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ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ 

 
Волошин О.Г. студент 3 курсу 
спеціальності «Екологія» 
науковий керівник: декан ФПГОЕ,  
к.п.н., професор Турчинова Г.В. 

 
2018 рік став знаковим у аспекті оновлення та впровадження екологічного 

законодавства України. Так, з січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про 
оцінку впливу на довкілля», а з березня – Закон України «Про стратегічну екологічну 
оцінку». В них відображено відповідність підходів щодо екологічного законодавства 
європейським принципам і стандартам в аспекті міжнародних зобов'язань України та 
транспозиції Директив ЄС з Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) й оцінки впливу на 
довкілля (ОВД) [1]. 

Для розробки довгострокових планів та інвестиційних програм потрібно 
враховувати багато чинників, таких як доступ до ресурсів, потреба в енергії, вже 
існуюча інфраструктура, яка в тій чи іншій мірі буде впливати на життя звичайних 
людей. Тому, при їх затвердженні дуже важливо враховувати вплив, який вони 
можуть здійснити на здоров’я населення і навколишнє середовище [2].  

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це процедура визначення, опису та 
оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, 
здоров’я людини, альтернативних підходів щодо їх запобігання, зменшення і 
пом’якшення.  

За допомогою СЕО можна одночасно розвивати економіку країни та поступово 
переходити на енергоощадні альтернативні джерела енергії, тобто впроваджувати 
елементи «зеленої економіки». Обраний шлях забезпечить раціональне 
використання природних ресурсів України, охорону природних екосистем, 
збереження біорізноманіття, пом’якшення наслідків зміни клімату та ін. 

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це процедура здійснення відповідної оцінки 
планованої діяльності, результатом якої є запровадження нового дозвільного 
документу – висновку з ОВД (замість висновку екологічної експертизи), що є 
обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності [3]. 

Історичними передумовами розробки СЕО та ОВД в середині минулого століття 
були наслідки забруднення довкілля у промислово розвинених країнах, які зіткнулися 
з проблемою погіршення стану навколишнього природного середовища. ОВД вперше 
почала проводитися в Японії з 1965 р., 1970 р. – в США, 1973 р. – в Канаді, Новій 
Зеландії та Австралії, 1976 р. – у Франції та Іспанії, 1977 р. – в Нідерландах, 1979 р. – 
в Китаї. У СРСР експертні комісії при Держкомприроди були створені лише в                   
1988 р. [4].    

Директивою 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на 
навколишнє середовище встановлено обов’язкове застосування стратегічної 
екологічної оцінки для усіх країн-членів Європейського Союзу з метою забезпечення 
високого рівня охорони довкілля та сприяння збалансованому розвитку. У 2003 р. на 
Міжнародній конференції «Довкілля для Європи» у м. Києві «Протокол про СЕО» був 
відкритий для підписання та набув чинності у 2010 р. [4]. 

Невід'ємними умовами сталого економічного і соціального розвитку України є 
охорона навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки 
життєдіяльності людини. Економічна політика держави спрямована на раціональне 
використання та відтворення  природних ресурсів, підвищення енергоефективності 
промислового виробництва і приватних споживачів. 
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На сучасному етапі розвитку національної економіки головне місце в системі 
базових цінностей належатиме соціально відповідальному бізнесу й громадській 
екологічній відповідальності. У більшості країн світу для впровадження «зелених» 
інновацій запроваджені системи «зелених» податків та «зелених» пільг. Так, 
наприклад, у країнах Скандинавії, Великобританії, Греції, Австрії, Португалії та інших 
країн власники електромобілів звільняються від низки податків та впроваджуються 
податкові заохочення, в Німеччині при купівлі електромобіля надається субсидія у 
розмірі 4 тисячі євро, Франція пропонує «еко-бонуси» у вигляді безкоштовної 
парковки та зарядки автомобіля. 

В Україні з 2009 до 2030 року впроваджена програма «зелений» тариф - це 
спеціальний тариф, за яким закуповується електроенергія, вироблена з 
відновлюваних джерел: сонця, вітру, води і біомаси.  

Першим в Україні еко-банком, який допомагає реалізувати екологічні проекти, 
пов’язані з ефективним використанням ресурсів та зменшенням шкідливого впливу 
на довкілля є АБ «Укргазбанк».  

В результаті співпраці АБ «Укргазбанк» з Міністерством екології та природних 
ресурсів України з’явилася можливість втілювати у життя екологічні проекти і 
залучати міжнародні інвестиції.  

Голова Правління державного АБ «Укргазбанк» Шевченко К.Є. з колегами 
провів зустріч з студентами-екологами НПУ ім. М.П. Драгоманова, на якій він 
розповів про «зелений» банкінг та про перспективи розвитку цієї галузі в Україні.  

Таким чином, «зелена» економіка та кредитування екологічних проектів за 
новими процедурами СЕО та ОВД є актуальним та перспективним напрямком 
стратегії сталого розвитку України.   
 

Список використаних джерел: 
1. Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України [Електронний 

ресурс] https://menr.gov.ua/ 
2. Орлова Н.С. Зелена економіка в умовах сталого розвитку України / Н.С. Орлова //  

МЕНЕДЖЕР. – 2011. -  № 1 (69). – С. 45–50.  
3. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (від 23.05.17 № 2059-VIII) 

[Електронне видання] www.kmu.gov.ua. 
4. Волошина Н.О. Екологічна експертиза: навчальний посібник / Н.О. Волошина. – 

Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 104 с. 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУРСІ «МЕТОДИ ВИДІЛЕННЯ ТА 
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРИРОДНИХ СПОЛУК» 

 
Балим Т.І. студентка ІV курсу 
спеціальності «Хімія» 
науковий керівник: 
доцент Ковтун О.М. 

 
Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки та її різноманітного програмного 

забезпечення – одна із характерних рис сучасного суспільства. Технології, основним 
компонентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери людської 
діяльності. Сучасна освіта, як складова соціальної системи, орієнтована на розвиток 
особистості учня в процесі активної пізнавальної діяльності. Головним завданням 
освіти стає не стільки надання суми знань, скільки розвиток творчого, критичного 
мислення школярів, формування вмінь і навичок самостійного пошуку, аналізу й 
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оцінки інформації. Для вирішення такого завдання недостатньо підручника і 
традиційної діяльності вчителя, пов’язаної з керуванням процесом навчання. 
Необхідний доступ до значно ширших і різноманітних джерел інформації. Саме тому 
вчитель у школі та викладач у вищому закладі освіти має вміти користуватись 
сучасними інформаційними технологіями. Таким чином, сучасний стан національної 
освіти і стрімко зростаючий потік науковотехнічної інформації вимагає кардинальних 
змін і у змісті підготовки вчителя, зокрема в розробці та застосуванні новітніх освітніх 
технологій у різноманітних хімічних курсах при підготовці вчителя хімії.  

Аналіз літературних джерел показав, що особливо актуальною проблема 
інформаційних технологій постає у разі використання у навчанні проектної технології, 
активне впровадження якої передбачено при вивченні хімії у школі. Для формування 
уміння застосовувати цю технологію у закладах середньої освіти для майбутніх 
учителів хімії у курсі «Методи виділення та ідентифікації природних сполук» у 
другому модулі передбачено самостійна розробка студентами дослідницького 
проекту. У НПУ імені М. П. Драгоманова зазначена навчальна дисципліна включена у 
вибіркову частину навчального плану підготовки бакалавра. Метою цієї навчальної 
дисципліни є на основі теоретичних знань з біоорганічної хімії, сприяти інтеграції 
хімічної теорії і хімічного експерименту, формуванню наукового світогляду, єдиної 
картини світу у майбутніх учителів хімії. Серед головних завдань курсу – формування 
навичок і умінь виділяти, очищати, ідентифікувати фізико-хімічними методами 
природні сполуки різних класів з різних природних об’єктів. Протягом навчання 
студенти виділяють низькомолекулярні біорегулятори (терпеноїди, стероїди, 
алкалоїди, флавоноїди, карбонові кислоти) та біополімери (білки, нуклеїнові кислоти, 
вуглеводи, ліпіди). Заключним завданням є розробка проекту, при виконанні якого 
студенти повинні проаналізувати хімічний склад самостійно обраного природного 
об’єкту, запропонувати методику виділення певної речовини, ідентифікувати в об’єкті 
сполуки Карбону.  

