий, а потім сухий та міцний. Нижній членик короткий, циліндричний, безплідний. 
Насіння 1-3 мм в діаметрі, коричневого або чорного кольору. Цвітіння настає у 
червні[5]. 

Рослини роду Crambe мають досить широкий спектр застосування. В харчових 
цілях. В їжу використовуються зелена маса та корені. В технічних цілях. Масло із 
насіння представників роду Crambe використовують як технічне в хімічній та 
лакофарбовій промисловості. Джерело біопалива. Завдяки високому вмісту довго 
ланцюгової ерукової кислоти (до 60 % для C. abyssinica), що має високу питому 
теплоту згорання, олія із насіння Crambe може бути джерелом біопалива [7]. 

У зв’язку з скроченням чисельності видів даного роду, їх вивчення посідає 
важливе місце.  

Експериментальні роботи по культивуванню ізольованих тканин та органів 
рослин проводили за класичними методиками. 

Усі роботи з ізольованими тканинами та органами виконували у ламінарному 
боксі Esco Laminar Flow Cabinet (Esco Technologies, США). Перед початком роботи 
ламінарний бокс опромінювали бактерицидними ультрафіолетовими лампами 
протягом 20 хв. Для стерилізації внутрішньої поверхні ламінарного боксу і супутнього 
обладнання використовували 70% етанол. Живильні середовища та дистильовану 
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воду стерилізували у автоклаві за тиску 1 атм. та температурі 120°С протягом 20 хв. 
Лабораторний та культуральний посуд стерилізували у сушильній шафі за 
температури 220°С протягом 2 годин. 

Підготовку експлантів та введення їх у культуру invitro проводили в асептичних 
умовах згідно з загальноприйнятими рекомендаціями. 

Для дослідження умов розмноження використовували агаризоване середовище 
MS [6], доповнене екзогенними регуляторами росту.  Для приготування середовища 
використовували розчини вітамінів, хлориду кальцію (ІІ), хелату заліза (ІІ), що 
відповідають пропису MS. 

Види роду Crambe мають знижену насіннєву схожість. Було встановлено, що 
показники насіннєвої продуктивності рослин значно знижуються у природних місцях 
зростання, порівняно з рослинами, що культивують в умовах інтродукції. На зниження 
коефіцієнту насіннєвого розмноження ряд умов, серед яких і антропогенний фактор. 
Методи біотехнології, зокрема культури invitro, можуть бути корисним способом 
збереження біорізноманіття, особливо при роботі з багаторічними рослинами, 
забезпечуючи здоровим посадковим матеріалом у короткий термін. Для цього, 
необхідно дослідити та оптимізувати усі етапи роботи з культурою invitro для кожного 
з досліджуваних видів. 

Дослідження морфогенного потенціалу двох типів експлантів дало змогу 
встановити вплив гормонального складу живильного середовища на частоту та 
ефективність (середню кількість утворених пагонів на одному експланті) 
пагоноутворення. 

За культивування з БАП частота утворення пагонів була досить високою як для 
листкових, так і для черешкових експлантів. Максимальні частота іоноутворення для 
обох типів експлантів сягала 35% на середовищах доповнених БАП та НОК або 
кінетином та НОК. Хоча було відмічено ряд відмінностей між різними типами 
експлантів.  

Регенерація пагонів з листкових експлантів відбувалася лише на середовищах 
з  високим вмістом БАП, а також при використанні кінетину замість БАП.  

Черешкові експланти показали дещо вищу частоту регенерації ніж листкові. 
Внесення до складу середовища БАП, було більш ефективним для регенерації 
черешкових експлантів . За використання частини черешка для мікророзмноження 
отримали регенерацію майже на всіх експлантах. Враховуючи високу частоту 
регенерації та найбільшу кількість утворених на одному експланті пагонів можна 
стверджувати про найбільший морфогенний потенціал черешка серед досліджених 
типів експлантів виду C. grandiflora. Інші дослідники встановили, що регенерація для 
інших видів роду була найвищою саме на черешкових експлантах у порівнянні з 
листками та кореневими. 

Культивування частин черешка  дало змогу отримати найвищі показники 
регенерації 33% експлантів утворювали пагони. Додавання кінетику  до середовища 
ініціювало активну регенерацію на листкових експлантах. 

За культивування експлантів на живильному середовищі доповнених БАП у 
поєднанні з НОК пагоноутворення відбувалося з більшою частотою для черешкових 
експлантів, натомість для листкових експлантів частота регенерації була вищою при 
використанні НОК у поєднанні з кінетином. 

Було виявлено залежність інтенсивності наростання калюсної тканини від рівня 
БАП. Максимальної інтенсивності калюс набував за концентрації БАП 1-5мг/л. Для 
черешкових експлантів більше 10 мм калюсу спостерігалося при концентрації 2,5-5 
мг/л БАП та 0,5-1 мг/л НОК. Для листкових експлантів більше 10 мм калюсу 
спостерігалося при конценрації 5мг/л БАП та 1 мг/л НОК, 5 мг/л кінетину. Утворений 
калюс мав жовто-зелене та світло-зелене забарвлення. Вплив концентрації БАП та 
кінетину було встановлено іншими дослідниками. 
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Більше калюсної тканини наростає (по всій площі експланта) за культивування 
з таким вмістом: БАП (1-2,5 мг/л) та НОК (0,5-1,5 мг/л) для черешкових експлантів. Для 
листкових експлантів найбільше наростання калюсної тканини спостерігалося з таким 
вмістом: БАП (2,5-5 мг/л) та НОК (0,1 мг/л).  

Черешкові та листкові експланти культивовані на середовищі з високим вмісто 
БАП не показали здатності до утворення коренів. 

Корені, які утоврювались на обох типах експлантів зовні не відрізняються. Вони 
білого кольору, сильно галузяться, виглядають практично опушеними. 

В роботі було проведено дослідження морфогенного потенціалу частин 
черешка та листка. Отриманні дані є корисними для встановлення оптимальних схем 
мікроклонування рослин даного виду. В результаті роботи було підтверджено 
зазначену у джерелах літератури високу регенераційну здатність тканин черешка до 
регенерації, частота утворенних пагонів була вижчою ніж на листкових експлантах. 
Таким чином було підтверджено використання черешкових експлантів для 
мікроклонування. 

На листкових експлантах регенерація пагонів відбувалася за культивування з 
кінетином. Відмічено залежність частоти регенерації від вмісту НОК у середовищі – за 
високих його концентрацій (1-1,5 мг/л). 

Черешкові експланти проявили більшу активність калюсогенезу в порівняні з 
листковими експлантами. Утворення калюсу за культивування з БАП відбувалося у 
більшій кількості ніж за культивування з кінетином, наростання калюсної тканини по 
всій площі спостерігалося за наявності БАП у середовищі. Листкові експланти мали 
дещо нищу здатність до утворення калюсноїтанини. Утворенний калюс мав жовто-
зелене та світло-зелене забарвлення, зернистий, не щільний. 

Черешкові та листкові експланти не показали високої здатності до ризогенезу. 
Лише при культивуванні з кінетином (1-2,5мг/л) спостерігалося утворення коренів. 
Особливих відмінностей між кореннями на черешкових та листкових експлантах не 
спостерігалося. Вони були білого кольору та дещо опушеними. 

В результаті було показано, що вибір експланта є важливим фактором при 
визначенні оптимальної схеми мікроклонування рослин виду Crambe grandiflora. 
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Новоутворення патологічне, неконтрольоване збільшення клітин в будь-яких 

тканинах організму. При цьому пухлина, яка утворюється, характеризується 
патологічним реактивним розростанням клітин, якому притаманні нескінченний ріст, 
автономність, здатність до метастазування, біохімічний та морфологічний атипізм та 
функціональна неспроможність. У клітинах пухлин спостерігається різний ступінь 
диференціації: від високого, при якому вони мало відрізняються від аналогічних 
здорових клітин (навіть спроможні на продукування нормальних секретів), до низького, 
коли майже неможливо визначити, до якої тканини належать ці клітини. Всі пухлини 
при цьому мають нижчий рівень організації, в порівнянні зі здоровими тканинами, та є 
типовими для організму людини. 

З клінічного боку, розрізняють 2 види пухлин: доброякісні та злоякісні. Перші з 
них, зазвичай, не становлять загрози для здоров’я, проте за певної локалізації можуть 
здійснювати негативний механічний вплив на органи, з яких вони ростуть, або до яких 
прилягають, що може також закінчуватись летально. Злоякісні ж пухлини є завжди 
загрозою для здоров’я, незалежно від їх локалізації в організмі. 

Статистика доброякісних новоутворень зазвичай не ведеться, адже їх можна 
знайти майже у кожної людини. Натомість, у всіх розвинених країнах, у тому числі й в 
Україні, ведеться реєстр злоякісних новоутворень, яких ще називають такими 
поняттями, як «рак», «карцинома», «саркома», тобто — онкологічні захворювання. За 
даними ВООЗ, жертвами раку у 2018 році стали 19,6 млн. людей у світі, що становить 
1/6 усіх зареєстрованих смертей. При цьому 26300 життів рак забирає щодня, 1095 
щогодини та 18 щохвилини, тому дана тема є достатньо актуальною. 

Незважаючи, на довготривалу історію вивчення цієї хвороби, наразі етіологія 
злоякісних утворень ще недостатньо вивчена. Найбільш поширеними є теорії 
канцерогенезу, такі як: хімічна, фізична та біологічна (вірусогенетична). В них 
розкривається роль того чи іншого канцерогену (агента, що здатен викликати злоякісні 
утворення) як чинника виникнення «раку». Хімічна теорія спирається на знанні більш 
ніж 2000 органічних та неорганічних хімічних речовин, які здатні викликати зміни 
генетичного апарату клітин, що призводить до утворення пухлини. До таких речовин 
відносяться метали та неметали (хром, арсен, нікель, свинець, титан, цинк, залізо 
тощо), продукти діяльності багатьох бактерій та грибів, алкалоїди рослин. Серед 
фізичних чинників, які можуть викликати злоякісні новоутворення, найбільше значення 
мають ультрафіолетове та іонізуюче випромінювання. Вони можуть мати різну 
природу: екзогенна – зовнішнє природне випромінювання; та ендогенна природа, коли 
радіонукліди потрапляють в організм людини разом з їжею або інгаляційним шляхом. 
Вірусогенетична теорія дала свій початок з відкриттям онкогенних вірусів у мишей та 
птахів. Згідно з цією теорією, пухлина виникає під дією онковірусів внаслідок інтеграції 
генетичних матеріалів вірусу та клітини. Як бачимо, агентів, що викликають утворення 
злоякісних новоутворень, є достатньо велика кількість, що пояснює постійне існування 
та поширення цієї хвороби. Також важливими факторами ризику виникнення «раку» є 
такі: активне та пасивне куріння; вживання алкоголю; забруднення повітря у містах; 
розповсюдження вірусів гепатиту B та С, папіломи людини; нераціональне 
харчування, а саме: мала кількість клітковини (нестача в раціоні овочів та фруктів) та 
велика кількість вживаного м’яса; зростання ожиріння; малорухливий спосіб життя; 
старіння населення; та, нарешті, спадковість. Причому, за даними британського 
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онкологічного дослідницького центру Cancer Research UK, вказано, що третина усіх 
смертей від раку трапляються, коли наявні 4 основні фактори ризику: куріння, 
специфічне харчування та ожиріння, споживання алкоголю і брак фізичної активності. 
Сучасна класифікація злоякісних пухлин заснована на гістогенетичному принципі. Їх 
поділяють на групи.  Епітеліальні пухлини без специфічної локалізації, що зустрічатися 
скрізь, де є епітеліальна тканина (аденома, рак).  Пухлини екзо- та ендокринних залоз, 
епітеліальних покривів (рак підшлункової залози, молочної, слинних залоз, матки, 
яєчників, нирок тощо). Пухлини меланіноутворюючої тканини (меланоми шкіри, мозку, 
очей). Пухлини нервової системи та оболонок мозку, які поділяються на пухлини 
центральної (нейроектодермальні, менінгосудинні), периферичної та вегетативної 
нервових систем. Мезенхімальні пухлини, такі як саркоми (сполучна тканина), ангіоми 
(судини), міоми (м’язи), хондроми (хрящі), остеоми (кістки) та синовіоми (синовіальні 
оболонки). Пухлини системи крові (лейкози тощо). 

Згідно з даними проекту Globoscan, який є базою даних, що веде Міжнародна 
асоціація реєстрації раку, чотири найбільш розповсюджених видів раку є: рак легенів, 
грудей, кишківника та простати, які складають 42% усіх випадків захворювання на рак 
в усьому світі. Після них поширеність інших видів йде в такій послідовності: рак шлунка, 
печінки, шийки матки, стравоходу, сечового міхура та неходжкінська лімфома. 

Пухлини мають різний вплив на організм людини, він проявляється в кількох 
аспектах: біохімічному, біофізичному, морфологічному та імунологічному. Біохімічні 
зміни в організмі при виникненні пухлинних процесів супроводжуються надмірним 
продукуванням специфічних речовин: секрету, гормонів, того органу, в якому 
розвивається пухлина (гіперпродукція норадреналіну при розвитку пухлини в корі 
наднирників, що призводить до стійкого підвищення артеріального тиску). Виникають 
зміни концентрації в крові ферментів тих органів, які вражені пухлиною (при враженні 
підшлункової залози, зменшується кількість ліпаз та збільшується вміст кислої 
фосфатази, наслідком чого є порушення вмісту білків у крові, що призводить до 
зниження загальної реактивності організму). Біофізичні зміни проявляються зміною 
перебігу всіх метаболічних процесів в організмі, що є наслідком порушення 
електрофізіологічних властивостей тканин організму людини (різке підвищення ШОЕ, 
що спричинене зміною електропотенціалів еритроцитів та судинної стінки). 
Морфологічні зміни при онкологічних захворюваннях проявляються тим, що пухлинний 
процес супроводжується посиленим виділенням ферментів, а в решті призводить до 
гемолізу еритроцитів та спричиняє анемію, яка у свою чергу є причиною гіпоксії всіх 
органів, що проявляється в блідості або ж землистому кольорі шкіри. Уражені органи 
макроскопічно змінюються: мають бугристий вигляд, збільшуються, набувають більшої 
щільності. Імунологічні зміни в організмі онкохворих проявляються змінами показників 
лейкоцитарної формули крові, в особливості співвідношенням лімфоцитів та 
моноцитів. Пухлинні процеси викликають збільшення вмісту імуноглобулінів. 

Симптоми раку, в залежності від локалізації новоутворень, можуть бути різними, 
проте існують спільні: утворення незвичайних вузликів тканин; затяжний кашель, 
задишка; зміни в роботі кишківника (запори, діарея); несподівані кровотечі (в сечі, 
виділеннях з піхви тощо); безпричинна втрата ваги; хронічна втома; незрозумілий біль 
будь-якого характеру; поява нових родимок або їх видозміна; проблеми при 
сечовипусканні (гострі позиви, біль); незвичайні зміни грудей (їх збільшення, зміна 
форми та відчуттів при дотику); втрата апетиту; утворення незагойних виразок, 
особливо у роті; хронічна печія; та рясне потовиділення в нічний час. Якщо вчасно не 
діагностувати онкологічне захворювання, то, у більшості випадків, людина не 
проживає і 5 років після початку хвороби [5]. 

В Україні в період з 2010 по 2018 рік спостерігаємо тенденцію до зростання 
кількості новоутворень, що, в першу чергу, можемо пояснити недостатньою 
проінформованістю населення щодо цього захворювання та факторів, які 
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спричиняють його виникнення (рис.1). Зазначимо, що 23% українців активно палять та 
створюють умови для розвитку пасивного куріння; 45% населення зловживають 
алкоголем, а ще більша частка не вміє правильно організовувати свій харчовий раціон, 
що в поєднанні з малорухливим способом життя призводить до ожиріння. Таким 
чином, основні чинники, які є сприятливими для розвитку новоутворень, в Україні 
досить поширені [1 - 4]. 

 
Рис.1. Динаміка частоти новоутворень в організмі людини в період з 2010 по 

2018 рр. в Україні 
 

Висновки 
1. Новоутворення в організмі людини можуть бути добро- та злоякісними, причому 

можливий шлях переродження тканин доброякісних новоутворень на злоякісні. 
2. Незважаючи на те, що злоякісні новоутворення в організмі людини є досить 

розповсюдженими, донині достеменно невідомо всіх причин виникнення, 
особливостей перебігу онкологічних хвороб та шляхів ефективного лікування, тому 
значна частка випадків закінчуються летально. 

3. В Україні за останнє десятиліття спостерігається зростання випадків злоякісних 
новоутворень, що пояснюється недостатньою проінформованостю населення 
щодо чинників формування захворювань та їх ранньої діагностики, а також 
відсутністю високоефективних методів лікування хворих. 
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Taraxacum officinalis – багаторічна лікарська трав’яниста рослина роду 
Кульбаба, родини Айстрові (Asteraceae L.). Поширена по всій Україні. Має стебло, 
висотою 15-30 см. Листки зібрані в прикореневу розетку, перисторозсічені, ланцетні; їх 
довжина зазвичай становить від 10 до 25 см. Коренева система – стрижневого типу, 
досить потужна; якщо корінь надрізати або надломити, то з'явиться молочний гіркий 
сік. Суцвіття – кошик, що розміщений на верхівках стебла, обгортка дворядна, 
горбкувата, зелена. Квітки язичкові, віночок - жовтого кольору. Плід сім’янка, сірого або 
сірувато-бурого кольору, насіння клиноподібне, достигає у травні - червні. 
Репродуктивна здатність – до 12 тис. насінин на одній рослині. Проростає в межах 
температур від 2-22°С, у березні - травні [1]. 

Алелопатія – одна з найважливіших форм хімічного зв’язку і взаємодії рослин, 
важливий чинник, що визначає видовий склад, чисельність популяції та продуктивність 
фітоценозів. Основоположником вивчення процесу алелопатії в Україні є академік А. 
М. Гродзинський, який уперше розробив принципи взаємодії рослин у біогеоценозах 
через кореневі виділення, фітонциди. Раніше хімічну взаємодію рослин розглядали 
лише як шкідливий вплив виділень одних рослин на інші. А.М. Гродзинський 
запропонував оригінальну схему алелопатії як кругообігу фізіологічно активних 
речовин у біогеоценозах, що відіграють роль регуляторів внутрішніх та зовнішніх 
взаємовідносин [2]. Алелопатія – це явище взаємного антогонізму серед рослин, що 
виявляється у виділенні хімічних речовин, отруйних для іншого виду і не шкідливих 
для виду, що їх виділяє. Найчастіше алелопатія проявляється у конкурентному 
витісненні одного виду іншими. Алелопатія суттєво впливає на швидкість рослинних 
сукцесій і на видовий склад стабільних угруповань. Хімічні виділення можуть 
зменшувати видову різноманітність, або за рахунок адаптивних пристосувань, які 
складаються в умовах диференціації ніш, підтримувати високу видову різноманітність 
[3]. Оскільки явище алелопатії визначає здатність видів співіснувати на одній території 
в умовах рослинного угрупування, ми провели дослідження взаємовпливу таких 
рослин: Taraxacum officinalis L., Raphanus sativum var. oleiformis, Phacelia tanacetifolia, 
Brassica napus L., Triticum vulgare, Sinapis alba L. 

Під час дослідження алелопатичних властивостей Taraxacum officinalis  L., за 
методом біотестів (за Гродзинським),  ми взяли насіння тест-об’єктів: Raphanus 
sativum var. oleiformis, Phacelia tanacetifolia, Brassica napus L., Triticum vulgare та 
Sinapis alba L., розклали по 10 штук у чашки Петрі діаметром 10-12 см на кола з 
фільтрувального паперу, змочили їх у водному розчині, який виготовили на основі 
сирої рослинної сировини Taraxacum officinalis, що настоювався у 100 мл 
дистильованої води протягом доби. Виклавши на фільтрувальний папір насінини, в 
одну чашку Петрі додали 10 мл водного розчину Taraxacum officinalis, а в іншу 10 мл 
дистильованої води для контролю. Чашки Петрі з досліджуваним матеріалом 
помістили в термостат для пророщування при температурі +22°. Спостереження 
проводилися на 7-у добу. За допомогою міліметрового паперу і лінійки здійснили по 
три проміри з кожного проростка: 1) енергія проростання, 2) довжина коренів, 3) 
довжина пагона. На п'ятий день визначали кількісні показники алелопатичного 
взаємовпливу Raphanus sativum var. oleiformis, Phacelia tanacetifolia, Brassica napus, 
Triticum vulgare та Sinapis alba при сумісному пророщуванні (табл.1, рис.1) 
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Таблиця 1 
Енергія проростання взаємовпливу Taraxacum officinalis L., Raphanus 

sativum var. oleiformis, Phacelia tanacetifolia, Brassica napus L., Triticum vulgare 
та Sinapis alba L. при сумісному пророщуванні 

Об'єкт Умови при сумісному 
проростанні 

Енергія проростання 

Raphanus sativum var. 
oleiformis 

контроль 70% 

+ Taraxacum officinalis 70% 

Phacelia tanacetifolia контроль 80% 

+ Taraxacum officinalis 50% 

Brassica napus контроль 100% 

+Taraxacum officinalis 80% 

Triticum vulgare контроль 100% 

+Taraxacum officinalis 100% 

Sinapis alba контроль 90% 

+Taraxacum officinalis 100% 

 

 
Рис. 1. Енергія проростання взаємовпливу Taraxacum officinalis L., 

Raphanus sativum var. oleiformis, Phacelia tanacetifolia, Brassica napus L., 
Triticum vulgare та Sinapis alba L. при сумісному пророщуванні 

 
Таблиця 2 

Розміри коренів та пагонів Raphanus sativum var. oleiformis, Phacelia 
tanacetifolia, Brassica napus L., Triticum vulgare та Sinapis alba L.  при сумісному 

пророщуванні 
Об'єкт Умови Середня довжина 

кореня, мм 
Середня довжина 

пагона, мм 

Raphanus sativum 
var. oleiformis 

контроль 109,7 74,7 

+Taraxacum officinalis 100 92 

Phacelia tanacetifolia контроль 69,6 67,6 

+Taraxacum officinalis 57,4 66,8 

Brassica napus контроль 85,7 67,3 

+Taraxacum officinalis 70,6 72,2 

Triticum vulgare контроль 155 102,2 

+Taraxacum officinalis 160,7 109 

Sinapis alba контроль 38 54,3 

+Taraxacum officinalis 52,4 74,4 
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Отже, у результаті проведеного дослідження алелопатичних властивостей 
сировини Taraxacum officinalis, ми виявили, що проростки Phacelia tanacetifolia та  
Brassica napus зазнають незначного алелопатичного впливу під час сумісного 
проростання з Taraxacum officinalis, на відміну від сумісного проростання Taraxacum 
officinalis з Raphanus sativum var. oleiformis, Triticum vulgare, Sinapis alba. Проте, під час 
сумісного зростання Taraxacum officinalis із Sinapis alba, спостерігається більша 
кількість пророслих коренів та пагонів, ніж у контролі. 
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Комахоїдні рослини – це збірне поняття рослин, які пристосувались до ловлі та 
перетравлювання невеликих за розміром тварин, здебільшого комах[1]. Ці рослини 
зустрічаються у прісних водоймах, на заболочених лугах, болотах, у піску та торфі (в 
субстратах бідних на азот). Тому в таких умовах неминучим є азотисте голодування 
та нестача таких елементів як фосфор, натрій, магній і калій, які рослини компенсують 
за рахунок живлення невеликими тваринами, яких вони ловлять за допомогою 
спеціальних пристосувань – видозміненого листя (ловчі листя у формі глечика - 
Сараценія Пурпурова (Sarraceniapurpurea), липкі пастки - Росичка 
круглолиста(Droserarotundifolia), засмоктуючі пастки - Пухирник звичайний 
(Utriculariavulgaris), закриваючі пастки-Венерина мухоловка (Dionaeamuscipula), 
пастки-невиливайки - Генлісея(Genlisea)). Хижі рослини виробляють фермент 
непентезій, алкалоїд коніїн, мурашину кислоту, які сприяють розчиненню тваринних 
тканин і всмоктуванню поживних речовин в клітини рослини[2]. 

Комахоїдні рослини зазвичай багаторічні трав’янисті рослини, але також 
зустрічаються напівчагарники та невеликі чагарники. Найбільша комахоїдна рослина - 
це  Бібліс гігантський (Byblisgigantea), невеликий (до півметра) кущ з роду Бібліс, що 
росте в Австралії. У нього потрапляють не тільки комахи, а й равлики, ящірки і жаби. 
Непентес – це тропічні ліани, що мають здерев’яніле стебло, можуть виростати до 4 м 
в довжину (Непентес крилатий Nepenthesalatablanco). Є види непентесів, які 
приваблюють нектаром дрібних ссавці та використовують їх екскременти як добрива. 

Приваблюють комах забарвленням, солодким виділенням або запахом. На 
поверхні листка є спеціальні залози що виділяють травні ферменти: пепсин і органічні 
кислоти (мурашину, бензойну та інші), які перетравлюють спійману жертву, 
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розщеплюючи тваринні білки. Утворені в результаті такого позаклітинного травлення 
продукти, зазвичай амінокислоти, що всмоктуються і засвоюються рослиною[2].  

Коренева система у наземних комахоїдних рослин розвинена слабко, а у водних 
зазвичай редукована. Всі ці рослини можуть існувати за рахунок речовин, які вони 
всмоктують з ґрунту чи води. Проте, додаткове харчування тваринною їжею прискорює 
розвиток рослини, сприяє її переходу до цвітіння та плодоношення. 

У флорі України майже всі види комахоїдних рослин є рідкісними, бо вони 
переважно мешканці боліт, заболочених лук. Основні регіони де вони зростають в 
Україні є Полісся (Західне і Центральне) і Карпати [1]. 

В України зростають 4 роди комахоїдних рослин - росичка (Drosera L.) та 
альдрованда(Aldrovanda L.), що входять до родини росичкових (Droseraceae), 
товстянка (Pinguicula L.) та пухирник (Utricularia L.), які належать до родини 
пухирникових (Lentibulariaceae). До цих 4 родів належать 12 видів комахоїдних рослин. 
Кожен рід представлений декількома видами, але лише у роді альдрованда 1 вид - 
Альдрованда пухирчаста (Aldrovandavesiculosa L.) [1]. 

Пухирникові (Lentibulariaceae) — родина рослин, які входять до порядку 
Губоцвітих (Lamiales), вона має 4 роди та близько 180 видів. Всі вони є комахоїдними 
рослинами (однорічні чи багаторічні наземні трави, рідко – епіфіти). 

Рід товстянка– Pinguicula L. (близько 45 видів) – це болотні чи сухопутні рослини. 
В Україні є 3 види цього роду. 

Листки світло-зелені, зібрані у прикореневу розетку, змащені липкою цукристою 
речовиною що виділяється залозами, які знаходяться на верхній частині листка (є й 
інші залозки, які виділяють фермент що перетравлює здобич). Комахи, яких 
приваблюють краплі слизу, сідають на листок і прилипають до нього. Згодом листок 
скручується і комаха опиняється у пастці всередині листка. Через певний час листки 
розгортаються і знову готові до полювання [1]. 

Товстянка звичайна (Pinguiculavulgaris L.) квітки невеликі, зигоморфні, разом з 
шпорцем від 15 до 22 мм довжиною, синювато-фіолетові. Розмножується насінням 
(дрібне, розноситься вітром), плід – коробочка. Поширена в Карпатах, Поділлі, на 
заході Полісся. 

Т. альпійська (P. alpina L.) невисока (5-15см) рослина, листки в прикореневій 
розетці, які покриті зверху залозистими волосками. Віночок білий, із жовтуватими 
плямами біля основи губи, 8-15 мм завдовжки (разом зі шпорцем). Розмножується 
насінням, насіння дрібне. Ареал охоплює Закарпатську, Івано-Франківську та 
Чернівецьку області. 

Т. двоколірна (P. bicolor) трав’яниста рослина заввишки 20-30 см, листки 
розташовані у прикореневій розетці, є клейкі залозки на верхньому боці листка. 
Квітконос несе єдину зигоморфну квітку, віночок синювато-фіолетовий з двогубим 
відгином. Лопаті обох губ білі, шпорка шилоподібна, фіолетова. Поширена у Карпатах, 
на Волино-Подільській височині, у Розточчі, північній частині Опілля. Це один із 
найбільш рідкісних видів флори України. 

Рід пухирник – Utricularia L (близько 200 видів). Є наземні форми з 
цільнокрайними листками та водні із розсіченими або пірчастими листками. В Європі 
відомо тільки 6 видів, у флорі України – 4.  

Наявні пухирці (блідо-зеленкуваті, косояйцеподібної або кулястої форми, 2- 5 
мм у діаметрі), які розташовані на листках, рідше на стеблах рослин. Пухирці мають 
ротовий отвір (по краю якого знаходяться волоски і шорсткі щетинки), клапан (зовні 
якого є залози, що виділяють цукри та клейку речовину). Клапан відкривається за 
найменшого дотику, тварина з током води засмоктується в середину, але назад 
вибратися не може [1]. 

Пухирник звичайний (Utriculariavulgaris L.) вільно плаває на поверхні, не 
прикріплена до ґрунту рослина. Стебло пірчасторозсічене (1-2 м). Суцвіття виступає 
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над водою під час цвітіння, китиця (5-10 квіток з чашечкою і віночком), віночок 
золотисто-жовтий з оранжевими смужками. В Україні росте на півночі. На півдні 
Лісостепу зустрічається дуже рідко. 

П. малий (U. minor L.) багаторічна рослина, стебла 5-40 см, дрібні квітки зібрані 
в суцвіття (китиця 2-6 квіток), піднімаються над поверхнею води, віночок блідо-жовтий, 
з бурувато-червоними смужками, кореневища редуковані, плід - багатонасінна 
коробочка, відновлюється переважно вегетативно. В Україні поширений переважно на 
Поліссі, деколи – в Лісостепу. 

П. середній (U. intermedia) коренева система редукована, довжина стебла 10-20 
см, пагони двох типів (на одних зелені листки з загостренням, на інших – безбарвні з 
пухирцями на яких є клапан), суцвіття китиця (2-6 квіток) розташована над поверхнею 
води, квітки двостатеві (15-20 мм), віночок двогубий (жовтий з червоними смужками), 
є шпорець - циліндричний, плід – куляста коробочка. Поширена на Поліссі, і зрідка – в 
Лісостепу. 

П. Брема (U. bremii) вільно плаває в товщі води, корені редуковані, пагони двох 
видів (перші - довгі 5-20см,зелені, розгалужені, мають 10 пухирців; другі - короткі 1-6 
см, ниткоподібні, безлисті, мають 8 пухирців), квітконіс над поверхнею води, суцвіття 
китиця (2-13 квіток), віночок двогубий (світло-жовтий з червоними смужками), шпорець 
короткий, плід-куляста коробочка. Відновлюються переважно вегетативно, особини 
дуже часто стерильні. Вид вважається зниклим на території України, але вважають, 
що він може зростати у Закарпатській області. 

П. південний (U. australis) вільно плаває у поверхневих шарах води, корені 
відсутні, стебла (10-60 см), листки розсічені на ниткоподібно-лінійні частини, суцвіття-
китиця (3-12 квіток), віночок (12-18 мм, жовтий з червоними смужками, двогубий), 
шпорка загострена, плід - куляста коробочка. Є підстави вважати, що він поширений 
на водоймах Прикарпаття. Водночас, попередні знахідки п. південного біля Львова і 
Києва не підтверджені. 

Родина Росичкові(Droseraceae) налічує 5 родів (понад 100 видів). У флорі 
України – 2 роди – Альдрованда (Aldrovanda L.) та Росичка (Drosera L.). 

Рід Росичка (Drosera L.).Верхній бік кожного листка вкритий волосками, що 
мають червону залозисту головку, її оточує крапелька тягучого слизу. В Україні є три 
види та гібрид між двома видами(круглолистою і довголистою) [1]. 

Росичка круглолиста (Droserarotundifolia L.) має розетку круглих червоних 
листочків з довгими черешками, наявні волоски зі слизом (коли комаха сідає, вони 
згортаються до неї), квітки пятипелюсткові (білі, дрібні, зібрані в гроно), плід-
коробочка. Поширена у північній частині Лісостепу, Карпатах у заболочених хвойних 
лісах, на торфових сфагнових болотах Полісся. 

Р. довголиста, (р. англійська) (D.longifolia L. (D.anglica)) листки лінійно-
клиноподібні (зверху вкриті залозистими волосками, утворюють прикореневу розетку), 
квітки невеликі (білі, зібрані в китицю), Плід - яйцевидна коробочка. Зростає в 
заболочених хвойних лісах, на сфагнових лісових болотах і на торфовищах на Поліссі, 
в Північній частині Лісостепу, а також у північній частині Лівобережного Степу (дуже 
рідко). 

Р. середня, р. проміжна (D.intermedia) листки не видовжені, як у росички 
довголистої, і не округлі, як у росички круглолистої, а мають проміжну форму із 
клиноподібною основою (зверху і по краях вкриті залозистими волосками). Квітки білі 
(зібрані у суцвіття по 4-10), плід-борозенчаста коробочка. В Україні поширена на 
Правобережному Поліссі, Лісостепу (тераси Дніпра), зрідка — Поділля. 

Рід Альдрованда(Aldrovnda) — монотипний рід комахоїдних водних рослин 
родини Росичкові. 

Альдрованда пухирчаста (Aldrovandavesiculosa) багаторічна водна рослина без 
кореня, ниткоподібне стебло (не галузиться), листки майже круглі (при основі з 
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широкими черешками). Листок має черешок з 4-6 щетинками у верхній частині і 
платівку із двох половинок з волосинками по краю(це і є ловильний апарат), у якого 
всередині знаходяться травні залози. Квітки пятичленні з білим віночком, плід - куляста 
коробочка, насіння дрібне. В Україні вид поширений переважно в долинах і заплавах 
великих річок – Дніпра, Прип’яті і особливо – Дунаю. 