Тому у роботі було досліджено проблему комп’ютерних технологій щодо 
інформації про властивості, розповсюдження, методів виділення, очистки та 
ідентифікації природних сполук. Для вивчення вищезазначених питань було 
опрацьовано відомі літературні джерела з даної теми, визначено місце та можливості 
використання програмних засобів у змісті хімічної освіти, основних програмних 
засобів в сучасному інформаційному світі, розроблено методичні рекомендації щодо 
їх застосування для майбутніх вчителів. 

Узагальнення та систематизація інформації з вищезазначеної проблеми 
показало, у відповідно до розвитку сучасної хімічної науки і в тому числі біоорганічної 
хімії, знання про речовини значно розширюються. Саме тому вчителі мають постійно 
оновлювати та поповнювати власні знання. Одним з провідних напрямків розвитку 
програмних засобів з хімії є використання програм для просторового моделювання 
молекул, які необхідні при вирішенні головного завдання хімії природних сполук – 
встановлення взаємозв’язку «будова-властивості».  Такі програми використовують як 
і в вищих навчальних закладах так і в ЗСО.  Найпоширенішими є наступні програми: 
HyperChem, ACD/3D Viewer, ACD/ChemSketch, Сhem BioDraw та інші. Програми 
зручні у користуванні, надають вже готові шаблони певних фрагментів молекул, 
зокрема і природного походження. Також кожна програма для моделювання містить 
посилання на бази даних, що зараз є одним з найнадійніших джерел отримання 
сучасної наукової інформації.  

У загальному випадку база даних (database) містить схеми, таблиці, подання, 
збережені процедури та інші об'єкти. Дані у базі організовують відповідно до моделі 
організації даних. Таким чином, сучасна база даних, крім саме відомостей про 
речовину, містить їх опис та може містити засоби для їх обробки. На даний час 
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використання бази даних про органічні сполуки є одними з найпоширеніших 
прикладних програм.  

Однією з найбільш розвинених баз даних є Protein Data Bank (PDB). Сховище 
для тривимірних структурних даних білків і нуклеїнових кислот. Ці дані, зазвичай 
отримані методами рентгеноструктурного аналізу і ЯМР-спектроскопії, отримують 
хіміки, біоорганіки, біологи і біохіміки зі всього світу. У цій базі даних вони 
знаходяться у публічному домені та можуть використовуватися безкоштовно. PDB не 
містить теоретичних моделей молекул,  лише реальні та підтверджені науковими 
дослідженнями. Щороку база даних поповнюється щонайменше на 5000 нових 
сполук. Структурні дані можуть бути візуалізовані за допомогою багатьох програм, 
таких як VMD, RasMol, PyMOL, Jmol, MDL Chime, QuteMol, плагінів для браузерів 
VRML та STING, програми для настільних комп'ютерів Sirius. Веб-сайт RCSB PDB 
містить багато посилань на такі програми для використання для освіти, структурної 
геноміки та інших цілей. 

Аналіз літератури показав, що під час вивчення та дослідження природних 
сполук, популярними є також і такі ресурси як NСВІ - National Center for 
Biotechnological Information. Організація, яка ставить за мету зробити доступною 
інформацію в галузі біотехнології для широкого кола користувачів. NCBI пропонує 
базу нуклеотидних послідовностей ДНК (GenBank), базу даних статей в галузі 
медицини і біології (PubMed), базу таксономічної інформації (TaxBrowser) та багато 
іншої інформації. Бази даних доступні через пошукову систему Entrez. NCBI пропонує 
доступ до ряду інших баз даних, які включають тривмірні структури білків, базу 
прикладів однонуклеотидного поліморфізму, дані вивчення популяцій організмів, 
базу генів та генетичних захворювань людини, базу органічних хімічних сполук, базу 
методів, які використовують в дослідженнях в біомедичних науках і деякі інших. 
Зазначена система є досить легкою  для пошуку потрібної інформації,  також є 
загальнодоступною. Крім того організація пропонує ряд безкоштовних комп’ютерних 
додатків щодо побудови тривимірних моделей молекул, аналітичних додатків,  та 
вбудованих баз даних. Однією з розробок NCBI є PubChem – загальнодоступна база 
даних хімічних молекул. База даних містить всі відомі хімічні молекули,  їх структурні 
формули, 3D моделі, та основні відомості про властивості цих речовин. Також 
система здійснює пошук лікарських препаратів за основними компонентами,  при 
цьому видається інформація про їх фізіологічну активність та дію на організм. 
Інформація в PubChem  постійно оновлюється і перевіряється спеціальним комітетом 
і підтверджується відповідними науковими дослідженнями. Для прикладу наводимо 
веб-сторінку PubChem, яку отримали під час виконання проекту «Дослідження 
хімічного складу Cucurbita», зокрема пошуку інформації про будову, властивості 
кукурбутацинів – фізіологічно активних речовин, що містяться у гарбузі. 

ChEMBL або ChEMBLdb — це ще одна популярна ручна у керуванні база 
хімічних молекул з біоактивними  властивостями. Вона підтримується Європейським 
Інститутом Біоінформатики, Європейською Лабораторією Молекулярної Біології. База 
даних ChEMBL містить дані біологічної активності речовин, які можуть бути 
використані як фармпрепарати. Біоактивность відображена у даних Ki, Kd, IC50 і 
EC50. Дані можуть бути відфільтровані і проаналізовані для розробки бібліотек 
речовин для скрінінгу, щоб провести ідентифікацію під час відкриття лікарських 
препаратів. У січні 2010 року запустили другу версію бази даних ChEMBL 
(ChEMBL_02), яка також включала 2,4 мільйони вимірювань біотестувань, які 
охоплюють 622824 сполук, в тому числі 24 тисячі природніх продуктів. Ця інформація 
була отримана від аналізу понад 34000 публікацій із понад дванадцяти жірналів 
лікарської хімії. Охоплення ChEMBL доступними даними біологічних активностей 
стає «найповнішою із коли-небудь бачених публічних баз даних».  У жовтні 2010 року 
була запущена  восьма версія баз даних ChEMBL (ChEMBL_08), яка містила 2,97 
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мільйони вимірювань біотестувань, які охоплюють 636,269 сполук. У ChEMBL_10 
було додано підтверджуючі аналізи PubChem, для того, щоб інтегрувати дані, 
порівнюючи з типом і класом даних, що містяться в даних ChEMBL. Доступ до 
ChEMBLdb можна отримати через веб-інтерфейс або завантажити по FTP. Він 
відформатований таким чином, щоб піддавався комп'ютерній обробці. До бази даних 
ChEMBL також інтегровані інші масштабні хімічні ресурси, у тому числі PubChem, і 
система ChemSpider від Королівського хімічного товариства. 

 
Рис. 1 Веб-сторінка PubChem, отримана під час виконання проекту 

«Дослідження хімічного складу Cucurbita» 
Зазначені інформаційні ресурси були успішно використані студентам у курсі 

«Методи виділення та ідентифікації природних сполук» для майбутніх учителів хімії, 
що значно підвищило ефективність освітнього процесу, сприяло активізації 
пізнавальної діяльності студентів, розвитку їхньої самостійності в опануванні знань, 
формуванню ключових компетентностей, посиленню позитивної мотивації навчання.  
 
 
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ ТА 

ВИЯВЛЕННЯ ЇХНІХ НЕДОЛІКІВ 

 
Баран М.М. студентка 3 курсу 
спеціальності «Хімія» 
науковий керівник: 
к.х.н., доцент Качан С.В. 
 