Отже, з 6 родів комахоїдних рослин, в Україні поширені види 4 родів Росичка 
(Drosera L.) та Альдрованда (Aldrovanda), Товстянка (Pinguicula L.) та Пухирник 
(Utricularia L.). Всього в Україні 12 видів хижих рослин та гібрид росички круглолистої з 
росичкою довголистою. 
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У бурхливому сьогоденні нові технології все частіше стають нашими ліпшими 
друзями. Вони допомагають нам вирішувати повсякденні справи, лікують, розважають, 
а також навчають. Варто лиш придивитись, як інновації супроводжують людей усіх 
вікових груп – від малюка до літньої людини. Хто, як не діти першими пізнають 
сучасний світ та випробовують його новинки на собі: нові ґаджети, смартфони, розумні 
програми, які швидко впливають на свідомість учнів та стають частиною їх 
повсякденного життя. Інноваційні засоби в шкільній географічній освіті в Україні лише 
починають поширюватись, тоді як за кордоном вони вже стали невід’ємною частиною 
успішного уроку. Активне використання сучасних технологій дає змогу нестандартно і 
цікаво подати географічний матеріал, розширити і поглибити знання, застосувати їх на 
практиці, організувати самостійну роботу учнів, спілкуватись з однодумцями не лише 
в межах класу і школи, а розширити їх коло завдяки мережі Інтернет [4]. 

Наразі інновації покликані об’єднувати в собі цікавий і унікальний текст, звук, 
музику, анімації, відео, які дають можливість скласти все разом і побачити цілісну 
картину світу – і це все на уроці в школі. Інновації не обмежуються в часі – від 1 хвилини 
до цілого уроку, використовуються на кожному етапі, забезпечуючи учням актуалізацію 
опорних знань, сприйняття нового матеріалу, закріплення, контролю, знань, творчої 
діяльності і досліджень, пошуку себе в науці і зацікавленості в географічному 
середовищі[1]. Досягнення такої мети можливе саме завдяки використанню інновацій, 
нових методів навчання, створення атмосфери новизни навчального процесу, 
зацікавленості, формування власного бачення світу очима дітей. 

Метою нашого дослідження є: з’ясувати роль інноваційних засобів у підвищенні 
рівня успішності та зацікавленості учнів до предмету географія у 8 класі. Відповідно до 
мети нами було визначено такі головні завдання: на основі аналізу інформаційних 
джерел визначити проблеми та перспективи використання інновацій на уроках 
географії в основній школі; розглянути дидактичні можливості та ефективність 
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використання гаджетів, електронних посібників і приладів, голограм, «живої книги» на 
різних етапах уроку, розробити авторську інноваційну модель апарату підручника з 
географії для 8 класу. Об’єктом дослідження є освітній процес з географії основної 
школи у закладах загальної середньої освіти. Предметом – особливості використання 
інноваційних засобів на уроках географії у 8 класі. 

Впровадження інновацій в школі, зокрема на уроках географії, стало 
проблемним питанням для багатьох науковців як вітчизняних, так і зарубіжних. 
Зокрема, наукове обґрунтування ефективності використання інновацій на уроках 
географії  відображено в працях О.М. Топузова, В.П. Корнєєва, І.М. Шоробури, 
Д.О. Стадника, Л.П. Вішнікіної, С.Г. Кобеніка, Л.А. Покась, Р.Р. Коваленко, 
В.А. Яковлева, В.Ю. Тонкої, Г.Я. Цибулько, Т.В. Захарук, О.О. Жемерова, 
І.П. Моїсєєвої, Б. О. Чернова, Л.І. Круглик, І. М. Дичківської, О.В. Шевельової, 
О.Г. Корнус, Л. Дерев’яної, М. В. Баргрова та ін.Серед зарубіжних учених проблему 
впровадження інновацій в освіту досліджували А. Агарвал, Е. Ін, А. Шлейхер, С. Хан, 
К. Робінсон, Ф. Кумбс [5]. 

Застосування інновацій на уроці географії розкриває для вчителя широкі 
можливості щодо організації нестандартних форм навчання, самостійної діяльності 
учнів, онлайн-навчання та обміну досвідом з однодумцями в Інтернет-мережах, 
дозволяє здійснювати постійний моніторинг сучасної картини світу, забезпечує 
візуалізацію географічного середовища, активацію творчого потенціалу учнів у процесі 
вивчення нового матеріалу. Важливим аспектом застосування нових технологій є 
повноцінна реалізація принципу наочності у пізнанні географічного матеріалу. 
Інновації є корисними не лише для учнів, а й для вчителя географії на шляху до 
самовдосконалення та підвищення власної педагогічної майстерності [4]. 

На жаль, упровадження інноваційних засобів в шкільній практиці відбувається 
досить повільно, оскільки існує багато проблем, які перешкоджають їх повноцінному 
використанню. Зокрема бракує досвіду вчителів географії у використанні інновацій, 
розуміння технології учнями як іграшки, а не засобу навчання, недостатнє 
фінансування закладів загальної середньої освіти для закупівлі якісних приладів, 
відсутність доступу або невисока швидкість Інтернет-ресурсу тощо. Ці проблеми не 
дають змогу широко використовувати інновації на уроках географії. Незважаючи на  
це, впровадження нових технологій в освітній процес постійно зростає, з’являються 
цікаві вітчизняні винаходи і новітні засоби, електронні підручники та посібники, 
запозичується цікавий і корисний досвід з інших країн, що свідчить про позитивні 
зрушення в шкільній географічній освіті. 

Доцільність та ефективність застосування інновацій на уроках географії нам 
вдалось перевірити під час проходження педагогічної практики у спеціалізованій школі 
№ 239 м. Києва, зокрема у 8 класах у процесі вивчення розділу «Географічний простір 
України». Нами було використано такі інноваційні засоби, як: левітрон, електричний 
глобус, голограми та інтерактивні карти, додаток 3D+ «Жива книга». Також учням були 
продемонстровані відео з такими інноваціями як лазерна проекція «Пісочниця», 3D 
принтер та ручка. Найважливіше, що учні мали змогу безпосередньо контактувати з 
більшістю інновацій та спробували їх в роботі на уроці. Навчання відбувалось досить 
емоційно, учні демонстрували захоплення, активність, бажання пізнавати нове. За 
даними анкетування, проведеного після застосування сучасних приладів, 100% учнів 
8 - А класу (30 осіб) вказали, що їм сподобалось працювати з ними.  

В результаті наших досліджень, ми виділили основні дидактичні можливості 
застосування нових технологій на уроках географії, а саме: створення цікавих завдань 
і запитань проблемного, пошукового і творчого характеру, в процесі вирішення яких 
доцільно використовувати інновації; підбір тематичних інтерактивних карт та завдань 
до них, які допоможуть учням краще зрозуміти новий матеріал; створення цікавих 
конкурсів та вікторин практичного спрямування з використанням нових технологій; 
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організація годин спілкування з однодумцями в мережі Інтернет дослідницького 
характеру, онлайн відвідування прямих трансляцій та форумів, соціальних мереж для 
спілкування, де учні можуть вчитись разом зі своїми однолітками та слухати відеоуроки 
вчителів географії з інших країн [2]; використовуючи 3D зображення та віртуальну 
реальність школярі можуть максимально зануритись у світ природи та відчути 
географічний простір на відстані «простягнутої руки». Все це допомагає учням краще 
засвоїти новий матеріал, розширити та поглибити свої знання, організувати власну 
дослідницьку діяльність, навчатись з цікавістю та любов’ю до природи.  

Також актуальним на сьогодні є процес оновлення, вдосконалення та 
наповнення інноваціями сучасного підручника з географії для 8 класу з орієнтацією на 
сучасного учня, який тісно використовує нові технології не лише в буденному житті, а 
й в навчанні. Як зазначає в своїх працях В.М. Мадзігон: «Сучасний шкільний підручник, 
реалізуючи зміст освіти, покликаний систематизувати та інтегрувати відомості, 
отримані учнями з різних каналів інформації» [3; ст. 42]. В останні десять років в 
українських школах почали набувати популярності електронні підручники, які є досить 
практичними та значно ширшими у змістовому та дидактичному комплексах. Такі 
підручники нового покоління мають вільний доступ до Інтернету, коди сканування, 
прямі посилання на географічні явища та об’єкти, які учні можуть швидко знайти 
самостійно. Електронний підручник не обтяжить учнівський портфель, може постійно 
оновлюватись та не зношуватись, як це притаманно паперовим книгам.  

Нами запропоновано включити до місту електронного підручника з географії такі 
інноваційні рубрики, які об’єднують в собі корисні та цікаві запитання і завдання, 
проблемні ситуації, елементи цікавого, практичні форми роботи, спрямовані 
актуалізувати раніше здобуті в попередніх класах знання, проявити учням свою 
творчість, уяву, висловити власну думку, дискутувати, перевіряти рівень нових знань, 
розв’язувати проблемні ситуації. 

Презентуємо окремі з розроблених нами інноваційних рубрик електронного 
підручника з географії для 8 класу. Рубрика «Учнівська експертиза». Рубрика має 
цікаві проблемні запитання, які учні повинні вирішити на основі аналізу різних 
інформаційних джерел, новин, сайтів, а також власної думки і попередньо здобутого 
досвіду. Такі запитання і завдання розвиватимуть логіку, спостережливість, 
привчатимуть постійному моніторингу стану географічної картини світу. Рубрика 
«Нова статистика» дозволить школярам першими дізнаватись про нові дані 
безпосередньо з офіційних сайтів національних та світових установ. Для швидкого 
доступу до джерела в рубриці розміщено QR-код, при скануванні якого учні зможуть 
перейти на сайт організації. Рубрика «Подорожуємо!» допоможе учням дізнатись про 
найвідоміші туристичні місця України та світу відкриті для відвідування. Коротка цікава 
інформація про об’єкт мотивує учнів подорожувати, відвідувати цікаві місця, при цьому 
реалізуючи краєзнавчий та країнознавчий принципи навчання. 

Важливою складовою електронного підручника стануть 3D карти, вміщені в 
додатках. Таку карту учень зможе розглянути безпосередньо одягнувши спеціальні 
окуляри або ж увімкнувши в підручнику 3D режим, який дає можливість розглянути 
географічні об’єкти України в об’ємі. Корисним додатком для учня стане «Щоденник 
географа». Це електронна контурна карта, яка містить в собі декілька необхідних в 
роботі учня функцій: позначити, зафарбувати, надписати, обвести, відкласти на 
домашнє завдання (з таймером на час виконання) та видалити. На цій контурній карті 
учень зможе в ході уроку позначати необхідні географічні об’єкти, а також виконувати 
практичні завдання вчителя як на уроці так і вдома. Цей записник є спрощеним 
варіантом GIS-map програми, яку вивчають студенти-географи на ІІ курсі навчання 
нашого університету. 

Інновації – це та частинка, якої не вистачає для сучасної української школи. Світ 
невпинно розвивається та народжує нових геніїв, які вже завтра принесуть нам нову 
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технологію. Нові технології покликані навчити новій географії, яка є живою, відкритою, 
яка зацікавлює, мотивує, виховує, зближує і головне – якісно навчає. 
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Використання інновацій в освітньому процесі закладів загальної середньої 

освіти зумовлене сучасними суспільними процесами, що відбуваються в усіх сферах 
життя, і в шкільній географії в тому числі. Сучасні технології сприяють професійному 
розвитку учнів, кращому запам’ятовуванню навчального матеріалу, зростанню їх 
самостійності й творчості. Одним із напрямів інноваційних методів і засобів навчання 
є інтерактивний. Він допомагає забезпечити всебічний розвиток особистості учня, його 
здібностей та обдарувань, формує справжнього громадянина своєї Батьківщини [1].  

Інтерактивні методи й прийоми стимулюють процес пізнання, а також умови й 
процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів. Розвиток 
особистості школяра є внутрішньою сутністю сучасного освітнього процесу в багатьох, 
насамперед розвинених країнах світу. 

Інтерактивне навчання дозволяє створювати ситуації, в яких учні діятимуть 
самостійно, надає можливість активно ділитися знаннями, сприяє гнучкості і 
відкритості до пошуку нових ідей. Досвід привчає брати на себе ініціативу й відповідати 
за конкретні результати, а в майбутньому – самостійно розв’язувати проблеми, 
шляхом дослідження, планування, ризику [3]. 

Ключовим поняттям, що визначає сутність інтерактивних методів, є взаємодія. 
Взаємодія розуміється як безпосередня міжособистісна комунікація, найважливішою 
особливістю якої визнається здатність людини «приймати роль іншого», уявляти, як її 
сприймає партнер з спілкування або група, і відповідно інтерпретувати ситуацію і 
конструювати власні дії. 

Інтерактивне навчання має багато відмінних рис, зокрема створює умови для 
оволодіння знаннями через реалізацію творчого потенціалу, самостійного пошуку та 

http://www.prosvitcenter.org/uk/4758-2/
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оволодіння знаннями, переваги надаються внутрішньому мотиваційному компоненту, 
вчитель контролює обсяг матеріалу, що вивчається, діє постійний зворотній зв’язок [4]. 

Метою нашого дослідження є визначення дидактичних умов та особливостей 
використання інтерактивних методів і засобів навчання для реалізації інноваційного 
підходу в курсі «Загальна географія». Відповідно до мети нами було визначено такі 
головні завдання: на основі аналізу фахової літератури з’ясувати психолого-
педагогічну складову інноваційних технологій з географії; ознайомитися з сучасними 
класифікаціями інтерактивних методів і засобів навчання; проаналізувати стан 
шкільної практики з використання інновацій в освітньому процесі з географії в 6 класі; 
з’ясувати дидактичні можливості підручників з географії в основній школі для 
застосування інновацій; розробити приклади інтерактивних методів і засобів навчання 
для вивчення розділів «Земля на плані та карті» та «Оболонки Землі»; скласти 
методичні рекомендації для студентів-географів щодо використання інтерактивних 
методів і засобів навчання у курсі «Загальна географія» під час проходження 
виробничої педагогічної практики. Об’єктом дослідження є освітній процес з географії 
в основній школі у закладах загальної середньої освіти. Предмет – інноваційна 
складова застосування інтерактивних методів та засобів навчання на уроках географії 
у 6 класі. 

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих 
ситуацій, спільне розв’язання проблем, дозволяє створювати ситуації, у яких учні 
засвоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку), 
формують навички роботи у групах, навчають відповідати за конкретні результати. 
Досвід такого навчання необхідний учням у майбутньому самостійному житті для 
розв’язання наявних проблем шляхом дослідження, планування, ризику. Учень і 
вчитель є рівноправними, рівнозначними  суб’єктами  освітнього процесуі[2].  

Постійна активна взаємодія учнів, вияв та реалізація їхніх індивідуальних 
можливостей – головна мета інтерактивного навчання. Тож результативність праці 
вчителя і учнів забезпечуватиметься врахуванням таких умов:  

 постійна взаємодія суб’єктів навчального процесу через застосування спеціально 
розроблених інтерактивних методів і прийомів та засобів навчання;  

 обізнаність суб’єктів навчального процесу з особливостями проведення, 
структурою інтерактивного уроку з географії;  

 проведення спеціального інструктажу для ознайомлення з особливостями 
інтерактивного уроку;  

 досвід участі вчителя в інтерактивному навчанні;  

 глибокі теоретичні знання з теми, прогнозування очікуваних результатів навчання;  

 врахування індивідуальних психолого-педагогічних особливостей учнів;  

 створення вчителем загальної позитивної атмосфери, мотивації до вивчення 
програмного матеріалу з географії у процесі інтерактивного навчання;  

 дотримання існуючих правил організації і використання інтерактивних методів і 
засобів, поступове, поетапне їх впровадження у навчальний процес;  

 підготовка методичного забезпечення до застосування інтерактивних методів і 
засобів навчання;  

 залучення дітей до планування, організації та керування освітнім процесом;  

 самооцінка та взаємооцінка навчальних досягнутих з географії.  
Доцільність та ефективність застосування інтерактивних методів та засобів на 

уроках географії нам вдалося перевірити під час проходження педагогічної практики у 
загальноосвітній школі № 58 м. Києва, зокрема у 6 класі у процесі вивчення розділу 
«Земля на плані та карті».  

З метою з’ясувати сучасний стан ставлення респондентів до інтерактивних 
методів, нами було розроблено анкети та проведено анкетування вчителів, студентів-
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географів та учнів 6 класу. Слід зазначити, що дітям полюбилися елементи 
нестандартного й  цікавого на уроках і вони почали активніше працювати всі 45 хвилин. 
З’явилася дружня атмосфера в класі не лише між школярами, а й між учнями та 
вчителем теж. Тому інтерактивне навчання є актуальним для застосування на уроках 
географії, адже подобається багатьом учням і спонукає їх краще вивчати програмний 
матеріал.  

Упродовж педагогічної практики активно використовувалися елементи 
інтерактиву на уроках географії, а саме методи «Мікрофон», «Акваріум», «Карусель», 
«Мозковий штурм», робота в групах, робота в парах. Нами було розроблено та 
підібрано тематично відповідні інтерактивні засоби, що дозволяють внести до 
навчального процесу інтерактивну складову,  значно підвищити рівень взаємодії між 
викладачем і студентом, презентації та відеофрагменти. На жаль, ми не змогли їх 
застосувати у повному обсязі на всіх уроках, адже більшість кабінетів у школі не були 
оснащені інноваційними приладами.  

Нами розроблено також зміст і методичне забезпечення інтерактивних методів 
та прийомів навчання з географії у 6 класі, що є найбільш цікавими на різних етапах 
уроку з тем «Орієнтування на місцевості», «План, його основні ознаки», «Географічні 
карти», які ми застосовували на виробничій педагогічній практиці у школі №58 м. 
Києва. Розробки включають в себе фрагменти уроків з використанням інтерактивних 
методів та прийомів навчання, що можна використовувати в якості методичної опори 
під час проведення уроків з даних тем. Розроблені нами приклади інтерактивних 
методів, прийомів і засобів для вивчення розділів «Земля на плані та карті» й 
«Оболонки Землі» можуть застосовувати студенти-географи під час проходження 
практики в школі на різних етапах уроку, головне, не більше 2-3 видів інтерактивних 
технологій, аби вони дійсно  спонукали учнів вірити у власні здібності, створювали на 
уроках географії ситуацію успіху, а не набридали їм. 

Нами складено методичні рекомендації для студентів-географів щодо 
використання інновацій на уроках, серед яких найголовнішими є: кожен вчитель 
повинен враховуючи особливості учнів, обирати найефективніші прийоми  та методи 
навчання, застосовуючи їх на різних етапах уроку, вчителям необхідно здійснювати 
пошук шляхів заохочення учнів до знань, аби формувати мотиваційну сферу (адже 
знаючи, які мотиви покладено в основу його пізнавальної діяльності, можна розробити 
ефективну систему освіти). 

Отже, залучення інтерактивних методів та засобів на уроках географії 
зацікавлює учнів, мотивує, допомагає краще зрозуміти матеріал, сформувати 
колектив, виховувати особистість та гідного громадянина. Інноваційні підходи 
розвивають й удосконалюють методичну систему роботи педагога, адже щоб гарно і 
впевнено подати програмний матеріал, знайти контакт з кожним учнем, потрібен час, 
сили і бажання. Оновлення уроку географії за допомогою інноваційних методів і 
прийомів та суперечності, що склалися у процесі їх випробовування в умовах 
компетентнісного підходу доводять актуальність та надзвичайну важливість теми 
дослідження на сучасному етапі. Ми переконані, що використання інтерактивних 
методів та засобів на уроках географії у 6 класі створюють реальні умови для 
навчання, збудження розумової, емоційної, вольової сфер дитячої діяльності, в 
процесі якої учні відчувають свій рух уперед. Учителям географії потрібно перестати 
боятися змінювати свій традиційний стиль викладання і включати до нього нові 
інтерактивні методи та засоби навчання, адже вони дають учителю можливість 
ставати більш розвиненим, прогресивним і кожного дня вдосконалювати свої здібності. 
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ПРОЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ IUPAC ДЛЯ ЛЮДСТВА 
 

Голядкіна І.В. студентка 1 курсу 
спеціальності «Біологія», 
Петько Л.В. к.п.н., доцент 

 

Цього року відмічає свій ювілей Міжнародний 
союз фундаментальної та прикладної хімії (англ. 
International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC), 
представництва якої розташовані в Чикаго і Цюріху. 
Створюючи цю організацію, вчені-хіміки та хіміки-практики 
ставили за мету об’єднати хіміків з усього світу, тобто, 
глобальну мережу хіміків (Рис. 1). 

Створення розробки і розповсюдження стандартів у 
галузі номенклатури і символіки хімічних сполук – це один 
із пріоритетних напрямків роботи IUPAC. Нагадаємо 

Рис. 1. Логотип IUPAC.     відому кожному із нас ще зі школи Періодичну систему  
елементів (Рис. 2) [13], причому 2019 рік проголошено 
Роком періодичної таблиці хімічних елементів 

Рис. 2. IUPAC. Періодична таблиця хімічних елементів 

 
Протягом майже століття IUPAC сприяє розвитку такій різноманітній і 

міждисциплінарній науці, якою є хімія. Організація стала каталізатором, який об'єднує 
хіміків в усьому світі, виконуючи свою місію через підтримання сталого розвитку, 
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забезпечуючи спільну мову для хімії і підтримуючи вільний обмін науковою 
інформацією, де крім мови хімії – формули та хімічна термінологія, англійську мову 
визначено засобом комунікації в науковому і практичному хімічному середовищі. Про 
актуальність вивчення іноземної мови для студентів-хіміків написано в низці статей 
доцентів кафедри іноземних мов факультету природничо-географічної освіти та 
екології НПУ імені М.П.Драгоманова (Л.В. Петько, Г.В. Турчинової, О.О. Яременко-
Гасюк [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]). 

У нашій попередній публікації, присвячений історії створення та 
функціонуванню Міжнародного союзу фундаментальної та прикладної хімії [1], ми 
більш детально зупинилися на структурі організації, ролі українських учених-хіміків у 
світовій науковій спільноті, розглянули сучасні наукові тенденції номенклатури IUPAC, 
основні цінності, якими керується IUPAC у своїх діяльності та ін. 

Крім того, IUPAC бере участь у широкому діапазоні різноманітних заходів, які 
мають вплив як на хімічну професію, так і на суспільство в цілому. 

Зупинимося на деяких з них. Нашу увагу привернув монгольський проект «Юні 
посли хімії (Young Ambassadors for Chemistry (YAC), Mongolia) [11], який буде 
впроваджуватися в Улан-Баторі (Монголія) у вересні 2019 року за такими напрямками: 

1. Семінар для вчителів з акцентом на виробництві продуктів із місцевих 
ресурсів (щоб поєднати хімію із повсякденним життям). Однією з пріоритетних тем є 
«Функціональні полімери». 

2. Проведення публічного заходу у громадському місці (як от, у торговому 
центрі), взагалі існує багато інших місць як «публічне місце», куди вчителі 
направляють підготовлених учнів для популяризації хімії, які виступають в якості 
«молодих послів хімії», наприклад, на ТБ, у друкованій пресі, у соціальних медіа. 

3. Проведення студентами хімічного семінару для учнів початкової школи та 
їхніх батьків. Причому, після такого семінару викладачі проведуть публічний захід зі 
студентами, де головною темою буде роль хімії у повсякденному житті кожного 
студента.  

Мета цього проекту полягає в популяризації хімії та розповсюджуванні хімічних 
знань, а також, щоб монгольські вчителі могли підтримувати цю діяльність після 
завершення семінару. 

Отже, IUPAC, як незамінний світовий ресурс для хімії, є глобальною 
організацією, яка надає об'єктивну наукову експертизу та розробляє основні 
інструменти для застосування хімічних знань на користь людини. 

Виконуючи цю місію, IUPAC ефективно сприяє світовому розумінню та 
застосуванню хімічних наук на благо людства. 
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ВИВЧЕННЯ НАЙБІЛЬШОЇ КВІТКИ AMORPHOFALLUS TITANIUM  
В АНГЛОМОВНИХ ДЖЕРЕЛАХ 

 
Купина Д.В. студентка 1 курсу 
спеціальності «Біологія», 
Петько Л.В. к.п.н., доцент 

 
Вивчаючи Королівські сади в Кью (Лондон) − унікальний ландшафтно-

архітектурний комплекс у передмісті Лондона, оранжереї, які розташовані там, ми 
зупинилися у нашому науковому пошуку рідкісних видів рослин, які ростуть під 
пильним наглядом вчених-біологів в оранжереї Принцеси Уельської, відкритою у липні 
1987 р., де присутні усі 10 кліматичних зон, що контролюються комп’ютерами у 
кожному із 26 скляних будинках. У публікаціях [12; 14] нами було висвітлено окремі 
аспекти функціонування оранжереї Принцеси Уельської та розвитку там рослин. 

Ми досліджували AMORPHOFALLUS TITANIUM, який отримав свою назву від 
давньогрецького (άμορφος − amorphos, «без форми, деформований» + φαλλός − 
phallos, «phallus», і titan, «гігант»). В.Г. Ходж (W.H.Hoge) назвав цю квітку «titan arum» 
[8]. Також через неприємний запах гнилого м’яса, який розповсюджується від 
гігантської квітки під час цвітіння (для приваблювання мух, жуків, комах для 
запилювання), має назву Corpse flower, а в Малайзії рослина називається бунга 
(bunga bangkai), що означає «квітка трупа», називають її ще зміїна пальма або лілія 
вуду. Причому під час запилення квітка нагрівається до 400С (рис. 2), пропонуємо 
проглянути відео [10]. 

У нашому дослідженні ми використовували перші три назви як синоніми. 
Відео [17], підготовлене вченими Ботанічного саду США наочно демонструє 

«привабливі» запахи, які виділяє квітка Corpse flower. До речі, колекція рослин 
Чиказького ботанічного саду налічує більш ніж 70 видів Amorphophallus [11], де 19 
вересня 2018 р. відбулося довгоочікуване цвітіння рослини.  

Titan arum росте у тропічних лісах на вапняних пагорбах острова Суматра та на 
Яві, але за останні роки рослина фактично знищена на її батьківщині. Тому її 
вирощують у ботанічних садах, а також приватні колекціонери по усьому світу. 
Додамо, що до цього часу тільки 76 Corpse flowers зацвіли в штучних умовах (в 
оранжереях).  

Вперше рослина Amorphofallus titanium була завезена до Королівських садів у 
Кью (Лондон) для досліджень, коли під час короткої подорожі до центральної Суматри 
у 1878 р. видатний італійський вчений-натураліст Одоардо Беккері (О. Beccari) виявив 
і описав її як найбільшу квітку в світі − Amorphophallus titanum, яку дослідник спочатку 
назвав Conophallus. У цьому контексті треба додати, що інші вчені, як от Карл Людвіг 
Блюм, працювали з іншими видами Amorphophallus протягом десятиліть раніше, але 
ніхто не виявив цікавість стосовно Corpse flower. 

Після навчання в університеті в Пізі і Болоньї, Одоардо Беккарі (1843−1920) 
переїхав до Лондона, де навчався в Королівських ботанічних садах Кью, що надало 
йому можливість познайомитися і працювати із видатними вченими-натуралістами 
Англії, як Джеймс Брук, Вільям Джексон, Джозеф Хукер, Далтон Хукер, Чарльз Дарвін. 

О. Беккарі (рис. 2) відправив опис та ескізи рослини до європейських видань, і 
новина про надзвичайно анімалістичну квітку була опублікована в італійському 
журналі «Nuovo giornale botanico italiano» того ж року (1878).  

Перший завезений зразок Amorphofallus titanium зацвів у 1885 році в 
Королівських садах Кью, звідки О. Беккарі почав свою подорож до Суматри, що стало 
видовищною подією, коли тисячі бажаючих подорожували до Кью, щоб побачити 
незвичну гігантську, фалічну квітку, яка пахла гнилою плоттю.  
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Рід Amorphophallus Blume ex Decne (Araceae) налічує понад 200 видів, які 

поширені вздовж тропічного поясу від Африки до Південно-Східної Азії, Австралії та 

Полінезії. Більшість видів зустрічається в індо-малайському регіоні. Африканські види 

утворюють морфологічно і генетично чітку групу − підрід Afrophallus. Види 

Amorphophallus є трав'янистими геофітами, які зазвичай виробляють лише один лист 

і унікальне суцвіття під час або безпосередньо перед сезоном дощів. Численні 

дослідження виявили різноманітність цього роду, особливо в морфології та хімії 

суцвіття, що відображає адаптацію до процесів запилення [13]. Amorphofallus titanium 

є ендеміком, виростаючи в обмеженому ареалі. 

Суцвіття аморфофаллуса складається із довгого початка або стебла, висотою 

до 3 м, і чашечки-«покривала» (Spathe), 1,5 м в ширину. Цикл цвітіння триває тільки 

три дні. На рис. 1 представлено цвітіння Titan arum в Токійському ботанічному саду (22 

липня 2010 р.). На рис. 3  показано життєвий цикл Amorphophallus titanum. 

Рис. 1. Corpse flower.   Рис. 2. О. Беккарі   Рис. 3. Життєвий цикл. 

Суцвіття і цвітіння  Amorphophallus характерні для підродини Aroideae.  Spathe 

(обгортка початка) обертається навколо spadix (м’яка частина квіткового бутона або 

початка), чим утворює квіткову камеру навколо нижньої половини spadix з крихітними 

жіночими (на дні) і чоловічими квітками нагорі (рис. 5, 6) [13]. Низ стебла (рис. 5), де 

знаходяться чоловічі і жіночі квіточки, сильно нагрівається (до 35−40°С). Верхній 

відросток spadix зазвичай стирчить з квіткової камери і вивільняє дуже сильний 

неприємний запах на початку періоду цвітіння, зазвичай вночі. У цей час відбувається 

поширення неприємного запаху, який є привабливим для комах-запилювачів.  

Але жіночі квіточки (на рис. 6 вони внизу) розкриваються раніше ніж чоловічі (на 
рис. 6 вони нагорі жовтого кольору), які  випускають пилок на другий день, тому 
Amorphophallus до самозапильних рослин не належить і для запилення його квітки 
потрібні ще дві-три рослини з одночасним цвітінням, які допомагають один одному 
запилюватися. Наголосимо, що існує також розбіжність у часі цвітіння квітки від 2 до 3 
днів.  

Після запилення утворюється супліддя (рис. 7). Це − м'ясисті ягоди червоного 
кольору з великою кількістю насіння, а материнська рослина помирає. Тривалість 
життя Titan arum − близько 40 років, протягом яких цвітіння відбувається 3−4 рази. 
Рослина розмножується діленням бульб. 

Узагальнюючи сучасні знання щодо механізму запилення в родах Amorphophallus 
 (Araceae) і жуків-скарабеїв (Scarabaeoidea), що знаходяться в середині суцвіття 
Araceae, зарубіжні вчені представили науковому світові нові спостереження, які 
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проводили в західноафриканській республіці Кот-д'Івуару стосовно запилювання 
Amorphophallus. Було з’ясовано, що жуки, які було витягнуто із суцвіть цих видів 
рослини (рис. 4), належать до підродини Scarabaeidae: Onthophagini (Caccobius, 
Cleptocaccobius, Furconthophagus, Hyalonthophagus і Onthophagus), Aphodiidae, 
Hydrophilidae (вид Sphaeridium), Staphylinidae. 

На рис. 4 показано жуків-запилювачів, які описав французький біолог Philippe 
Moretto [13], а саме − жуки-гнойовики № 6 − Onthophagus liberianus Lansberge; № 7 − 
Trichaphodius copulatus (Schmidt); № 8 − Cleptocaccobius dorbignyi Cambefort; № 9 − 
Cleptocaccobius uniseries (d'Orbigny). 

 

Рис. 4. Жуки    Рис. 5. Квіткова камера    Рис. 6. Квіточки    Рис. 7. Супліддя 

 

Студенти коледжу біологічних наук долучилися до унікальної можливості 
прийняти участь у штучному запиленні Amorphophallus Titanum [21, відео на 50 с).  

Отже, щоб отримувати і володіти сучасною інформацію в галузі біологічної 
науки треба знати іноземну мову, зокрема англійську, без чого ми не змогли б зібрати 
емпіричний та теоретичний матеріал за нашим дослідженням. Тому ми підтримуємо 
думку науковців [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 15; 18] стосовно вивчення іноземної мови за 
майбутнім фахом, з огляду на те, що професія біолога передбачає дослідницьку і 
практичну діяльність. 

Не вистачає слів, щоб описати блиск презентації сера Девіда 
Фре́деріка  А́ттенборо (англ. David Frederick Attenborough), одного із самих відомих у 
світі натуралістів і телеведучих, процесу запилення Titan Arum в природі, викладеного 
на каналі YouTube BBC Earth, тому пропонуємо долучитися до цього дійства за 
сценарієм природи [19]. 
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В ході суспільного розвитку людина почала спрощувати свою мову і виділився 

неформальний стиль мовлення. Але на цьому розвиток не зупиняється і  на сучасному 
етапі в лексику мовця активно почав входити такий неформальний стиль мовлення, як 
сленг. Значна різноманітність була створена саме групою молодих людей (студентів і 
підлітків) , що хочуть виділитися серед «сірої маси» , привернути увагу до себе , як до 
особистості . Таке прагнення  і погодило своєрідний мовний спосіб вираження самих 
себе в суспільстві. Існує різні варіації визначення поняття «сленг», наприклад (за 
Оксфордським словником): -це вид неформального мовлення; -це словник , який 
використовуються людьми однієї соціальної групи і добре знають один одного; -це 
емоційно забарвлена лексика; В. А. Хомяков и В. Г. Вілюман  виділили такі види 
сленгів :- загальний сленг: загальноприйнятий , постійний і стійкий сленг , який утворює 
поширену систему яку використовують у  повсякденному житі. Основні риси загального 
сленгу: 1) розповсюджений  у всіх сферах життя і зрозумілий для кожного; 2)загальний 
сленг  характеризується постійністю для визначеного періоду в якому він вживається, 
але також вони можу зникати з мовлення, як застарілі; 3) загальний сленг не є 
однаковим в своєму генетичному складі, оскільки створений з різноманітних джерел 
(професіоналізми, варваризми тощо);4)неоднорідний по ступеню наближення до 
фамільярно-розмовної мов;5)загальний сленг інколи має різні фонетичні, 
морфологічні та синтаксичні особливості; [2] До загального сленгу можна віднести 
також  минувші жаргонізми - спеціальний сленг: специфічна лексика , що притаманна 
для певної соціальної групи. До цього виду сленгів відносять  професіональні терміни, 
що пов’язані з певною професією  або арго (кент) злочинців. До останніх можна 
привести приклади: policemen – namesclop, police – slop, bad – dab; good – doog та ін. 