Проблемне навчання – метод навчання, що базується на здобуванні учнями 
нових знань через розв’язування теоретичних і практичних проблем [2, c.33].  

Проблемне навчання грунтується не на передаванні готової інформації, а на 
отриманні учнями певних знань та вмінь шляхом вирішення теоретичних та 
практичних проблем [3, c.218]. 

Таке навчання базується на самостійному пошуку й відкриванні учнями певних 
істин у ході розв’язування проблемних ситуацій, які організовує педагог. 
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Здійснення проблемного навчання можливе лише при виконанні умов: 
наявність проблемної ситуації → готовність учня до пошуку розв’язання проблеми → 
можливість неоднозначного шляху розв’язання. 

Проблемне питання включає такі 4 етапи розв’язування будь-якого 
проблемного завдання: 

− Перший етап передбачає усвідомлення учнями загальної проблемної ситуації. 
Учні використовують усі відомі їм способи розв’язування аналогічних питань і 
переконуються, що вони не відповідають конкретним вимогам проблемного 
питання. 

− Другий етап передбачає виникнення проблемної ситуації на основі аналізу умов 
завдання і чіткого усвідомлення, що його неможливо розв’язати наявними 
стандартними засобами. 

− Третій етап – реалізація нового принципу через висунення, зміну й перевірку 
гіпотез щодо шляхів розв’язання проблемної ситуації з урахуванням нової 
інформації. 

− Четвертий етап передбачає створення педагогічних умов для перевірки 
правильності одержаного вирішення проблеми [2, c.33]. 

У процесі вивчення питання нами було виявлено такі особливості проблемного 
навчання: 

1. Основа розвиваючого навчання, орієнтована на формування діалектичного 
стилю мислення учнів на основі творчого підходу до пізнання навколишнього 
світу. 

2. Самостійна проблемно-пошукова діяльність учня. 
3. Наукове пізнання, при якому учні займаються науково-дослідницькою 

діяльністю. 
4. Робить навчання доказовим. 
5. Призводить до підвищення цікавості до предмету при умові цілеспрямованого 

формування емоційно-мотиваційної сфери діяльності учнів [1, c.128]. 
За умов проблемного навчання даний алгоритм діяльності учнів практично не 

відрізняється від інтелекту роботи людини при науковому дослідженні. Ці процеси 
розгортаються за аналогією з трьома фазами мисленнєвого акту, який виникає у 
проблемній ситуації і включає усвідомлення проблеми, розв’язання її й кінцевий 
умовивід. 

При великій кількості переваг проблемного навчання нами також було 
виявлено його недоліки. Якщо за своїм розвитком і рівнем знань учень не 
підготовлений до вирішення проблемного питання, то в результаті проблемне 
навчання принесе незадовільні результати і негативні емоції, розчарування. Також 
це в наступному може призвести до того, що учня перестане цікавити вивчення 
даного предмету.  

Проблемне навчання вимагає від вчителя високої предметної та методичної 
кваліфікації. Учитель повинен вміти ставити і вирішувати проблеми і навчити цьому 
учнів. Повинен зацікавити учня, щоб він в подальшому прагнув вдосконалювати 
знання з хімії і, можливо, проводив власні дослідження. 

Таким чином, проблемне навчання вимагає довготривалої розумової праці і 
більше часу, ніж звичайне навчання. 

Список використаних джерел: 
1. Буринська Н. М. Методика викладання хімії: Теоретичні основи / Н. М. Буринська. 

– К.: Вища школа, 1987. – 286 с. 
2. Власова Л. Д. Проблемне навчання на уроках хімії / Л. Д. Власова // Хімія. – 2005. 

- №13 – 14. – 190 с. 
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3. Оконь В. Введение в общую дидактику / Пер. с польск. Л. Г. Кашкуревича, Н. Г. 
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НОВІ БІОРОЗКЛАДНІ ПОЛІМЕРИ В ЯКОСТІ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Беркела П.О. студентка 2 курсу 

спецільності «Хімія» 

науковий керівник: 

к.х.н., доцент Качан С.В. 

 

Проблема захисту навколишнього середовища на сьогодні набуває 
глобального характеру, зокрема, серйозне занепокоєння викликає швидке й 
практично некероване зростання споживання синтетичних полімерів у багатьох 
галузях виробництва, що призводить до різкого збільшення відходів. Як наслідок, 
питання підвищення якості, надійності та довговічності одержуваних з них виробів, їх 
утилізації після закінчення терміну експлуатації мають істотне значення. Одним із 
найприйнятніших способів вирішення таких питань є створення біорозкладних 
матеріалів [1]. 

Відмова від традиційних полімерних матеріалів на користь біоматеріалів 
пов’язана з перевагами біорозкладної упаковки: 

− зменшення забруднення навколишнього середовища в результаті розкладання 
біополімерів на безпечні компоненти (вуглекислий газ, вода і гумус) в природі від 
декількох місяців до кількох років; 

− нешкідливість біополімерних матеріалів для здоров’я людини; 

− виробництво упаковки не потребує спеціального обладнання, а відбувається за 
традиційними технологіями. 

На сьогодні відомі іноваційні технології виготовлення біополімерної упаковки з 
полілактиду. Полілактид (PLA) — біорозкладний, біосумісний, термопластичний, 
аліфатичний поліефір, мономером якого є молочна кислота. Отримують молочну 
кислоту з цукровмісної сировини (зернові, цукровий буряк, картопля, кукурудза, 
цукрова тростина) біологічного походження. З одного боку, сировина для 
виготовлення біоупаковки з полілактиду поновлювана; з іншого, — основним 
фактором, який гальмує розвиток біорозкладної упаковки в Україні, виступає 
обмеженість виробничих потужностей з виробництва молочної кислоти, і відповідно, 
висока вартість упаковки [2]. 

Альтернативним варіантом виступають оксо-біорозкладаль 
 терефталатом тощо) і основана на введенні в полімер продеграданту, який діє 

як ні пакети до складу яких входять біодобавки, вартість яких на 8–10% вища від 
вартості традиційного полімерного пакета.  

OXO-biodegradable добавки — це клас добавок, з введенням яких розкладання 
матеріалу проходить спочатку стадію хімічного окиснення, а потім здійснюється 
біорозкладання під дією тепла, світла, мікроорганізмів. 

При розробці оксо-добавок необхідно враховувати два аспекти проблеми. По-
перше, при введенні добавки в полімери вони повинні оброблятися традиційними 
способами (литтям, формуванням, видуванням, екструзією), і при тій же 
температурній обробці не повинні розкладатись. По-друге, добавка має 
прискорювати розкладання полімеру на світлі, але водночас допускати тривалий 
період його експлуатації також на світлі. Складність полягає в тому, що добавка 
повинна розкладатися в певний момент. 
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Технологія оксо-біорозкладання використовується спільно з традиційними 
полімерами (поліетиленом, поліпропіленом, полівінілхлоридом, поліетилен- 
каталізатор, викликаючи швидке руйнування довгих молекулярних ланцюгів. Цей 
продеградант становить солей певних йонів перехідних металів, які на світлі та (або) 
в теплі служать спеціальним каталізатором початку фото- й термічної реакцій 
деградації, що викликає руйнування сполук Карбону у молекулярних ланцюгах, тобто 
сприяють розриву ланцюга (активізує розщеплення). Пластмасовий продукт стає 
ламким і швидко розпадається на дрібні пластівці. Оскільки ланцюг продовжує 
зменшуватися в розмірі, Оксиген отримує можливість з’єднуватися з Карбону і 
перетворюватися на СО2. Молекулярна маса полімеру швидко знижується до 40000 і 
на цьому етапі матеріал стає гідрофільним (змочуваним водою), внаслідок чого 
мікроорганізми (бактерії й грибки) отримують доступ до Карбону і Гідрогену (Карбон 
зникає у вигляді СО2, Гідроген — у вигляді H2O). Фрагментів петро-полімерів (ПЕ) у 
ґрунті не залишається [3]. 