Також виділяються окрему групу сленгів – молодіжні сленги. Молодіжний сленг 
допомагає молодим людям  виділитися на фоні однолітків і самоутвердитися в своєму 
колі оточення.Саме для молодіжного сленгу характерним є гнучкість, жвавість, певна 
дотепність .Прикладами данного сленгу є Еx – екзамен,shut up! – замовкни,fade – 
погана оцінка в  школі;bісусle – шпаргалка,skull- викладач в  університеті. 

Існують і використовуються різні способи  словотворення, зокрема:1. Зміна 
значення первинної лексичної одиниці. Даний спосіб є найпоширенішим і він включає 
в  себе зміну значення  первинної лексичної одиниці, тобто початкової форми слова: 
а) метафорою, оскільки метафорика – один з основних засобів сленгового словотвору. 
Саме за її допомогою утворюються найяскравіші та найуживаніші слова: birdcage – 
студентський гуртожиток; zombie – втомлена людина. В метафориці часто присутнє 
гумористичне трактування означуваного: four-eyes – людина в окулярах. б) 
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метонімією: visit lady Perriam (відвідати леді Перріам) – піти до туалету (леді Перріам 
подарувала коледжу будинок, де тепер розташований туалет). Одним із характерних 
засобів словотвору, передусім для сленгу, є каламбурна підстановка: braniac–
інтелектуал.[3]  

2. Наступим способом словотворення для сленгу є конверсіяКонверсія – це 
спосіб словотворення ,якому притаманно формування нового слова шляхом зміни 
частини мови, без зміни написання.3. Ще одним способом  словотворення є 
словоскладання . Цей спосіб заключаєтья в тому, що повнозначні слова 
трансформуються  в напівсуфіксні. Наприклад: «monkey»  в значенні 
«механік,робітник» ( air monkey, broom monkey).4. Морфологічний словотвір – цей 
спосіб характеризується додавання суфіксів, префіксів (афіксальний тип словотвору) 
до основи слова.  Найбільш продуктивним- афіксальний тип словотвору. При 
утворенні сленгізмів використовуються ті ж суфікси, що й у нейтральній лексиці, але в 
слензі вони здобувають ширший спектр значень.      Суфікс «ER», що додається до 
основи слова використовується найбільше. Для прикладу  слово  reader – шпаргалка, 
sleeper – курс лекційЩе одним із активних видів словотвору є додавання типово 
іншомовних суфіксів, таких як: 1) –ateria /– eteria: bookateria – книжкова крамниця; 
bobateria – дамський салон; 2) – ino: in gambolino – азартний гравець; lookerino – 
красуня.Більшу групу становлять дієслова, які вживаються в стійкому сполученні з 
down, off, out, up, around. Найбільш продуктивними є out і up: wash out – не скласти 
іспити, бути виключеним; button up – замовкнути, припинити розмову. Префіксальний 
словотвір– не властивий американському молодіжному сленгу. 
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Тривалий час наукового визначення фразеології як окремої лінгвістичної 

дисципліни не було. Питання фразеології розглядалися у наукових працях із 
лексикології, граматики, стилістики, лексикографії, історії мови та загального 
мовознавства. Станом на сьогодні фразеологія переросла межі одного з розділів 
лексикології і перетворилася на самостійну лінгвістичну дисципліну. 

Фразеологія — розділ мовознавства, що вивчає фразеологічний склад мови в 
його сучасному стані та історичному розвитку. Фразеологією називають також 
сукупність властивих мові усталених зворотів і висловів. 

Предметом фразеології як розділу мовознавства є дослідження природи 
фразеологізмів та їх категоріальних ознак, а також виявлення закономірностей 
функціонування в мові. 
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Об'єктом вивчення фразеології як мовознавчої дисципліни є сукупність усіх 
фразеологічних одиниць мови.  

Для дослідження питання фразеологічних одиниць за основу було взято статтю 
Камінської В.С. «Теоретичні дослідження фразеологічних одиниць у сучасній 
лінгвістиці». 

Фразеологізми - це стійкі вирази (повсякденно використовуються саме в такому 
вигляді) одна з особливостей яких полягає в тому, що їх практично неможливо 
дослівно перекласти іншими мовами. 

До фразеологічних одиниць належать прислів’я, приказки, вислови видатних 
людей, усталені звороти.  

Відповідно до поділу фразеологічних одиниць такими дослідниками, як 
О.В.Кунін, В.Виноградов та ін., виокремлюються основні їхні ознаки:  

1. стійка конструкція чи речення, що є фразеологізмом: тримай язик за зубами 
(hold your tongue);  

2. слова, які є складовими фразеологічної одиниці, реалізують одне спільне 
значення: to show one ’ s teeth (огризатися);  

3. фразеологічні одиниці не створюються в процесі мовлення. 
Дослідники вирізняють декілька джерел фразеологічних одиниць. Основним 

джерелом творення і поповнення фразеологічних одиниць вважають живу народну 
мову, з якої надходять у літературну влучні вирази, прислів’я, приказки, жарти. 
Наприклад, англійський фразеологізм all roads lead to Rome перекладається як «всі 
дороги ведуть до Риму», а в українській мові має відповідний еквівалент «язик до 
Києва доведе», що означає розпитувати, аби дізнатись необхідне. Про ще одне 
джерело свідчить наявність як в українській, так англійській мовах фразеологізмів 
античного походження. Наприклад, дамоклів меч походить саме з грецької міфології і 
означає певну приховану пастку. В англійській мові цьому вислову відповідає 
фразеологізм sword of Damocle.  

Особливість фразеологізмів полягає в тому, що з часом деякі вирази можуть 
набувати додаткового, ситуативного значення під впливом певних явищ. У новій 
ситуації сталі вирази набувають нового значення. Таким чином народжуються мовні 
одиниці, що мають особливий статус у мовній системі. 

Розглянемо класифікацію фразеологічних одиниць. Найбільшого поширення 
набула класифікація фразеологізмів, запропонована акад. В. Виноградовим. За нею 
виділяють три типи фразеологізмів - фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і 
фразеологічні сполучення. 

Фразеологічні зрощення - семантично неподільні одиниці, нерозкладні 
словосполучення, значення яких абсолютно не залежить від їх лексичного складу, від 
значення їх компонентів.: to rain cats and dogs – лити як з відра (про дощ); to show the 
white feather "злякатися" (буквально: "показати біле перо"). Майже у всіх випадках 
фразеологічні зрощення дослівно іншими мовами не перекладаються. 

Ми іноді не замислюємося про значення застарілих слів і словосполучень, не 
розуміємо виникнення деяких застарілих граматичних форм, проте цілісне значення 
цих фразеологізмів зрозуміле всім. Вираз to be all thumbs утворився з виразу one's 
fingers are all thumbs. Таким чином, у фразеологічних зрощеннях втрачено зв'язок між 
прямим і переносним значеннями, переносне для них стало основним. Саме тому 
фразеологічні зрощення складно перекладати на інші мови. 

Фразеологічна єдність - семантично неподільні одиниці, значення яких можуть 
бути мотивовані як образно переносні. Вони можуть мати зовнішні омоніми, тобто 
абсолютно такі ж словосполучення, але вживаються в прямому значенні. Наприклад: 
A storm in a teacup – (буря у стакані) зробити з мухи слона; to burn bridges – спалювати 
мости; to throw dust into smb.’s eyes – заговорювати зуби. 
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Фразеологічні єдності надають мові особливу виразність і народно-розмовне 
забарвлення. 

Фразеологічні сполуки (поєднання) –- звороти, в яких самостійне значення 
кожного слова є абсолютно чітким, але один із компонентів має зв'язане значення: to 
break silence "порушити мовчання", to make friends "подружитися".  

Фразеологічні сполуки мають такі характерні ознаки:  

 можливість варіантності одного з компонентів (а bosom friend – нерозлучний друг, а 
bosom buddy – нерозлучний приятель);  

 можливість синонімічної заміни стрижневого слова (а pitched battle – запекла 
сутичка, а fierce battle – люта сутичка);               

 можливість перестановки складових (а Sisyphean labor – Сізіфова праця, а labor of 
Sisyphus – праця Сізіфа). 

Професором Н. М. Шанським було розвинуто класифікацію академіка В. В. 
Виноградова. Він виділив четвертий тип фразеологічних одиниць – так звані 
“фразеологічні вирази” – це звороти з буквальним значенням компонентів. Вони 
включають англійські прислів’я і приказки, що вживаються в прямому значенні, не 
мають образного сенсу: Score twice before you cut once. - Сім разів відміряй, один раз 
відріж.; Life is not a bed of roses - Життя прожити - не поле перейти. 

У підсумку, важливо сказати, що не зважаючи на складність форм 
фразеологізмів і на наявність певних складнощів використання фразеологізмів в мові, 
вони є найкращим засобом для висловлювання емоцій та почуттів. 

На відміну від вільних словосполучень, які ми будуємо безпосередньо в процесі 
мовлення, фразеологізми вживаються в готовому вигляді, такими, якими вони 
закріпилися в мові. 

Частка фразеологізмів в мові тісно пов'язана з розвитком культури народу, 
оскільки фразеологізми і їх етимологія є вираженням цієї самої культури. 

Англійська мова з точки зору наявності в її системі фразеологізмів і 
фразеологічних зворотів є, мабуть, однією з найбагатших. Фразеологізми займають 
величезний пласт в її структурі. Всі події, що відбуваються в Великобританії, 
відбиваються у фразеології: політичне життя, спорт, культурні події, повсякденне 
життя - ось лише неповний список тим, відображених в англійських фразеологізмах. 
Можна сказати про те, що фразеологічна система англійської мови розвивається, 
здобуває нові обриси, збагачується. 
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Англійська мова вже давно стала загальновживаною і інтернаціональною. Як 

другу мову спілкування її визнає щонайменше п’ята частина людства. Багатство її 
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лексичного запасу є одним із найбільших серед мов світу. Це пояснюється як і її 
поширенням завдяки колоніальному минулому Британської Імперії, так і сучасним 
розповсюдженням по всьому цивілізованому світі. 

Саме ці фактори спричинили появу різноманіття англійської мови як серед її 
носіїв, так і серед вивчаючих її як другу іноземну мову. Взагалі термін «варіанти» 
англійської мови зарубіжні мовознавці не використовують: це термін дістався нам у 
спадок від радянської філологічної школи. Наприклад, у культовому виданні Accents 
of English (J. C. Wells) ми можемо зустріти терміни geographical variation (географічне 
різноманіття) або standards (стандарти) англійської мови[3]. Деякі мовознавці 
виділяють у якості аналога терміну «варіант» мови англомовний термін sublanguage. 
Тоді варіантом мови називається «одна з форм існування мови, що представляє 
собою модифікацію інваріанта, що може проявлятись  у вигляді системи та 
структури мови чи її норми»[1].   

Виходячи з цього терміну ми можемо виділити два підходи до класифікації 
варіантів англійської мови. Перший, географічний поділ – це виділення варіантів мови 
за особливості її норм у носіїв з різних англомовних країн. Другий, внутрішній поділ – 
це варіанти використання мови оригінальними носіями – англомовним населенням 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. У першій класифікації домінуватиме 
лексико-фонетичний чинник – тобто варіанти розмежовуються через різну лексичну 
наповненість мов. У другій класифікації домінуватиме фонетичний 
чинник – головний критерій поділу – вимова.  

Таблиця 1 
Два критерії до класифікації вимов англійської мови 

Варіанти англійської мови за 
географічним поділом  

(за Б. Качру) 

Варіанти англійської мови за 
внутрішнім поділом 

1. Inner Circle / L1 1. King’s/Queen’s English 

2. Outer Circle / L2 2. BBC English 

3. Expending Circle  / EFL 3. Oxford English 

 4. Estuary English 

За географічним поділом, що був запропонований Б. Качру, варіанти англійської 
мови розглядаються у вигляді трьох концентричних кіл.  

1) У центрі розташоване коло Inner Circle, де англійська мова є рідною 
(позначення таких країн в іноземній літературі як L1). До них відносять насамперед 
Велику Британію, Ірландію,  США, Канаду, Австралію та Нову Зеландію. 

2) Це Outer Circle це країни, де з’явилися варіанти англійської мови внаслідок 
колоніального минулого Великої Британії. Їх ще називають New Englishes або варіант 
L2. Це такі країни як ПАР, Камерун, Нігерія, Танзанія, Уганда, Зімбабве в Африці; Індія, 
Непал, Бангладеш, Шрі-Ланка, Пакистан – у Азії. Зараз у цих країнах англійська 
мова є другою офіційною.  

3) Це Expending Circle. Це країни, у національних освітніх системах яких 
англійська мова вивчається як головна іноземна (позначення EFL – English as Foreign 
Language). Це коло значно розширилось за останні 30 років за рахунок 
постсоціалістичних країн – в тому числі й України.  

Цей підхід дозволяє виявити чіткий розподіл варіантів англійської мови залежно 
від її розповсюдження в країні та частоти її використання як повсякденної. 

За другим підходом виділено такі варіанти англійської мови: 
1) King’s/Queen’s English – це різновид англійської серед вищої британської 

аристократії чи королівської сім’ї. Її особливістю є висока лексична наповненість 
архаїзмами, дуже рідковживані прикметники та дієслова. 
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2) BBC English – це літературна англійська мова, якою розмовляє освічене 
населення Великої Британії. Це варіант має назву завдяки телекомпанії ВВС, яка має 
чіткі лексичні та фонологічні стандарти трансляції матеріалу.  

3) Oxford English – це широкий стандарт, який, на відміну від BBC English має 
також високу кількість розмовних слів. Це той варіант, що є найбільш розповсюдженим 
у повсякденному житті британців. 

4) Estuary English – «естуарний» англійський – тобто розповсюджений в естуарії 
річки Темза. Це поєднання сленгового варіанту англійської (Cockney) та літературної 
англійської мови. Тому має ще назву «фальшивий кокні». Є дуже популярним, хоча 
визнається скоріше як сленговий варіант англійської мови.  

Отже, є два головні критерії для виділення варіантів сучасної англійської мови. 
Ці критерії є одночасно й умовними, але також мають чіткі критерії для їх поділу. Варто 
зазначити, що перший та другий варіанти поєднані наступним чином: носії варіанту 
EFL вивчають насамперед спрощений варіант Oxford English, який вивчаємо також і 
українці. Спрощені варіанти англійської мови у таких країнах можуть призвести до 
появи свого варіанту англійської, що буде дещо модифікованим і бути віднесеним до 
діалектів. В Україні це може стати т. зв. Ukrlish - поєднання англійського та українського 
фонологічних та лексичних одиниць мовлення.  
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Переклад завжди відігравав важливу і особливу роль у розвитку і становленні 
світової культури. Як стверджував Ф.Ніцше: «Міру відчуття історії тією чи іншою 
епохою, можна виміряти по тому, як в цю епоху перекладають тексти, та по тому як ця 
епоха намагається зробити своїм здобутком попередні часи та книги минулих 
епох».Отже ми бачимо, що переклад – це важливий елемент, не лише культури та 
науки, а всієї історії загалом. Аналізуючи твердження Ніцше, приходить думка про те, 
що саме завдяки перекладу ми знаємо про свою історію, предків, важливі події 
минулого, адже якби пам’ятки історії передавались до нас мовою оригіналу, то дуже 
важко б було отримати повну достовірну інформацію. 

Взагалі, за даними академічного Словника української мови в 11 томах, слово 
«переклад» означає процес людської діяльності, спрямований на передання 
інформації з мови оригіналу (МО) на мову-перекладу (МП)[2, с. 194 ]. А за визначенням 
І.Лівого «Переклад – це передача інформації, точніше сказати перекладач дешифрує 
ту інформацію автора оригіналу, яка міститься в тексті його твору, відтворюючи (знову 
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зашифровуючи) у системі своєї мови, а інформацію, що міститься в його тексті, знову 
декодує читач перекладу»[3, с. 49 ]. Проаналізувавши визначення терміну «переклад», 
ми можемо вкотре впевнитись у важливості перекладацької діяльності, її впливу на 
формування культури та духовного багатства націй, завдяки її здобуткам протягом 
всієї історії та здобуткам інших культур, про які ми дізнаємося завдяки перекладу 
історичних джерел та пам’яток.    

Переклад в давні часи та середні віки в основному базувався на перекладі 
релігійних текстів, адже Святе Письмо мало бути доступним для всього люду.  В своїй 
роботі ми хотіли розглянути переклад релігійних текстів на основі перекладацької 
діяльності Київської Русі.  

Переклад на теренах Київської Русі розпочався з приходом візантійської 
книжності. Активна перекладацька діяльність спостерігається протягом всього 
існування Київської Русі. Мова давньоруських перекладів формувалася в процесі 
перекладу релігійної літератури, такої як Біблія, «Житія святих», богослужбові тексти, 
та історичної хроніки. Взагалі, згідно з історичними хроніками, початок перекладацької 
діяльності пов’язаний з 988 роком, коли князь Володимир Великий охрестив Київську 
Русь. Ця подія призвела до розвитку освіти та літератури, адже для «знайомства» з 
новою вірою необхідні були «агітаційні матеріали» слов’янською мовою. З цього часу 
і розпочали свою діяльність Кирило та Мефодій, що спочатку створили абетку – 
Кирилицю, і з її допомогою переклали Новий Завіт, Псалтир та Молитовник.  