Найбільшого поширення набула оксо-біодобавка d2w британської компанії 
Symphony Environmental, що представляє собою мастербатч-гранулят на полімерній 
основі. Добавка d2w забезпечує розкладання стандартного поліетилену, 
поліпропілену, полістиролу на безпечні компоненти через «запрограмований» 
рецептурою добавки термін (від декількох місяців до кількох років). Період 
розкладання визначається рецептурою добавки і залежить від вимог до виробу. 
Добавка додається у співвідношенні 1–3 відсотки за масою до 97–99 відсотків 
основного матеріалу. 

Наявність добавки не змінює фізичних властивостей базового полімеру і, 
відповідно, готового виробу. Єдине, що потрібно враховувати, — рівномірність 
розподілу добавки за об’ємом полімеру. У переважній більшості випадків 
технологічний процес може проходити за таких же робочих умов, що й виробництво 
стандартного продукту, на тому ж обладнанні та з тією ж продуктивністю [3]. 

Проаналізувавши розробки в галузі біорозкладної упаковки, можна відзначити 
переваги використання біодобавок у полімерах: зменшення викидів СО2; добавка 
значно дешевша; відсутня потреба відмовлятися від звичних матеріалів, 
застосовуваних технологій, наявного обладнання; матеріал із біодобавкою може 
повторно перероблятись; виріб із включенням добавки не потребує особливих умов 
для розкладання; властивості матеріалу й кінцевого виробу (міцність, прозорість, 
водонепроникність) не змінюються; добавка нешкідлива, має всі необхідні 
сертифікати якості. 
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ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ СТАДІЙ ВИРОБНИЦТВА ЯК ОДИН ІЗ ДОЦІЛЬНИХ 
МЕТОДІВ РОЗВИТКУ МАЛОВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Бондар Ю.О. студентка 2 курсу 
спеціальності «Хімія» 
науковий керівник: 
к.х.н., доцент Качан С.В. 

 
Найефективнішим шляхом вирішення проблеми ресурсозбереження є 

використання безвідходних та маловідходних технологій. Це потрібно враховувати 
ще й тому, що світові ціни на сировину постійно зростають. Маловідходна технологія 
- це практичне застосування найновіших досягнень науки і техніки, методів і 
відповідних коштів з метою забезпечення в межах людських потреб 
якнайраціональнішого використання природних ресурсів і енергії, захисту 
навколишнього середовища[1].  

Маловідходна технологія - це спосіб виробництва продукції, за якого частина 
сировини і матеріалів переходить у відходи, але шкідливий вплив на навколишнє 
середовище не перевищує допустимих санітарних норм[2]. Ця технологія 
передбачає, щоб вироби мали відповідно тривалий термін служіння, після чого могли 
бути легко відновлені, а після закінчення терміну користування поверталися в 
антропогенний ресурсний цикл з наступною переробкою або знешкоджувалися як 
неутилізовані відходи. 

Зменшення кількості стадій виробництва є одним з технологічних принципів, 
що призводять до зниження кількості відходів.  При розробці безвідходного 
виробництва необхідно враховувати, що виробничий процес повинен здійснюватися 
при мінімально можливій кількості технологічних стадій і апаратів, суміщенні 
операцій, оскільки на кожній з них утворюються відходи та втрачається сировина.    

Як приклад можна розглянути отримання формальдегіду з природного 
газу[3].Раніше цей процес здійснювали в декілька послідовних стадій:  
1 стадія. Отримання синтез-газу – здійснюється в кілька етапів:  
а) СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О (горіння) 
б) СН4 → С + 2Н2 (сильне нагрівання без доступу повітря) 
в) СО2 + С → 2 СО ( Т ) 
2 стадія. Синтез метанолу:  
СО + 2Н2    →   СН3ОН (каталізатор ZnO, 250◦ С, 7 МПа) 
синтез-газ       метанол  
3 стадія. Окиснення метанолу:  
2СН3ОН + О2 → 2СН2О + 2Н2О (каталізатор Cu, 300◦ С) 
                         формальдегід  

Розроблений пізніше інший спосіб прямого окиснення метану до 
формальдегіду з використанням селективних каталізаторів – оксидів азоту NОх 
дозволяє багатостадійний процес (отримання синтез-газу,   синтез метанолу,  
окиснення метанолу) замінити одностадійним:   
СН4  + О2 → СН2О + Н2О (NOx, 400-600◦ С )  

Якщо порівнювати цей метод з попереднім, то тут відсутні процеси горіння, 
необхідність створення високого тиску, можливі відходи каталізаторів, а також 
утворюваний метиловий спирт є чистішим і не забруднений домішками важких 
металів. Крім того, одностадійний процес дозволяє знизити кількість апаратів у 
технологічній схемі, що призводить до економії металу, меншій потребі в ремонті, 
обслуговуючому персоналі, можливості автоматизації виробництва та ін[3].  

В Україні, на жаль, не займаються виробництвом формальдегіду, а також 
невідомі приклади інших промислових маловідходних виробництв. Проте проблемою 
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зменшення стадій виробництва та модернізацією промислових виробництв все ж 
займаються. Це можна розглянути на прикладі ТОВ «КАРПАТСМОЛИ», що є одним з 
найбільших виробників карбамідоформальдегідних смол типів E-1, ½ Е-1 і Е-0 та 
меламінових смол UMF, MUF, MF в Україні[4].  

Основний профіль підприємства – виробництво карбамідо-формальдегідних 
смол, карбамідо-формальдегідного концентрату та формаліну. Дана продукція 
широко застосовується, в основному, в деревообробній промисловості для 
виготовлення ДСП, ДВП, МДФ, ХДФ, OSB, фанери та інших продуктів меблевої 
галузі, а також в хімічній сфері, медицині, сільському господарстві. На сьогоднішній 
день підприємство є провідним виробником карбамідо-формальдегідних та 
меламінових смол різноманітного призначення на території України та єдиним 
виробником смол з низькою емісією формальдегіду (E0, ½ Е-1, CARB II, F ****) на 
рівні натурального дерева. 

За рахунок обладнання  відомих світових виробників з високим ступенем 
захисту, впровадженні сучасних технологій, котрі забезпечують екологічність і 
відсутність відходів виробництва. Смоли класу Е-1 і Е-0 містять мінімальну частку 
формальдегіду, що дає можливість знизити  шкідливий вплив даного компоненту на 
здоров’я людини практично до нуля. Дане обладнання дає можливість випускати 
продукт, що відповідає найвищим вимогам споживачів щодо його якості. 
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АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ХІНІНУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ 
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спеціальності «Хімія» 
науковий керівник: 
к.х.н., доцент Качан С.В. 

 
На початку 17-го століття в Європі гостро виникла необхідність пошуку ліків 

проти малярії. У 1632 році іспанський історик-натураліст Бернабе Кобо привіз до 
Європи кору хінного дерева, про антималярійні властивості якої дізнався від 
перуанських індіанців під час своєї місії. З подрібненої кори готувались настоянки, які 
стали першими ефективними ліками проти малярії. Набагато пізніше, у 19 столітті, 
основний компонент кори, алкалоїд хінін, був виділений російським вченим Ф. Гізе, 
який проживав у Харкові. У 1820 році на основі праць Гізе кристалічний хінін 
отримали французькі дослідники П. Ж. Пеллетьє та Ж. Б. Кавенту. Ліки на основі 
хініну використовувались аж до середини 20-го століття, доки з’явились нові 
синтетичні препарати. Сучасне використання хініну, попри все, збереглось. Нині хінін 
використовують у деяких протибольових та жарознижувальних препаратах, оскільки 
він посилює аналгетичні та антипіретичні властивості інших речовин. Також хінін є 
еталоном гіркого смаку, використовується як харчова добавка. 



 

13 
 

Загальна сума алкалоїдів у корі виду цинхона аптечна (лат.Chinchona 
officinalis) складає близько 6,5%, з яких 30-60% припадає на алкалоїди типу хініну. 
Алкалоїди накопичуються у паренхімі кори, в основному, зв’язані з хінною кислотою 
(рис.1), частка якої у корі складає 5-8%.  