Визначною рукописною пям’яткою староукраїнської літературної мови та 
мистецтва є Пересопницьке Євангеліє, що часто називають українською 
Першокнигою. «Пересопницьке Євангеліє – перший відомий переклад канонічного 
церковнослов’янського євангельського тексту українською літературно-писемною 
мовою»[6, с. 7]. На сьогоднішній день дана книга визнана витвором мистецтва, і є 
феноменальним явищем з погляду філології та лінгвістики.  

Розглянемо історію створення Пересопницького Євангелія. З’явилось Євангеліє 
у ХVI столітті. Переклад зроблений приблизно в 1556-1561 рр. Замовила переклад 
книги волинська православна княгиня Анастасія Заславська (у чернецтві відома як 
Параскев’я), що відома всім саме як фундаторка Пересопницького Євангелія та 
ігуменія Пересопницького монастиря ( 1556-1561 рр.) Відомо, що над перекладом 
даного Євангелія працювалиписець Михайло Василієвич, син сяноцького протопопа 
(Сянок,Лемківщина), що являється основним писцем та перекладачем Євангелія, та 
архімандрит Пересопницького монастиря Григорій, однак його роль у створенні 
перекладу книги залишається невідомою, хоча деякі джерела стверджують, що саме 
він був керівником перекладу[4]. Однак фактів, які точно підтверджували б цю гіпотезу, 
не існує. 

Причина перекладу цього Євангелія пояснюється пояснюється як «то для 
лепшого вырозоумленя людоу христїанского посполитого»[5, с. 4]. Переклад книги 
здійснювався зі старослов’янської мови у болгарській редакції на українську 
літературно-писемну мову ХVІ століття. Однак деякі частини Євангелія були 
перекладені на українську мову з грецьких та польських текстів. «Особливістю книги 
можна вважати наявність перед кожним Євангелієм так званих сумаріїв — короткого 
змісту розділів, а також голосів — пояснень до окремих малозрозумілих слів»[7]. 

Робота над перекладом Євангелія тривала протягом 1556-1561 років, і мала 
свої особливості. Розпочато переклад було приблизно 15 серпня 1556 року у 
Дворецькому монастирі при церкві Святої Трійці ( на сьогоднішній день це село 
Дворець, Ізяславського району, Хмельницької області). Як відомо Євангеліє 
складається з декількох частин: Євангелія від Матвія та Марка, Євангелія від Луки та 
Іоанна, Післямови до пам’ятки, Місяцеслова та сумаріїв перед кожним Євангелієм.  
Отже, в той час, у 1556 рік у Дворецькому монастирі, було написано лише Євангеліє 
від Матвія та Марка. Однак згодом робота була припинена, з невідомих і досі причин. 
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Відновили переклад Євангелія лише в 1561 році в Пересопницькому монастирі при 
церкві Різдва Богородиці ( село Пересопниця, Рівненська область), де були дописані 
та завершені переклади Євангелія від Луки та Іоанна, написана Післямова до пам’ятки 
та Місяцеслов. Процес перекладу завершився приблизно 29 серпня 1561 року[5, с. 4]. 

На жаль, історія створення перекладу Пересопницького Євангелія достеменно 
нам невідома, лише частково. У зв’язку з цим, ми не можемо дізнатися всіх 
особливостей його створення, труднощів, з якими могли зіштовхнутися перекладачі. 
Однак факти, які відомі, дають нам можливість стверджувати, що «Пересопницьке 
Євангеліє є унікальною та науковою цінністю, стрімким проривом у перекладацькій 
діяльності Київської Русі»[6]. 

На сьогоднішній день, Пересопницьке Євангеліє вважається не лише духовною 
святинею українського народу, але й отримало значення політичного символу 
української нації – кожен новий президент України під час інагурації присягає народу 
на Пересопницькому Євангелії, частинці духовної культури нашого народу. 
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На сьогодні, англійська мова є найбільш поширеною і використованою у світі. 

Знання даної мови допомагає нам контактувати з людьми з різних куточків світу. 
Як нам відомо, англійська мова виникла дуже давно. Окрім того, починаючи з 

XVII століття, коли Англія «отримала» статус країни-завойовниці,  вона почала 
«проникати» у різні куточки світу. Власне, це і сформувало виникнення різних 
діалектів. 

Що ж таке діалект? Діалект – (від грецького dialektos «розмова, говір») – це 
різновид мови, який використовується на певній території як засіб порозуміння між 
людьми, які на ній проживають. 

https://r500.ua/peresopnitske-yevangeliye/
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Сьогодні, існує дуже багато діалектів англійської мови. Серед них виділяють 
основні, такі як: британський, ірландський, шотландський, американський, канадський 
та австралійський. Окрім основних, існують і місцеві діалекти, про які ми поговоримо 
трохи пізніше. 

Шотландський діалект сформований за допомогою поєднання шотландської 
та англійських мов. Саме шотландською англійською спілкується більша частина 
мешканців. Самі шотландці виділяють 6 видів діалектів, які можна зустріти в 
Шотландії. Існує певна відмінність в лексиці: bonnie – гарний; loch – озеро. Окрім того, 
наявні відмінності у вимові: 

 чіткий звук [r];  

 всі голосні мають однакову довжину; 

 літера «y», яка стоїть в кінці слова заміняється на «e» або «i». 
Що стосуються Ірландії, то вона є двомовною країною, де поширена, корінна, 

гельська мова та англійська. Ірландський діалект має мало що спільного з 
стандартною (британською) англійською. Він має багато особливостей, які не 
співпадають зі стандартом. Варто зазначити, що мова сільського населення значно 
відрізняється від міського. Особливості ірландської англійської: 

 звук [r] завжди вимовляється; 

 в більшості слів, які закінчуються на приголосну, останню літеру не читають; 

 [dj] перетворюється в [dʒ] та [tj] перетворюється в [tʃ]. 
Якщо говорити про австралійський діалект, то можна відчути деяку різницю від 

класичної англійської мови та знайти схожість з американським англійським. Через те, 
що Австралія знаходиться на значній відстані від Великої Британії, процес передачі 
культурних і мовних традицій був суттєво сповільнений. В той самий час, 
Австралійський континент зазнав впливу мігрантів, що внесли свої діалектичні 
особливості. Тому, без знання лексичних одиниць, притаманних цій країні, вам буде 
тяжко зрозуміти співрозмовника. 

Канадський діалект поєднує в собі британську граматику та американську 
лексику з вимовою. Крім того, нам відомо, що в Канаді поширена французька мова, 
яка теж залишила свій відбиток у формуванні даного діалекту.  

Що стосується американської англійської, вона є максимально спрощеною, 
динамічною та різкою. Навіть, самі американці визнають, що вони є занадто лінивими 
для того, щоб вимовляти всі звуки в словах. Так, наприклад,  звук  [ ju:] після 
приголосних майже зникає [j], але звук [r] завжди читається. Проте, англійська в 
кожному зі штатів має свої особливості, тобто скільки штатів, стільки ж і діалектів. Це 
зумовлено активною міграцією до США людей різних національностей.  

Британський діалект поширений в Об’єднаному королівстві Великої Британії 
та Північної Ірландії. Проте, він включає в себе велику кількість акцентів та діалектів, 
які розрізняють відповідно до регіонів. Існує близько 20 діалектів британської 
англійської. Саме завдяки ним можна визначити, в якій частині Великої Британії 
проживає співрозмовник. 

Найбільш відомим серед британських діалектів є Cockney. Він є «мовою» 
робітничого класу і поширений в Лондоні (зокрема в східній частині). Даний діалект 
має особливу вимову, неправильне використання граматики та римований сленг. 
Серед основних особливостей виділяють: 

 опускання у вимові звуку [h]; 

 вимова [th] як [f] та [th] як [v]; 

 опускання звуку [t] на кінці слова при вимові; 

 використання подвійних негативів; 

 римований сленг (заміна слів іншими словами, але в риму): bird lime = time, 
mince pies = eyes. 
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Cumberland – північно-англійський діалект, на якому розмовляють у 
Камберленді та Уестберленді. Діалект відрізняється особливою вимовою і ідіомами, 
помітною стислістю та підвищеної експресивністю виразів. В словах та виразах 
наголос ставиться на перший склад. Також, присутня відмінність у написанні та вимові 
слів. Наприклад, frae = from; reet = right; nae = no; den = toilet. 

Scouse – діалект англійської мови, що поширений в місті Ліверпуль та його 
околицях. Він суттєво відрізняється від інших, тому можна помітити несхожість у 
вимові звуків. Зокрема, звук [t], який стоїть в кінці слова, замінюється на дуже слабкий, 
тому ми його, іноді, не чуємо. Крім цього, scouse притаманна акцентована манера 
мови, тон якої зростає або спадає. 

Welsh – це діалект, що характеризується поєднанням валлійської та англійської 
мов, що значно вплинуло не лише на словниковий склад, але й на граматику. Він 
поширений на території Уельсу, особливо в південній частині. Серед основних 
особливостей діалекту є: 

 чіткий звук [r];  

 опускання звуку [t] та [f] при вимові; 

 присутня «співоча» інтонація мови; 

 використання довгих голосних – going (go-o-en); 

 звук [g] вимовляється наприкінці слова; 

 застосовується редуплікація – повторення слова або його частина. 
Отже, англійська мова є поширеною у світі, тому недивно, що існує «маса» 

діалектів. На яку з частин світу ми б не потрапили, скрізь буде помітний її слід. Як вже 
зазначалось, кожен діалект англійської мови відрізняється один від одного, оскільки 
був сформований під впливом факторів притаманних певній території або соціальній 
групі. 
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За всю свою тисячолітню історію існування англійська мова пройшла безліч 

етапів формування, змін, перетворень і трансформацій, і той варіант сучасної мови, 
який ми маємо зараз, є далеко не останнім. Змінювалися покоління, завойовувалися 
нові материки та острови, мова поширювалася в далекі країни, і кожний народ, з яким 
вона зустрічалась і яким використовувалася, привносив у неї свої індивідуальні 
особливості.  

Це ще й історичні обставини, за яких Англія мала безліч колоній по всьому 
світу. А тому і насаджувала свою мову. Як правило, це було не насильницьке 
насадження, процес відбувався на добровільних умовах, співпраці і взаємовигоді. 

Ці та інші причини зумовили неоднаковість англійської мови, а в процесі плину 
часу, змінювалося й використання деяких слів та фраз. Насьогодні, лексичне 
багатство мови свідчить про рівень розвитку суспільства. Кожен міг помітити, що чим 
більше існує та вводиться понять, тим швидше зростає умовний словник нації та 
людства вцілому. З розвитком знань про світ мова невпинно зростає. Її лексичний 
склад не залишається в одному стійкому вигляді, він постійно змінюється. Необхідно 
постійно  наголошувати на тому, що зміни є дуже швидкими. І тому лексичний стан 
будь-якої мови потребує постійного та ретельного вивчення з усіх сторін.  

Дослідження цих питань дає змогу зрозуміти тенденції розвитку мови взагалі, 
заглянути в її майбутнє, висвітлити проблему «мова та її середовище». Вивченням 
саме цього аспекту я й зайнялась, адже проблема введення нових слів, витіснення 
ними інших стає зрозумілішою, якщо копнути глибше.  

В останні десятиліття зміні лексичного складу мов приділяється доволі багато 
уваги як вітчизняними так і закордонними дослідниками (В.І. Заботкіна, Ю.А. Зацний, 
В.О. Чередниченко, J. L. Dillard). Підвищена зацікавленість до інновацій 
обґрунтовується тим, що останнім часом в англійській мові з'явився великий 
прошарок нових слів та словосполучень, утворених під впливом різноманітних 
соціальних чинників. Усі ці новотвори потребують комплексного аналізу, нових 
досліджень основних джерел, способів та механізмів утворення. 

А тепер розглянемо детальніше, що ж таке лексика, архаїзми та історизми: 
Лексика(грец. lexikos "словниковий") - це словниковий склад мови з 

фразеологією включно. За допомогою лексики ми членуємо навколишній та свій 
внутрішній світ на частини і кожній із них присвоюємо назву-замінник. Розділ науки 
про мову, який вивчає лексику в усьому її обсязі, називається лексикологією. 

Архаїзм (грец. первісний, стародавній) - слово, вираз, граматична форма, які  
застаріли й вийшли з загальноговжитку, наприклад, billow - wave, woe - sorrow, main 
- sea, bard – poet. 

Історизми - слова або сталі словосполучення, які означують реалії, що вийшли 
з ужитку й належать до старовини. Як стилістичний засіб вони відтворюють 
історичний колорит певної доби: the Soviet Union, the Russian Soviet Federated 
Socialist Republic. 

Традиційно у лінгвістиці вважається, що історизми та архаїзми - це два 
суміжних, але принципово різних типи слів, які торкаються одне одного за одними 
ознаками і протиставлені за іншими. 

До спільних ознак історизмів та архаїзмів відносяться: 
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 спеціальна стилістична настанова;-низька частота вживання; 

 периферійнапозиція у словнику; 

 обмеження функціонування у певних стилях мови. 
Для розмежування архаїзмів та історизмів, як правило, пропонується 

використовувати денотативну і часову ознак.  
За основу даного дослідження приймається стилістична класифікація З.В. 

Тимошенко, згідно з якою історизми протиставляються архаїзмам на підставі 
наявності або відсутності у слова лексико-стилістичної парадигми. 

У сучасній лінгвістиці не існує суперечок щодо того, що архаїзм є стилістичним 
засобом. Водночас щодо експресивності історизмів, серед дослідників не склалося 
однозначного розуміння у вирішенні цієї проблеми. У роботі показано, що треба брати 
до уваги подвійний характер історизмів - як термінів та історичних реалій, актуалізація 
яких залежить від контексту, і від характеру стилістичної віднесеності останнього. 
Але, на відміну від архаїзму, історизм у тексті – це обов'язковий засіб експресії, тому 
що в більшості випадків пропонує єдиний спосіб називання даного референта.  

Архаїзми в англійській мові: 
Наприклад, thou - ти (замість you) - найбільш яскравий і цікавий архаїзм. 

Приклади форм цього слова: thee - тебе (замість сучасного you) і thy - твій (сучасне 
слово - your). Так, колись в англійській мові було звернення на "ти", але сьогодні, до 
кого б ми не зверталися, ми говоримо "ви", тобто You. "Ти" в англійському виходило 
з ужитку поступово. Дужерідко, але це слово можна зустріти і сьогодні. Наприклад, у 
відомій пісні групи Metallica підназвою TheUnfirgiven є рядок: "So I dub thee unforgiven" 
- "Так що я нарікаю тебе непрощеним". Звичайно, це унікальний архаїзм.  

В слові Hither - "сюди" (соврем. - here). При цьому форма hither, хоча і є 
застарілою на сьогоднішній день, відноситься до раннього сучасній англійській. 
Давніша форма - hider, що прийшла з протогерманского мови. Однак незважаючи на 
схожість hither і here тотожності між ними немає. "Here" походить від зовсім іншого 
слова зі значенням "бути в цьому місці", hither носить трохи інший смисловий відтінок 
- "руха тисясюди", недарма є ідіоматичний вираз із значенням "туди-сюди" – 
hitherandthither. Betwixt - "між". Вживається сьогодні синонім - between. Як це не важко 
помітити, усатіле слово брало участь в словотворенні сучасної лексичної одиниці. В 
Hearkenабоharken - "прислухатися". Деякі джерела стверджують, що це історизм, 
тобто застаріле слово, яке не маєа налогів в сучасній мові, проте в зарубіжних 
словниках можна побачити позначку  archaic. Знову ж таки, зв'язок hearken і hear (суч. 
"Слухати") згідно етімологічним словникам існує, тому стверджувати, що це слово 
означає те явище, яке зникло або зникло з ужитку, не можна.  

Таким чином чином, історизм - це те, що характеризує епоху. Ці слова 
застаріли разом з явища ми або предметами, які вони описують. Архаїзми – це  
застарілі одиниці мови. Вони б з успіхом використовувалися і сьогодні, якби їх не 
потіснили нові форми. 

Від архаїзмів можуть утворюватись похідні слова, що збагачують 
нашу лексику.Словниковий склад мови являє собою не просто набір слів. Слова в 
мові існують у певній системі та взаємовідношенні. Вони розрізняються за сферою й 
частотою вживання. Слова якнайтісніше пов'язані з позамовною дійсністю, складові 
частини якої вони позначають і на зміни в якій оперативно реагують, відбиваючи 
широкий соціально-історичний досвід носіїв мови. І тому лексична система є 
найрухливішою, наймобільнішою складовою частиною мови: у ній постійно виникають 
нові слова, нові значення в існуючих словах, а окремі слова стають застарілими, 
рідковживаними, а то й зовсім забуваються, залишаючись тільки в писемних 
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пам'ятках. Коли ми говоримо про те, що мова пов'язує минулі покоління із сучасними, 
зберігає й передає минулий досвід, то маємо на увазі насамперед слова, лексику. 
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Навчання школярів, особливо молодшого шкільного віку, пов’язане із їхніми 

психологічними та фізіологічними особливостями. Починаючи вивчати іноземну мову, 
вони вже мають сформовані базові навички, певний обсяг оперативної пам’яті, уяву, 
увагі, мислення та інші характеристики, які допомагають їм опановувати мову. 
Грамотні вчителі спираючись на дитячі здібності, спрямовують їх для кращої 
організації навчального процесу. Ігри можна використовувати на всіх етапах вивчення 
іноземної мови, але найбільш ефективними вони будуть саме на уроках у молодшій 
та середніх школах. 