O OH

OHOH

OH

OH

 
Рис.1 Молекула хінної кислоти 

Речовини, що містяться в корі, є похідними хіноліну (бензопіридину, рис.2) – 
органічної речовини гетероциклічного ряду. Будова бензопіридину зумовлює основні 
властивості її похідних, адже атом нітрогену є центром протонування, а отже, 
здатний утворювати солі, зокрема, з хінною кислотою. 

N
 

Рис.2 Молекула бензопіридину 
Основні речовини хінної кори: хінін, хіно токсин, хінідин, цинхонін. 

Раніше хінін використовувався для лікування малярії, адже пригнічує малярійні 
плазмодії – збудники малярії. Має високу біологічну активність, типова 
протоплазматична отрута [1, с.236], може блокувати ферментативні та біохімічні 
процеси клітин. У токсичних дозах пригнічує кору головного мозку, викликає 
запаморочення та нудоту. Відомі випадки ідіосинкразії до хініну, згідно з якими, 
навіть невеликі дози хініну можуть викликати кровотечі, еритему, підвищувати 
температуру тіла та спровокувати гемоглобінурійну лихоманку. Також має 
гонадотоксичні та абортивні властивості. Смертельна доза – 10 г. 

Остаточно досліджено будову та синтезовано хінін лише у 1944 році, більш ніж 
через двісті років після початку його використання в лікарській практиці. У молекулі 
хініну виділяють два фрагменти – хіноліновий та хінонуклідиновий цикли. Обидва 
гетероцикла мають атоми Нітрогену, однак, різної кислотності. Саме тому для хініну 
(рис.3) властиве утворення двох рядів солей, центром протонування яких є 
хінонуклідиновий атом Нітрогену, або обидва атоми Нітрогену. 
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Рис.3 Будова молекули хініну 

Хінонуклідиновий ряд солей, при окисненні та нагріванні, перегруповується у 
форму хінотоксину [1, с.236], (рис.4) – вторинну основу кетонного характеру, що має 
яскраво виражені токсичні властивості. 



 

14 
 

O
CH

3

N

N

CH
2

H

O

 
Рис.4 Будова хінотоксину  

Найбільш ефективний стереоізомер хініну – хінідин [2, с.95], (рис.5), що 
використовується в медицині як антиаритмічний засіб, адже блокує калієво-натрієві 
канали клітин. Має  холінолітичні та адреноблокуючі [3, с.273] властивості, може 
викликати тахікардію, гіпертермію, медикаментозний делірій, зорові та слухові 
галюцинації, психомоторне збудження, дезорієнтацію в просторі. Біодоступність 
хінідину становить 70-80% 
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Рис.5 Будова молекули хінідину 

У природних джерелах хініну, зокрема у корі хінного дерева, хінін 
супроводжується рядом цинхонінових алкалоїдів (рис.6). Цинхонін, цинхонідин та 
цинхоніцин - ізомери, за будовою – третинні основи, похідні хіноліна γ-ряду. Мають 
гіркий смак, проте їх солі краще розчиняються у спирті, в порівнянні з солями хініну. 
Мають антипіретичні властивості, проте слабкіші, ніж у хініну. 
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Рис.6 Будова молекули цинхоніну 

Проаналізувавши структури похідних хініну, нами встановлено, що біологічна 
активність зумовлена наявністю у молекулі специфічних фрагментів. Хінуклідиновий 
фрагмент зумовлює холінолітичні властивості, адже має спорідненість до 
холінергічних рецепторів. Плазмоцидні властивості похідних хініну зумовлені  
хіноліновим фрагментом. Обидва фрагмента мають у своїй будові амінний атом 
Нітрогену, що зумовлює утворення солей. Вініловий радикал зумовлює здатність до 
ланцюгових реакцій, характерних для алкенів, наприклад, розрив подвійного зв’язку. 

Дослідження споріднених до хініну сполук, продуктів його метаболізму та 
супутніх речовин, що містяться у рослинних джерелах, мають перспективне значення 
для розвитку медичної хімії. Встановлення основних структур, що надають речовині 
біологічну активність дозволить розширити поле синтезу медичних препаратів 
різноманітного призначення  - від антипіретиків та адреноблокаторів до цитостатиків 
нового покоління.  
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Під терміном ”кислотно-лужний стан” (КЛС) прийнято розуміти комплекс 

фізико-хімічних, біохімічних, фізіологічних та інших регуляторних механізмів, які 
підтримують постійність активної реакції крові [1]. Реакцію рідин організму 
визначають йони водню, тому її позначають символом pH (від перших букв 
латинських слів potenzhydrogen – сила водню). Величина рН являє собою від’ємний 
десятковий логарифм молярної концентрації йонів водню  рН = - lg [H+] і в хімічному 
плані може мінятися в діапазоні від 1 до 14 (від 10-1 до 10-14 моль/л).  

У живому організмі значення рН є величиною досить стабільною і у 
зовнішньоклітинних рідинах коливання рН, сумісні з життям, лежать в межах від 6,9 
до 7,8. Фізіологічні коливання рН крові є у дуже вузькому інтервалі (7,35–7,45), а в 
середньому показник складає 7,40 . Ці значення характерні тільки для плазми крові, 
оскільки електроди, занурені в кров для вимірювання рН, контактують із плазмою. 
Можна досліджувати рН і в клітинах крові. Наприклад, в еритроцитах водневий 
показник є нижчим і складає 7,28–7,29.  

Вважають, що кислотно-лужний стан характеризується співвідношенням 
концентрації водневих (Н+) і гідроксильних (OН-) йонів. У біологічних середовищах 
йони водню створюють кислу реакцію, а гідроксильні – лужну. Донорами, як одного, 
так і другого виду йонів в організмі є речовини, які володіють кислотними і основними 
властивостями. Кількість кислот чи лугів залежить від складу та якості кормів, 
інтенсивності обмінних процесів, ступеня гідратації, температури та активності  
виведення  речовин  [1].  Між  йонами  Н+  та   OН- існує  стан рухомої рівноваги. 
Будь-яке пошкодження органів чи систем, спричиняє порушення транспорту водню і 
зміну рН. Підтримання нормальної концентрації гідроген-йонів має істотне значення 
для ферментативної діяльності клітин. У стабілізації рН беруть участь фізико-хімічні 
та фізіологічні системи, які регулюють КЛС в організмі. Найбільш швидко реагують на 
зміну рН фізико-хімічні або буферні системи. Час компенсаторної дії 
зовнішньоклітинного буферування складає 10–15 хв., а внутрішньоклітинного –   2–4 
год. Для компенсації КЛС за рахунок фізіологічних систем організму потрібно від 
кількох годин до декількох діб. Фізіологічні системи доповнюють і підсилюють дію 
буферних [4]. 

Перевага того чи іншого виду йонів визначає реакцію рідин організму. Якщо  
реакція середовища кисла, то концентрація йонів водню перевищує концентрацію 
гідроксильних йонів, а якщо лужна – тоді концентрація гідроксильних йонів вища, ніж 
водневих. При нейтральній реакції концентрація водневих і гідроксильних йонів 
рівна. 
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 Внутрішньоклітинний показник рН регулюється через співвідношення Na+/H+ 
та HCO3

-/Cl-, що локалізуються в мембранах клітин [2]. 
Таким чином, кислотно-лужний стан організму залежить від перебігу 

метаболічних процесів у тканинах [3]. Порушення кислотно-лужного стану спричинює 
розвиток ацидозу або алкалозу. Ацидози характеризуються втратою основ або 
збільшенням кислот, алкалози – збільшенням основ або зменшенням кислот. Ці 
порушення можуть мати метаболічний чи респіраторний характер (метаболічний 
ацидоз, метаболічний алкалоз, респіраторний ацидоз, респіраторний алкалоз).  