Науковцями було досліджено, що у використанні ігор на уроках закладені такі 
потенційні можливості, як розумові та творчі здібності дітей. На уроці застосовується 
саме навчальна, а не розважальна гра, яка має свою методичну  мету. Вчитель має 
уявляти її і в жодному разі не розкривати учнями, адже сама суть полягає у ігровому, 
а не у навчальному змісті вправ. Якщо школярі будуть знати мету, то гра 
перетвориться автоматично на просту вправу, яка вже їм буде не цікава [1].  

Гра викликає у дітей інтерес на уроці, дає їм можливість проявити себе, бути 
активними, спробувати себе у нових ролях, сприяє моментальному запам’ятовуванню 
нових іншомовних слів, особливо у випадках, коли це є головною умовою для виграшу.  

Навчальна гра розглядається виключно як ситуативна мовленнєва вправа. В ній 
учні здобувають досвід та навички спілкування відповідно до ситуацій, які задаються. 
Не можна не сказати, що дидактичні ігри мають різний характер: вони можуть буди як 
поодинокі, так і групові. У другому випадку у ході ігор крім навчальних навичок, 
формуються ще і психологічні, адже не менш важливими є групові роботи, де діти 
взаємодіють між собою, розподіляють ролі та допомагають один одному. Тому гра 
може бути обов’язковим методичним прийомом майже на кожному уроці, але ні в 
якому разі не перешкоджати основній та головній частині уроку.  

На початковому етапі вивчення іноземної мови вчені рекомендують 
використовувати прості ігри на сприйняття та відтворення матеріалу, а вже на 
наступних етапах – на вміння порівняння фактів, аналізу, узагальнення та робити 
висновки. Ігри має підбирати учитель, адже він краще розуміється на здібностях учнів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00304084_0.html
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Ігри – є ефективними для мимовільного запам’ятовування і є дуже важливим 
видом роботи на уроках. Майже кожна гра містить у собі ролі, а це оптимальний спосіб 
засвоїти навчальний матеріал, а також одночасно розважитись. Під час ігор діти 
водночас можуть говорити, бачити, навчатись та відпочивати. Тобто можна сказати, 
що такий вид діяльності може охоплювати усі види мовленнєвої діяльності, що 
допомагають їм в оволодінні іноземною мовою, а також сприяють  задоволенню як у 
процесі гри, так і при досягненні в ній результатів [2].  

Науковці класифікують ігри за різними особливостями, зазвичай це: 

 навчальні; 

 тренувальні; 

 виховні; 

 пізнавальні; 

 розвиваючі; 

 творчі; 

 репродуктивні; 

 продуктивні; 

 узагальнюючі.  

 Відповідно до ознаки за здобутком практичної мети на уроці, ігри класифікують 
так:  

 фонетичні; 

 лексичні; 

 граматичні; 

 ігри на розвиток навичок читання, аудіювання, письма, усного мовлення; 

 рухливі ігри; 

 інтерактивні [3].  
Фонетичні ігри – сприяютьзасвоєння учнями звуків, слів та речень та тренують 

їх вимову й інтонацію.Безпосередньо, під час таких ігор у дітей тренується ще і слухова 
пам’ять. До таких ігор можна віднести: «Фонетична казка», «Хто має найкращий 
слух?», «Хто знає символи звуків?», «Давайте працювати над інтонацією», «Хто має 
найкращу вимову?» і т.д.  

Лексичні ігри – спрямовані на повторення назв предметів та гарного 
запам’ятовування нової лексики. Це такі ігри, як: «Відгадай, що це», «Четвертий 
зайвий», «Що зникло?», «Лото», «Хто може додати більше слів?», «Бінго», «Згадай 
слово», «Морський бій» і т.д.  

Ігри на розвиток навичок читання – розвивають техніку читання слів, 
словосполучень тамкленьких текстів. До них можна віднести: «Річка», «Вставте 
пропущене слово», «Знайди потрібну відповідь».  

Ігри на розвиток навичок аудіювання – вчать дітей розуміти промову, 
спираючись на знайомі слова. А також вони сприяють, знову ж таки, тренуванню 
слухової пам’яті. Це ігри: «Порівняй», «Слідопит», «Пісня в смужку», «Роби це», 
«Сліпий» та загадки.  

Ігри на розвиток навичок усного мовлення – сприяють активізації лексики, діти 
вчаться складати діалоги таневеличкі монологи. До них відносяться: «Хто має ручку?», 
«Хто більше?», «Як тебе звати?», «Секрет», «Мішечок» і т.д. 

Граматичні ігри– вчать учнів складати речення, а потім і тексти, вживати різні 
граматичні конструкції, утворювати різні види речень. Прикладами таких ігор є: «Що з 
цим можна зробити?», «Місяць», «Ворожіння», «Добери присудок», «Продовж 
речення», «Хто найуважніший?», «Знайди помилку» і т.д.  

Рухливі ігри – спрямовані на фізичний розвиток дітей. Вони можуть бути як 
начальними, так і просто щоб діти трохи відпочили на уроці. Це ігри: «Літачки», «Бігова 
доріжки», «Гра з м’ячем», «Слідуй інструкціям», «Правда-неправда».  
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Інтерактивні ігри – потребують емоційної та розумової діяльності учнів, а 
також розвивають вміння спілкуватися  один з одним. До них відносяться: «Сніговий 
ком», «Телефонний номер» і т.д. 

Отже, підсумовуючи можна сказати, що існує дуже великий спектр ігор для 
різних вікових груп, для різних видів навчання та дітей із різним рівнем розвитку. Також, 
безпосередньо, під час такого виду навчання діти можуть одночасно відпочивати та 
здобувати нові знання із задоволенням.  А застосовуючи цей вид на уроках, вчитель 
досягає головної мети навчання – пробудження в дітях бажання вивчати іноземну 
мову,  використовувати свої знання на практиці та в майбутньому житті. 
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Постановка проблеми. Інноваційні процеси та вдосконалені технології, які 

значно поліпшують умови готельно-ресторанного бізнесу, зазвичай мають знижену 
капіталомісткість та потребують менші енергопотреби. Саме тому, відбувається  
перспективний розвиток готельно-ресторанного бізнесу. Крім того  інноваційність є 
вагомою складовою сучасної економіки. У наш час науково-технічного прогресу 
інновації в готельно-ресторанному бізнесі відіграють чи не головну роль у 
висококонкурентній боротьбі даних тур підприємств за кожного гостя.  

Одним з найбільш стрімко розвиваючих секторів тур ринку є послуги готельно-
ресторанного бізнесу, випереджаючи в динаміці свого зростання багато інших галузей. 
Це пов'язано з тим, що перед менеджерами стоять два основні завдання: отримати 
якомога більше туристів, організувавши максимальну кількість продажів, і завоювати 
гостя, зробивши його постійним відвідувачем. Здійснити ці завдання без інноваційних 
рішень нереально. Боротьба за кожного гостя, особливо в умовах кризи, вимагає від 
менеджерів  модернізації як в технології, так і в свідомості. Недостатність вивчення 
даного напрямку негативно впливає на стан готельно-ресторанного бізнесу в цілому і 
визначається актуальністю даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Проблемам формування інноваційного потенціалу розвитку готельно-

ресторанного бізнесу знайшли своє відображення в роботах таких вітчизняних і 
закордонних вчених, як В. Беседін, О. Гаврилюк, А. Галицький, А. Градов, В. Корнєєв, 
М. Крачило, А. Музиченко, Б. Панасюк, В. Семиноженко, Д. Стеченко, Л. Федулова, 
А.  Чухно та ін.  Більшість з них розглядали розвиток готельно-ресторанного бізнесу з 
точки зору стратегії, предметом їх досліджень виступали готельно-ресторанні 
підприємства як окремі складові частини індустрії гостинності. Досить важко 
відокремити матеріальну складову тур продукту  від його духовної складової. 

https://naurok.com.ua/zbirka-igor-z-inozemno-angliysko-movi-4581.html
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Неодмінною споживчою властивістю тур продукту є вміння дати відчути гостю, що 
йому раді, з гідністю продемонструвати йому повагу, виявити люб'язність [1]. 

Велика частина інновацій, спроектована таким чином, що особлива увага 
приділяється спрощенню роботи менеджерам, персоналу, розширенню можливостей 
обслуговування гостей, і, безсумнівно, завжди переслідується мета надання якісного 
тур продукту-послуги. У роботах Л.Г.Агафонова, О.С.Агафонова, М.Бойцова, 
О.Піроженко, І.І.Винниченко, Л.О.Іванова [2-5], простежується одна мета, яка полягає 
втому, як залучити й утримати постійних туристів, які повинні становити не менше 
половини всіх відвідувачів. Як зазначає І.Е. Фролов, інновація - це втілення у вигляді 
нового продукту, послуги, технології і нової організаційно-економічної форми, що 
володіє явними перевагами при використанні в проектуванні, виробництві, збуті, 
споживанні та утилізації продуктів, що забезпечує додаткову для господарюючого 
суб'єкта економію витрат або додатковий прибуток (або ін. вигоду). Інші визначення 
категорії «інновація», наведені в праці Л. Антонюка, A. Поручника, В. Савчука [6], 
залежно від об’єкта та предмета дослідження інновації: – як зміни (Й. Шумпетер, 
Ю.  Яковець та ін.) – як процес (M. Портер, Д. Тідд, Д. Бессант, K. Павітт, Б. Твісс, 
Б. Санто, вітчизняні економісти І. Школа, І. Буднікевич, С. Ілляшенко, 
Н.  Білоцерківська та ін.) – як результат (X. Рігс, В. Хіпель та ін.). Деякі економісти, 
зокрема, Й. Шумпетер, Б. Твісс, Б. Санто, X. Рігс, В. Хіпель, Ю. Яковець пов’язують 
інновації з новою технікою, технологією, промисловим виробництвом, пояснюючи 
свою позицію такими причинами: – великим значенням науково-технічного прогресу в 
економічному зростанні будь-якої країни, технологічними зрушеннями у виробництві й 
недооцінкою прогресивних явищ і процесів, що проходять у суспільстві – швидкими 
досягненнями, економічними результатами технологічних інновацій та можливістю їх 
прорахувати. M. Портер, П. Друкер, Д. Тідд, Д. Бессант, K. Павітт, Ю. Морозов, 
Н.  Білоцерківська, С. Ілляшенко розглядають інновації як прибуткове використання 
ідей, винаходів у вигляді нових продуктів, послуг, організаційно-технічних і соціально-
економічних рішень виробничого, фінансового, комерційного характеру.  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні застосування інноваційних 
технологій в роботі готельно-ресторанних підприємств, як механізму збільшення 
туристопотоку та відповідно прибутку. 

Виклад основного матеріалу. Функціонування тур бізнесу основане на 
кругообігу грошей і інформації, регульованому маркетингом. Основою якого є обмін, 
як засіб задоволення потреб туристів в послугах. 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, 
послуги. 

Інновації за Лавровою Ю.В. – це кінцевий результат інноваційної діяльності, у 
вигляді нового чи удосконаленого продукту або технологічного процесу, який наділено 
якісними перевагами при використанні та проектуванні, виробництві, збуті, 
використовується у практичній діяльності та має суспільну перевагу.  

Перешкоди до впровадження інноваційних технологій зазвичай наступні: 
вартість самої інноваційної розробки, необхідність адаптації до неї самого тур 
підприємства і, нарешті, те, що керівники, як правило, зосереджені на отриманні 
доходу з поточної діяльності готельно-ресторанного підприємства. Довести власнику, 
що те чи інше інноваційне рішення дозволить отримати більший дохід у майбутньому 
- завдання складне. 

Сьогодні важко уявити собі готельно-ресторанне підприємство, в якому тисячі 
задач з щоденного ведення бізнесу здійснювалися б вручну. Системи управління - це 
мозок підприємства, без якого він не зможе жити. Існує безліч видів систем 
електронного управління. Використання програмних продуктів наскрізної 
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автоматизації всіх бізнес-процесів готельно-ресторанного підприємства сьогодні не 
просто питання лідерства і конкурентних переваг, але і виживання на тур ринку в 
найближчому майбутньому. Для швидкого і безпомилкового контролю операцій 
повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування гостя на 
рецепції, в ресторані і т.д., тобто для забезпечення високої економічної ефективності 
та високої якості послуг, неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих 
інформаційних систем управління.  

Впровадження інноваційних технологій в готельно-ресторанному бізнесі 
включає три етапи: перший-автоматизація бізнес-процесів всередині підприємтсва,. 
Інформація про роботу закладу накопичується і зберігається на (базі даних) сервері.  
Другий, створення внутрішньої інформаційної системи, що дозволяє автоматизувати 
бізнес-процеси через мережу Інтернет, яка пов'язує внутрішню інформаційну систему 
підприємства із її зовнішніми партнерами (туроператорами, туристами). Третій, 
об'єднання Інтернет і екстернат систем в одне бізнес-середовище, яке інтегрує всі 
внутрішні служби підприємства і забезпечує відгук на будь-які запити із зовні завдяки 
методам електронного обміну даними, електронній комерції [7]. 

Принципи впровадження інноваційних технологій у сферу гостинності, мають 
стати дієвим засобом забезпечення інноваційного розвитку в туристичній індустрії.  

Пропонуємо ознайомитись із переліком декількох високотехнологічних 
прогресів готельно-ресторанних підприємств: новітні панелі, які акумулюють енергію 
сонця і вітру; регулювання температури і вологості в будівлях за допомогою водоспаду 
у внутрішньому критому дворику; безшумні електронні дверні дзвінки; інфрачервоний 
сканер, телефон з технологією розпізнавання та багато інших. 

В умовах жорсткої конкуренції готельно-ресторанні підприємства змушені 
шукати нові шляхи підвищення привабливості та доступності своїх послуг. Недооцінка 
інноваційного управління в діяльності вітчизняних готельно-ресторанних підприємств 
призвела до зниження рівня їх конкурентоспроможності, порушення принципів і 
методів управління, зниження якості тур послуг.  

Кожен день, готельно-ресторанні підприємства знаходяться в пошуку 
можливостей зробити послуги краще, а способи донесення інформації про них більш 
ефективними.  

Висновки. Отже, застосування інноваційних технологій в роботі готельно-
ресторанних підприємств, підвищуватиме його конкурентоздатність, якість послуг, що 
позитивно впливатиме на імідж підприємства, збільшуючи потік постійних клієнтів, що 
приноситиме постійний прибуток тур підприємству. Сучасний розвиток індустрії 
гостинності спрямований на створення інноваційних технологій, які сприятимуть 
залученню якомога більшої кількості туристів, максимальній кількості продажів, 
завоюванню довіри гостя, формуванню позитивного іміджу тур підприємства. 

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. 
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.  
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Постановка проблеми. Туристичний бізнес завжди користувався великою 

популярністю та попитом, так як незалежно від економічної та політичної ситуації, 
люди постійно мають потребу у подорожах, відпочинку. Міжнародне підприємництво 
як складова частина міжнародного тур бізнесу відзначається, насамперед, творчим, 
ініціативним, ризиковим та інноваційним характером. Бізнес може вести як 
індивідуальний підприємець, так і комерційна структура будь-якої форми власності. На 
думку експертів, до 2020 року кількість міжнародних бізнес поїздок зросте з 564 млн. 
до 1, 6 млрд. на рік. При цьому обіг даного сектору збільшиться в 5 разів – з 400 млрд. 
доларів США до 2,0 трлн. Варто зазначити, що щоденні витрати на тур поїздку 
бізнесмена в середньому в три рази перевищують витрати звичайного туриста. При 
цьому на відміну від інших видів турпоїздок в періоди будь-яких економічних спадів і 
криз сфера тур бізнесу страждає найменше, а часом навіть збільшує свої обсяги 

Норвегія – один зі світових лідерів за рівнем економічного високотехнологічного 
розвитку. Саме державний добробут, порозуміння уряду, бізнесу і неурядових 
організацій викликає зацікавленість більш детальнішого вивчення провідних позиці тур 
бізнесу і визначається актуальністю даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні необхідно гармонізувати 
національне законодавство з європейським, визначитися з понятійними категоріями у 
сфері туризму, зорієнтувати власників тур підприємств на суворе дотримання 
міжнародних стандартів, зокрема, проводити подальшу сертифікацію послуг 
вітчизняних турпідприємств та організацій відповідно до міжнародних стандартів ISO 
[1, с.36]. Аналіз публікацій даної сфери засвідчив про значний інтерес науковців різних 
галузей до цієї проблематики, зокрема, М.П. Афанасьєв, О.О. Любіцева, В.Ф.  Кифяк, 
І.Ю. Мальська, І.Г. Смирнов, Л.М. Устименко, В.В. Худо, Поліщук О. В. та ін. Різні 
аспекти розвитку міжнародного тур бізнесу неодноразово досліджувалися у працях 
вітчизняних географів та економістів: Балабанова Г. В., Любіцевої О.О., 
Мальської  М.П., Побоченко Л., І.Г.Смирновим М., Ткаченко Т. І. та ін.  
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Сучасний міжнародний туристичний бізнес - це та сфера економіки і 
життєдіяльності суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі 
галузі. Саме це і визначає одне з перших місць, яке займає МТБ у світовій економіці. 
Саме цей фактор повинен стати головним у формуванні нового державного підходу 
до туризму як тієї галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на 
економічний і соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей 
економіки, сприяти зміцненню нового позитивного іміджу України на світовій арені [2, 
с. 82]. 