Кислотно-лужний стан регулюється зовнішньо- і внутрішньоклітинними 
буферними системами, альвеолярною вентиляцією та нирками. До фізико-хімічних 
(буферних) систем регуляції КЛС організму відносять: бікарбонатну, фосфатну, 
гемоглобінову та білкову . Буферними властивостями володіють суміші, які 
складаються із слабкої кислоти та її солі з сильною основою або слабкої основи з 
сіллю сильної кислоти, які здатні протистояти зміні рН при попаданні в систему 
кислот чи основ . Існує співвідношення буферних систем організму, парціального 
тиску вуглекислого газу (регулюється легенями) і концентрації бікарбонату 
(регулюється нирками). Описано, що основна буферна ємність організму міститься 
не в крові, а в акцепторах йонів Н+, що входять до складу інших тканин, головним 
чином скелетних м’язів, оскільки вони становлять приблизно половину клітинної 
маси. Ці клітини можуть нейтралізувати в 5 разів більшу кількість кислоти, ніж 
буферні системи крові. 

У зв’язку з тим, що гемоглобінова, протеїнова і фосфатна буферні системи 
здійснюють свій вплив через бікарбонатну, тому остання і визначає рівень рН крові 
[1]. Бікарбонатна  буферна система відіграє вирішальну роль у  встановлені 
кислотно-лужного стану крові. У ній вугільна кислота (Н2СО3) знаходиться у 
взаємозв’язку з вуглекислим газом (СО2), а водень (Н+) – з бікарбонатом (НСО3

-): 
СО2 + Н2О = Н+ + НСО3

- 

H2CO3 + OH- = HCO3
- + H2O 

HCO3
- + H+ = H2CO3 = CO2 + H2O 

Частина бікарбонатної буферної системи становить біля 10 % усієї буферної 
ємності крові [1]. Буферний ефект цієї системи суттєво збільшується за рахунок її 
тісного зв’язку з дихальною функцією легень. При надходженні у кров великої 
кількості кислих продуктів водневі йони взаємодіють з йонами гідрокарбонату, 
внаслідок цього утворюється слабодисоційована вугільна кислота, яка 
дегідратується до вуглекислого газу, що виділяється через легені [3]. Бікарбонатна 
система утворена слабкою вугільною кислотою, яка утворюється при гідратації СО2 і 
бікарбонатів (NaHCO3 ↔ Na+ + HCO3

- в позаклітинних рідинах і KHCO3 ↔ K+ + HCO3
- 

всередині клітин). При нормальному показнику рН крові (7,4) концентрація 
бікарбонату [НСО3

-] в плазмі підвищує концентрацію СО2 приблизно у 20 разів. 
Співвідношення метаболічних і респіраторних компонентів за нормальних умов 
повинно становити 20:1. Якщо бікарбонат відносно буферності Н+-йонів 
вичерпується, тоді через легені виділяється більше вуглекислого газу. При 
збільшенні кількості бікарбонату через легені виділяється менше вуглекислого газу, 
таким чином утримується співвідношення 20:1. 

Фосфатна буферна система крові (НРО4
2- + Н+ ↔Н2РО4

-) складає не більше1% 
від загальної. Це пояснюється низьким умістом фосфатів у крові. Фосфатний буфер 
має дуже важливе значення у нирках, а також у біологічних рідинах, зокрема у сечі та 
соках травних залоз.  

При рН = 7,4 відношення H2PO4
- : HPO4

-2 дорівнює 1:4. Підвищення у крові 
вмісту водневих іонів сприяє залученню буферних властивостей систем шляхом 
зв’язування з іонами HPO4

-2 і утворенням H2PO4
- (Н+ + HPO4

-2 → H2PO4
-). При 
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надлишку іонів ОН- - відбувається їх з’єднання з йонамиH2PO4
- (ОН- + H2PO4

- → 
HPO4

-2 + Н2О). 
Білкова буферна система займає біля 14 % загальної буферної ємності крові. 

Вона реалізується білками плазми крові, в основному альбуміном. Буферні 
властивості білків обумовлені здатністю амінокислотних радикалів іонізуватися. 
Залежно від рН середовища білок може виступати в якості кислоти або основи. 
Навіть окрема білкова молекула проявляє буферну дію, зв’язуючи кислоти і луги з 
утворенням солей . Отже, при додаванні сильної кислоти утворюється слабокисла 
сіль білка, а при додаванні лугу – слабоосновна сіль білка.  

HOOC-Pt-NH2 + H+ = HOOC-Pt- NH3
+ 

HOOC-Pt-NH2 + OH- = -OOC-Pt-NH2 +H2O 
Гемоглобінова буферна система становить 75% усієї буферної ємності крові. 

Це найпотужніша буферна система крові. Вона забезпечується значною 
концентрацією гемоглобіну в крові, відносно високим вмістом у гемоглобіні 
легкойонізуючих амінокислот та здатністю гемоглобіну до оксигенації в ході 
транспорту О2 до тканин. У крові одночасно існують чотири різновиди гемоглобіну, 
кількісний вміст кожного з яких залежить від парціального тиску кисню (рО2) і рН . 
Гемоглобін крові є сумішшю дезоксигемоглобіну (відновленого гемоглобіну) і 
оксигемоглобіну (окисненого гемоглобіну). Ці дві системи здатні до 
взаємоперетворення і функціонують як єдине ціле. 

KHb+  H+ = K+ + HHb 
HHb + OH- = Hb- + H2O 

KHbO2 + H+ = K + HHbO2 

HHbO2 + OH- = HbO2 + H2O 
Якщо рН крові знаходиться в межах нижче 7,4, то це є ознакою розвитку 

ацидозу, а коли вище 7,4 – алкалозу. Залежно від важкості перебігу розрізняють 
компенсовані, субкомпенсовані та декомпенсовані форми порушень КЛС (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Форми компенсації КЛС 

Форма компенсації 
Значення рН 

ацидоз алкалоз 

компенсований 7,35 – 7,40 7,40 – 7,45 

субкомпенсований 7,20 – 7,35 7,46 – 7,54 

декомпенсований 6,80 – 7,19 ≥ 7,55 

 
Інколи спостерігається респіраторно-метаболічний ацидоз. Даний тип ацидозу 

може спостерігатися у новонароджених телят. Вважають, що у компенсації 
неонатального ацидозу новонароджених велика роль належить інтенсивності 
надходження лужних еквівалентів до їхнього організму разом з молозивом. 

 Отже, при деяких хворобах може спостерігатися зміна одного стану іншим. 
Так, у корів з ознаками гепато-ренального синдрому на початку виникнення патології 
переважно діагностують розвиток субкомпенсованого ацидозу, а при її прогресуванні 
– алкалозу. Подібна картина спостерігається і при гепатозі. Розвиток дистрофії 
печінки спричиняє на початку хвороби ацидотичний стан, а при прогресуванні 
патології йде накопичення в крові лужних компонентів. Порушення КЛС у рідинах 
спостерігається також при дії важких металів на організм. 
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науковий керівник: 
д.б.н., професор Калінін І.В. 

 
У зв'язку з поступовим виснаженням традиційних запасів легкої нафти 

виникла серйозна проблема, пов'язана з видобутком, транспортуванням і 
переробкою важких нафт. Освоєння переробки важкої нафти є актуальним 
завданням в сучасному нафтохімічному виробництві. Важкі нафти часто збагачені 
металами-домішками (з них найбільш поширені – це Ванадій і Нікель) або ж їх 
комплексами. Зміст цих металів можна порівняти з концентрацією їх в рудах, а іноді 
навіть перевершує цю кількість. У нафтових гудронах і мазутах, наприклад, 
концентрація ванадію може досягати десятих часток відсотка. Наявність різних 
металів-домішок в сирій нафті ускладнює подальшу переробку нафти, так як метали 
(наприклад, Ванадій, Нікель, Ферум) при каталітичному крекінгу є «отрутами» для 
каталізаторів, заважають крекінгу нафти, викликають корозію обладнання, знижують 
термін служби турбореактивних, дизельних, газотурбінних двигунів і котельних 
установок, оскільки при згорянні ванадійвмісних палив адгезійно- і корозійноактивні 
неорганічні сполуки ванадію є однією з головних причин інтенсивного золового 
занесення і корозії високотемпературних поверхонь. При цьому саме ванадій 
широко використовується в якості легуючої добавки при виробництві спеціальних 
сортів сталі, а також як каталізатор в хімічній промисловості, його органічні сполуки 
можуть застосовуватися при створенні лікарських препаратів і барвників. Тому 
актуальним і перспективним є вдосконалення переробки нафти з вилученням 
металів-домішок. 

Метали в нафті, в основному, знаходяться в формі солей органічних кислот 
типу R-СООH або хелатних комплексів. Порфірини представляють собою з'єднання, 
в яких чотири пірольних кільця з'єднані метановими містками в єдину циклічну 
пов'язану систему в основі якої лежить 16-членний макроцикл, що включає 4 атома 
Нітрогену. Родоначальник і найпростіший представник порфіринів – порфін. Як 
заступники можуть виступати радикали граничних і ненасичених вуглеводнів, 
кислот, складних ефірів, альдегідів, ароматичних сполук і т. д.  

Ці порфірини називаються вільними порфіриновими основами і в природі 
зустрічаються досить рідко. Зазвичай порфірини знаходяться в вигляді 
металокомплексів (рис. 1). У хлорофілу – це Магній, в простетичних групах 
гемоглобінів, цитохромів  – Ферум. 
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Рис. 1. Структура порфіринових комплексів в нафті 

Порфірини в нафтах присутні переважно у вигляді халатних сполук ванадію і 
нікелю. Не існує єдиної процедури для виділення порфіринового комплексу з нафти. 
Зазвичай використовується виділена з нафти фракція, збагачена порфіринами. 
Відомі в даний час способи виділення порфіринів з нафти є варіанти методу 
екстракції. Вони засновані на обробці нафти протягом певного часу тим чи іншим 
розчинником. 

Найбільш перспективний метод виділення металопорфіринів з нафти – це 
селективна екстракція їх полярними розчинниками. Найчастіше використовується 
екстракція металопорфіринів з нафти етиловим спиртом. Однак етиловий спирт у 
багатьох випадках екстрагує порфіріни не повністю. Решта металопорфіринів 
успішно екстрагуються ацетоном. Характерно, що етанол і ацетон екстрагують групи 
порфіринів, що розрізняються за молекулярною будовою. 

Для видалення металів з нафти використовуються екстракційно-
осаджувальні, адсорбційні і адсорбційно-каталітичні, термічні, хімічні та інші 
нетрадиційні способи. У багатьох випадках проблема деметалізації нафти і 
нафтопродуктів вирішується при деасфальтизації, гідроочистці, гідрокрекінгу. Великі 
перспективи мають методи, засновані на глибокій деструкції вихідної сировини 
(коксування, термоконтактний крекінг), що дозволяє різко підвищити вихід паливних 
фракцій і сконцентрувати основну кількість ванадію і нікелю в коксі. 

Розробляються способи видалення металів з використанням магнітних 
властивостей. Особливістю методу магнітного очищення є можливість видалення з 
рідини тільки частинок механічних домішок з магнітною сприйнятливістю. Перевагою 
методу є можливість уловлювання феромагнітних частинок розміром менше 0,5 
мкм. Магнітне поле дозволяє також проводити коагуляцію частинок. Наприклад, був 
запропонований метод вилучення з нафти і нафтопродуктів Со, Ni, Мо, V (що 
знаходяться в вигляді порфіринових і непорфіринових комплексів), для чого 
сировину поміщали в магнітне поле, де зазначені комплекси розкладаються, а 
метали за допомогою магніту можуть бути виділені у вигляді суміші. 

Нафтовий Ванадій, включений в непорфіринові комплекси, частково 
пов'язаний з Сульфуром, тому разом з оксидом ванадію V2O5 при спалюванні 
мазуту в атмосферу викидається і значна кількість оксидів сірки SO2 і SO3. У 
більшості випадків зольний пил викидається, потрапляє в атмосферу, а в ній (за 
допомогою синхротронного випромінювання) виявляються токсичні елементи – V, Ni 
і Аs. 

За аналізом визначають ступінь окиснення металів, потім ідентифікують 
основні сполуки нафтового летючого попелу. Виявлено, що Ванадій знаходиться в 
ступені окиснення V (IV) переважно у складіі сполуки (VО)SO4×ЗН2О. У зольному 
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залишку знайдений нікель Ni(II) в двовалентному стані, імовірно у вигляді сполук 
NiSO4 і NiO, а Арсен - у вигляді оксиду Аs2О5. 

Встановлено, що найкращі результати досягаються при деметилуванні 
концентрату нафтових металопорфіринів за допомогою концентрованої сульфатної 
кислоти. Деметилування відбувається при низькій температурі   (13-15 °С) за 3-5 
хвилин. Лише невелика частина металопорфіринів залишається у вигляді 
металокомплексів, а основна маса (80-90%) перетворюється в вільні основи. 
Руйнування вільних порфіринових основ за короткий час контакту з кислотою 
мізерна. На основі реакції сірчаної кислоти з синтетичними ванаділ-, нікель і 
мідними етіопорфіринами, автори роботи прийшли до висновку, що сульфатна 
кислота є найбільш м'яким з відомих деметилуючих реагентів. Однак, для нафтових 
порфіринів це не зовсім вірно, так як при тривалому контакті з кислотою 
відбувається їх руйнування. За аналогією з іншими реакціями загальну схему 
взаємодії металопорфіринів з сульфатною кислотою можна представити таким 
чином: 

PorM + Н2SО4 = PorH2 + МSО4, 
де PorM - ванаділ- або нікельпорфірин, PorH2 - вільна основа порфірину. 

Утворення вільної основи порфіринів проходить через дікатіони. 
Схема реакції наступна: 

PorM + 2H2SO4 = [PorH2SO4]2+ + M+ 

Перехід від дікатіонов до вільних порфіринів відбувається легко в 
лужному середовищі: 

[PorH2SO4]2++ 2NaOH = PorH2 + Na2SO4 + 2H2O. 
Недоліком виділення нафтових порфіринів за допомогою кислот є часткова 

деструкція порфіринів (40-80%), а також неможливість роздільного визначення 
змісту і дослідження металопорфіринових комплексів ванадила і нікелю. Також 
кислотна екстракція погано застосовна до нафт з невисокою концентрацією 
порфіринів. Перевагами кислотної екстракції порфіринів є мала трудомісткість, а 
також можливість отримувати відразу відносно чисті концентрати порфіринових 
з'єднань. 

Рідинна адсорбційна хроматографія широко використовується як в поділі 
нафтопродуктів на групи для подальшого аналізу, так і в кількісному визначенні 
хімічного складу нафтопродуктів. 

До другої групи належать методи екстракції металопорфіринів не змішуючими 
з нафтою розчинниками з подальшою очисткою екстракту. Перевагою екстракційних 
методів з використанням селективних розчинників є м'які умови процесу, що 
повністю виключає можливість будь-яких хімічних перетворень. 

Як розчинники, що використовуються для екстракції металопорфіринів, 
застосовуються етиловий спирт, ацетонітрилі N, N-диметилформамід (ДМФА). При 
порівнянні селективності і ступеня вилучення металопорфіринів цими розчинниками 
встановлено, що ДМФА найбільш повно вилучає металопорфірини, причому при 
його використанні екстрагуються всі металопорфірини, в той час як ацетон і спирти 
екстрагують в основному їх найбільш полярну частину. 