Переваги на міжнародному ринку забезпечують конкретні чинники 
(кваліфікована робоча сила або інфраструктура), умови пошуку, наявність чи 
відсутність в країні суміжних галузей, конкурентоспроможних на міжнародному ринку, 
умови конкуренції на внутрішньому ринку, які визначають процес виробництва і 
управління тур. підприємствами та її застосування у тур бізнесі [3, с. 264]. 

Розвиток туристичного бізнесу сприяє збільшенню доходів, створенню нових 
робочих місць, розвитку інфраструктури і загалом розвитку третинного сектора 
економіки, охороні та реконструкції існуючих історико-культурних пам'яток, охороні 
природи [4, с. 140]. У більшості країн світу регулювання туризму впроваджується 
безпосередньо через центральні органи виконавчої влади - національні туристичні 
організації, інші інститути. Основними характерними ознаками першої моделі є 
централізоване управління туристичною галуззю через міністерство. У країнах, які 
використовують цей тип моделі держава повністю відповідає за створення умов 
розвитку туристичної галузі, формуючи національну туристичну інфраструктуру. Друга 
модель можлива для застосування у тих країнах, де національні суб’єкти тур ринку 
займають сильні позиції, або навпаки, коли туристична галузь в загальній структурі 
економіки країни займає незначне місце. Третя (європейська) модель переважає в 
розвинених європейських державах, де питання розвитку тур бізнесу вирішуються на 
рівні галузевого підрозділу певного багатогалузевого міністерства що відповідає за 
розвиток туризму в країні [5, с.27]. 

Мета дослідження полягає в аналізі головних тенденцій міжнародного тур 
бізнесу, виокремленні корисного досвіду та перспективних напрямків північно 
європейської  країни. 

Виклад основного матеріалу. Норвегія складає: 5,258 млн. осіб, а кількість 
туристів щороку перевищує  8 млн. Це пов’язано з унікальністю природи, природних 
ресурсів та природних явищ (північне сяйво).  

З поч. XXI ст. в Норвегії дуже активно розвиваються виробництва інформаційно-
комунікаційних обладнань, це: новітні супутникові комунікаційні та навігаційні системи, 
системи мережевого і дистанційного керування, високоточних вимірювальних 
приладів. Район Осло-фьорда відрізняється високою концентрацією 
високотехнологічних наукоємних виробництв. У країні є 12 науково-виробничих 
кластерів. Галузь представлена компаніями: 

 Sensonor — один з провідних норвезьких розробників і виробників 
мікроелектромеханічних систем і датчиків, гіроскопів, елементів для приладів 
нічного бачення тощо; 

 Eltek — розробляє, виробляє і продає джерела електроживлення (2400 
працівників). 

 Prediktor A — розробка програмного забезпечення. 

 STIFTELSEN SINTEF — розробка програмного забезпечення та дослідження в 
широкому діапазоні секторів економіки. 

 Tellu AS — розробка програмного забезпечення інфраструктури. 

 Innocode - норвезько-українська ІТ компанія, яка спеціалізується на створенні 
рішень для телеканалів, газет та медіа продуктів на ринку Норвегії. 
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 Gelato — іноваційні поліграфічні послуги 

 Visma — норвезька компанія, надає програмне забезпечення для бізнесу. 

 Evry — надає послуги з розробки програмного забезпечення, інформаційної 
безпеки та IT-операцій. Володіє дочірньою IT-компанією з офісом в Україні 
Infopulse Ukraine. 

 Tandberg Data - норвезька компанія, виробник обладнання для зберігання і 
резервного копіювання інформації. 

Туристичні компанії Норвегії для бронювання готелів, авіаквитків, автомобілів 
тощо використовують такі глобальні інформаційні системи, як Amadeus та Galileo 

Щороку Рада з туризму Норвегії вибирає основну країну або регіон для 
просування норвезьких туристичних продуктів c використанням сучасних рекламних 
технологій.  

У Норвегії багато найрізноманітніших музеїв і виставок. Численні музеї під 
відкритим небом являють собою збережені для нащадків старі споруди. В країні 
широкий спектр музеїв, від великих національних до невеликих спеціалізованих. У 
Норвегії налічується понад 200 музеїв. Музеї часто організовують тематичні виставки 
і проводять різні семінари для широкої громадськості. Галереї по всій країні 
виставляють роботи традиційних майстрів і художників експериментальних напрямів. 

«Норвегія, це зразок співпраці уряду, бізнесу і неурядових організацій - це вища 
ліга. Це країна прозорої нафтогазової і іншої фінансової звітності і повної довіри 
громадян. Це країна, яка голосує за нинішню владу, незалежно від того, чи підвищує 
вона податки» Цвєтков О. Г., Надзвичайний і Повноважний Посол України в 
Королівстві. 

Норвезько-українська торгова палата за підтримки Міністерства закордонних 
справ Норвегії в партнерстві з Університетом Осло Метрополітен (OsloMet) і 
Посольством України в Норвегії організували норвезько-український бізнес-форум 
2019 (NUBF2019), що відбувся 28 січня 2019 року в OsloMet (Осло, Норвегія). Захід 
організовано в зв'язку з офіційним візитом Прем'єр-міністра України Володимира 
Гройсмана в Норвегію. 

На форумі піднімалися теми про політичні реформи і бізнес-кліматі в Україні, а 
також про економічну ситуацію та інвестиційні можливості. Учасники форуму мали 
можливість отримати уявлення про ризики та можливості ведення бізнесу в Україні, а 
також безпосередній досвід у всіх аспектах від компаній, яким вдалося використати 
потенціал одного з найбільших європейських ринків. 

Висновки. Проаналізувавши головні тенденції міжнародного тур бізнесу, 
Норвегії, виокремили перспективні напрямки для можливого впровадження в Україні, 
а саме: стимулювання розширення переліку країн, з якими можна встановити 
безвізовий режим в’їзду їх громадян до України; для врівноваження тур потоків між 
Україною і сусідніми країнами та відновлення інтенсивного прикордонного руху 
необхідно прискорити процес імплементації режиму прикордонного руху у 
двосторонніх угодах; з метою активізації співробітництва України з іншими державами 
в сфері тур бізнесу, необхідно оновити та підписати угоди про співробітництво з тими 
країнами, які є генераторами тур потоків в Україну, це Бельгією, Канадою, Данією, 
Францією, Німеччиною, Нідерландами, Швецією, Швейцарією, США, 
Великобританією; гармонізувати національне законодавство з європейським та 
визначитися з понятійними категоріями у сфері тур бізнесу;, розробити «Концепцію 
створення та діяльності мережі тур представництв України за кордоном».  
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Постановка проблеми. Конкуренція підпорядковує і спрямовує діяльність усіх 

суб’єктів тур ринку, виступає природним регулятором попиту і пропозиції на товари та 
послуги. З розвитком ринкових реформ, інтеграцією країни у світовий економічний 
простір та її виходом на ринок готельно-ресторанних послуг, в Україні посилюється 
боротьба між суб’єктами господарювання, які пропонують туристичні послуги. Щоб 
забезпечити успіх на тур ринку, готельно-ресторанне підприємство як і будь-яке інше, 
повинно прагнути до підвищення якості обслуговування при помірних цінах, 
підвищення продуктивності праці, удосконалення форм організації обслуговування 
гостів і збільшення на цій основі прибутку. Ефективне функціонування можливе 
завдяки конкурентним перевагам. Підвищення конкурентоспроможності стосується 
всіх рівнів ієрархії, але особливої актуальності набуває конкурентоспроможність 
послуг готельно-ресторанного підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з 
функціонуванням готельно-ресторанних підприємств, знайшли своє відображення в 
роботах таких вчених, як Г. Яковлєв, Е. Балашова, А. Кусков, А. Медик, Х. Інграм, 
Л. Шмакова, В. Кохненко, О. Любіцева, Х. Роглєв, В. Ревенко, П. Пуцентейло, 
М. Мальська, І. Пандяк та ін. Проблемам визначення стратегічних напрямків 
підвищення конкурентоспроможності готельно-ресторанних підприємств присвячено 
ряд наукових досліджень таких відомих закордонних та вітчизняних авторів, як 
М.  Портер, Ф. Котлер, Ж. Ж. Ламбен, А. Д. Стрикленд, Д.У. Кревенс, І. Зулькарнаєв, 
Л  Ільясова, Л. Азоєв, Є. Джанджугазова, Р. Фатхутдинов, І. Ліфіц, І. Спірідонов, 
А.  Яновський та ін. Складники та фактори конкурентоспроможності, умови, 
особливості та способи формування конкурентних переваг тур підприємств висвітлено 
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в працях О.М. Анісімової [1], І.В. Багрової, Л.В. Балабанової, А.Ю.  Леонтієвої, 
Н.М. Кузнєцової, Л.І. Нечаюк, О.Г. Нефедової, В.А. Павлової, П.О  Подлепіної, 
С.П.  Смоленюк та ін. 

Основними напрямами підвищення конкурентоспроможності підприємств 
індустрії гостинності, є: персоніфікація обслуговування та орієнтація на потреби 
туристів; створення умов для залучення додаткових інвестицій в об’єкти готельно-
ресторанного та розважального бізнесу; широке запровадження нових засобів 
комунікації та інформаційних технологій [2, с. 105]. 

Конкурентоспроможність – це здатність і можливість засобів розміщення 
здійснювати діяльність з надання готельних послуг в умовах ринку, а також мати 
переваги перед готелями-конкурентами і за рахунок цього отримувати додатковий 
прибуток, який спрямовується як на розвиток готелю та його кадрового складу, так і на 
забезпечення якісного обслуговування туристів[3, с. 260]. 

Конкурентоспроможність тур підприємства досягається за продуктивної і 
бездоганної роботи на ринку, надійної репутації. Підприємство, яке тривалий період 
часу функціонує на ринку, має суттєві конкурентні переваги перед тим підприємством, 
яке тільки входить на цей ринок або працює на ньому короткий проміжок часу. На 
думку І.І. Дахно, конкурентні переваги – це активи, якими володіє підприємство й які 
допомагають перемагати в конкурентній боротьбі [4, c. 162]. 

Мета дослідження є визначення дієвих стратегічних підходів до підвищення 
конкурентоспроможності послуг готельно-ресторанного підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність готельно-
ресторанного підприємства виражається через його конкурентні переваги по 
відношенню до інших аналогічних підприємств, що належать до певного ринкового 
сегменту. Оцінка конкурентоспроможності з надання послуг в більшій ступені 
суб'єктивна і залежить від особистих вражень гостей. Головною причиною цього є те, 
що дані тур підприємства надають частіше нематеріальні послуги. Саме тому можна 
стверджувати, що конкурентоспроможність готельно-ресторанного підприємства – 
відносна категорія, оскільки її можна визначити лише на основі порівняння окремо 
визначених характеристик тур підприємства з характеристиками підприємств-
конкурентів. Конкурентоспроможність є одним з головних факторів забезпечення 
ефективного функціонування тур  підприємства в умовах тур ринку, що постійно 
змінюється та його подальшого ефективного розвитку і не є його постійною 
характеристикою, але визначає здатність вести успішну конкурентну боротьбу, 
протистояти в певний період основним конкурентам. Зі змінами в зовнішньому та 
внутрішньому середовищах змінюються також порівняльні конкурентні переваги щодо 
інших підприємств індустрії гостинності. Конкурентоспроможність готельно-
ресторанного підприємства знаходиться в залежності від сезонності, природних, 
загальнополітичних, економічних та інших факторів. Головними принципами, на яких 
базується визначення конкурентоспроможності готельно-ресторанного підприємства, 
є: комплексність, системність, об’єктивність, динамічність, безперервність та 
оптимальність. Для з'ясування конкурентоспроможності готельно-ресторанного 
підприємства частіше всього використовують: наявність конкурентів у радіусі 1,0 км.; 
спеціалізацію готельно-ресторанних підприємств; цінову політику; рівень комфорту 
(відповідність заявленій категорії); якість обслуговування; кількість основних та 
додаткових послуг  (де можуть бути включені до основних також послуги - виклик 
швидкої допомоги або лікаря, пробудження у визначений термін, доставка в номер 
кореспонденції, надання посуду й столових приборів у номер, надання місця для 
автостоянки, замовлення таксі, Wi-Fi Інтернет в номерах, SPA і фітнес послуги та 
багато інших); імідж готельно-ресторанного підприємства; відомість про підприємство;   
ефективність PR та реклами; наявність програм лояльності. 
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На конкурентоспроможність закладів готельно-ресторанного підприємства 
впливає багато чинників, які необхідно враховувати при визначенні напрямків 
діяльності. Вони можуть носити загальний або особистий характер. До головних з них 
можна віднести наступні: загальна економічна політика та економічний стан країни 
(особлива увага належить, в першу чергу, рівню доходів та витрат місцевого 
населення); ціни на ті товари, послуги, які надаються (на конкурентному ринку 
переваги отримує те підприємство, яке має можливість запропонувати більш низьку 
ціну в порівнянні з конкурентами, але при цьому така ціна повинна відшкодовувати всі 
витрати і забезпечувати отримання прибутку, якщо ця вимога не дотримується, то 
підприємство не може ефективно функціонувати на конкурентному тур ринку, з іншого 
боку ця вимога вимушує тур підприємство зменшувати свої витрати за рахунок 
застосування новітніх та прогресивних технологій, використання нових видів сировини 
тощо); урахування вимог туристів до якості товарів, послуг, які надаються (врахування 
різноманітних вимог, які носять особистий характер, вони мають можливість постійно 
ознайомлюватись з останніми досягненнями світових закладів готельно-ресторанних 
підприємств, особливо це стосується виробництва різноманітних страв з нових видів 
сировини, страв, що виробляються з екологічно чистої сировини, якості страв, що 
залежить від кваліфікації відповідних робітників, дотримання відповідних стандартів 
виробництва та інше, розширення послуг, що надаються туристам, враховуючи тип 
закладу, його концепцію, стандарти обслуговування, а також особливості контингенту, 
в тому числі їх статевий та віковий склад, належність до різноманітних соціальних 
верств населення тощо; місце розташування закладів готельно-ресторанного 
підприємства та зручність для туристів при їх відвідуванні (враховування 
особливостей розвитку транспортної системи міста з урахуванням також основних 
напрямків і інтенсивності пасажирських та пішохідних потоків, наявність і 
облаштованість місця для паркування (платного чи безплатного) індивідуальних 
автомобілів тощо; впровадження новітніх технологій та інноваційних систем у 
виробництві продукції ресторану та наданні послуг (ресторанне підприємство створює 
стандарти обслуговування у відповідності до власної концепції, впроваджують 
орієнтовний сервіс «гість» (використання технологій різноманітних етнічних кухонь при 
виготовленні страв, формування «моди» на ту чи іншу кухню, наприклад 
середземноморська, японська кухні та кухні авторського, креативного направлення і 
«ф’южн», з використання біологічно активних добавок на основі рослинної і іншої 
сировини для виготовлення страв функціонального призначення, заміна традиційного 
асортименту харчових продуктів на функціональні, які сприяють підтриманню 
нормального функціонування всіх органів і систем організму людини, забезпеченню 
здоров’я і довголіття, що є одним з основних напрямків підвищення 
конкурентоспроможності ресторанних підприємств.  

Висновки. В сучасних умовах виняткового значення при виході готельно-
ресторанного підприємства на тур ринок набувають створення і виробництво 
конкурентоспроможної тур послуги з мінімальними витратами, з одержання 
заздалегідь визначеної долі прибутку, відповідною якістю послуг, здійсненням 
контролю, а також реалізації заходів щодо організації обслуговування туристів після 
надання послуг та проведення рекламних кампаній. Важливими конкурентними 
перевагами готельно-ресторанного підприємства також є - місце розташування, 
визначення додаткових послуг, цінова політика номерного фонду, цінова політика 
меню ресторану, наявність активної маркетингової політики, унікальність 
підприємства, наявність дисконтної програми або спеціальних програм. Також 
звертаємо увагу на цілком вдале твердження науковців Н.М.Кузнєцової та 
С.Г.Нездоймінова, яке не втратило актуальності і сьогодні: «Стратегія диференціації 
передбачає надання послугам особливих властивостей, які важливі для гостей 
підприємства та які відрізняються від послуг конкурентів. Надання послузі специфічних 
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якостей вимагає додаткових витрат, що можуть бути компенсовані за рахунок того, що 
ринок готовий прийняти більш високу ціну. Іншими словами, особливі якості послуги 
сприяють залученню більшої кількості покупців. Ця стратегія здатна забезпечити 
захист підприємства від стратегій конкурентів…» [5, с. 211]. 
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