Для легких нафт з порівняно невисоким вмістом асфальтено-смолистих 
речовин для екстракції нафтових порфіринів найбільше підходить третя група 
методів виділення - комплексоутворення з кислотами Льюїса, в якості яких 
найчастіше використовуються безводні нітрати металів. Суть методу полягає в 
утворенні нерозчинних в вуглеводневих системах молекулярних комплексів 
нафтових металопорфіринів з галогенідами титану або заліза, з подальшим 
виділенням цих комплексів, руйнуванням і регенерацією металопорфіринів. 
Перевагою цього методу є можливість повного виділення металопорфіринів при 
отриманні їх в невеликих концентраціях. 
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Найбільший прогрес в отриманні Ванадію з нафти досягнутий в тих 
технологіях, де він вилучається після максимального видалення вуглеводнів. 
Концентрація Ванадію при цьому, зазвичай, послідовно підвищується у напрямку 
використання: нафта <висококиплячий нафтовий залишок <кокс. 

З усього викладеного вище видно, наскільки важлива і актуальна проблема 
вилучення металів з нафти та нафтопродуктів. 
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Одним із найдавніших розділів органічної хімії є хімія барвників. Історія 

розвитку знань про барвники починається з епохи доісторичних людей, які 
прикрашали стіни печер різнокольоровим зображенням тварин,  з часів 
стародавнього Єгипту, Греції та Риму і продовжується в наші дні. У першу чергу це 
пов’язано з використанням органічних речовин, що мають забарвлення.  

Першими барвниками, про які є історичні свідчення, звичайно були природні 
барвники рослинного, тваринного або мінерального походження. Серед них 
речовини відомі майже кожному – індиго, шафран (основний барвник кроцин), хна 
(основний барвник лаусон), кермес (хімічна основа кермесова кислота), античний 
пурпур тощо. Людина здавна добувала та використовувала їх для фарбування 
текстильних виробів, шкіри, паперу, харчових продуктів. Завдяки римському 
натуралісту Плінію Старшому відомі навіть методи фарбування, які використовували 
давні цивілізації. За часів стародавнього Єгипту, наприклад, найякісніший індиго 
(античний пурпур) виділяли з морських равликів Murex, які колись були поширені в 
прибережних водах Середземного моря. Археологічні дослідження свідчать, що 
добувати індиго почали приблизно у 2000 році до нашої ери. До   першого 
тисячоліття до н. е. вся економіка Фінікії була заснована на торгівлі Тірійським 
пурпуром.  

Згідно Плінію Старшому для виділення барвника равликів давили, залишали 
на три дні розкладатись в розчині основи (свіжі виділення залози равликів безбарвні, 
але темніють при взаємодії з повітрям), а потім кип’ятили десять днів. При цьому з 
12 000 равликів можна було отримати лише 1,4 грамів барвника. Така діяльність 
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навіть знайшла відображення у назві стародавньої держави: слово «Фінікія» 
походить від грецького «фініссо», що означає «робити червоний». Індиго нижчої 
якості (синій барвник) навчились виділяти ще раніше в Індії з рослини Indigofera 
tinctoria (індигофера), у Європі – з Isatis tinctoria (вайда). Незважаючи на те, що ці дві 
рослини містять різні прекурсори барвника (індикан в індигофері та ізатин Б у вайді), 
в результаті утворюється одна й та ж речовина – індиго. І на сьогодні темно-синій, 
фіолетовий і яскраво-червоний – це кольори, які традиційно асоціюються з 
королівською владою, розкішшю і багатством.  
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 Ера природних барвників тривала до відкриття першого синтетичного 
барвника мовеїну Вільямом Перкіним у 1856 році. Відразу Перкін налагодив і 
виробництво цього анілінового барвника. Це дало поштовх для синтезу інших 
синтетичних і природних барвників барвників:  
1856 р. – Натансон нагріванням аніліну з хлористим етиленом отримав фуксин;    
                Вільямсон відкрив перший синтетичний ціаніновий барвник; 
1869 р. – Гребе і Ліберман алізарин з антрацену; 
1871 р. – Байєр відкриває флуоресцеїн і фенолфталеїн;  
1876 р. – Лаут отримав перший барвник тіазинового  ряду тіазиновий фіолетовий    
                Лаута; 
1883 р. – Байєр синтезує індиго. 
 З моменту відкриття синтетичних барвників зароджується і нова галузь 
промисловості – виробництво барвників для легкої промисловості, у якій майже 
одразу стає монополістом Німеччина аж до першої світової війни. Разом з тим 
значно розширюється спектр застосування цих речовин (аналітична хімія, барвники-
сенсибілізатори, медицина, біологічні дослідження, харчова промисловість, лазерні 
технології, фотовольтаїка, інформаційні технології тощо), досліджена біологічна роль 
природних речовин. Такі барвники отримали назву функціональних барвників.  

У зв’язку з розвитком хімії синтетичних органічних барвників виникають і перші 
наукові теорії забарвлення сполук: 
1869 р. – К. Ліберман, К. Гребе;  
1876 р. – О. Віттіг; 1888 р. – Г. Армстронг;  
1915 р. – В.А. Ізмаїльський.  

Великий внесок у розвиток хімії ціанінових барвників вніс український вчений 
Андрій Іванович Кіпріанов, академік АН УРСР. У своїх працях встановив і 
обґрунтував залежність між спектром поглинання барвників та їх структурою, 
середовищем та іншими факторами. Вчений заснував на базі Інституту органічної 
хімії відділ кольору і будови речовини. На сьогодні у відділі досліджують 
функціональні барвники різної будови, зокрема інноваційні барвники групи 4,4-
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дифлуоро-4-боро-3ά,4ά-діаза-s-індацену (BODIPY). В експериментальній частині 
роботи була зроблена спроба модифікації цього ядра за мезо-положенням:  
  
    

 
 

  
 
 

У результаті розроблено препаративний метод введення ціано-групи у мезо-
положення BODIPY та отримано низку сполук такого типу. Показано, що така 
модифікація приводить до значних батохромних зсувів як у спектрах поглинання, так 
і випромінювання. Синтезовано декілька редокс-систем на основі 
борадипірометенового зі спряженими та неспряженими фероценільними 
фрагментами у різних положеннях.  
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Під безвідходною технологією розуміють такий принцип організації 

виробництва, при якому найбільш раціонально і комплексно використовуються 
сировина і енергія в циклі «сировинні ресурси → виробництво → споживання → 
вторинні сировинні ресурси» таким чином, що будь-які дії на довкілля не порушують 
його нормального функціонування, тобто екологічної рівноваги. 

В Україні є поклади нефелінових руд Жовтневого масиву Приазов’я За даними 
усередненого хімічного аналізу, руда містить, %: 55,4…53,2 – SiО2; 19,9…22,5 – 
Аl2О3; 10,0…12,0 – R2О (Na2О+K2О); 6,8…5,5 Fe2О3; 2,4…4,4 – CaO.  На заході 
України також знаходяться значні запаси нефелінової породи, які розташовуються в 
Проскурівському масиві Придністров’я, Антонівському масиві у верхньому Побужжі та 
у районі міста Вінниця. Нефелінові сієніти Проскурівського масиву вміщують 51...58 
% SiО2; 19...21 % Аl2О3; 6,4...8,8 % Na2О; 3,0...4,1 % [1-3]. 

Уже протягом багатьох років глиноземні заводи переробляють нефелін 
(породоутворюючий мінерал, алюмосилікат калію і натрію (Na, K) AlSiO4.) за 
практично безвідходною технологією з врахуванням усіх компонентів сировини. При 
цьому витрати на виробництво всіх корисних продуктів, одержуваних з нефелінової 
сировини, на 10–15 % нижчі вартості отримання цих продуктів іншими промисловими 
способами.  
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Раніше з нефеліну отримували кальциновану соду або карбонат натрію 
аміачно-хлоридним способом (спосіб Сольве). Штучно приготований розчин NaCl 
очищали від домішок кальцію і магнію, насичуючи аміаком, а потім піддавали 
карбонізації з наступним прожарюванням натрій гідрокарбонату [4-5].  

Основна реакція:  
NaCl + NН3 + СО2 + Н2О → NaНСО3 + NН4Cl  
2NаНСО3 → Na2СО3+ Н2О + СО2 ↑ 
Отримання соди цим методом пов'язано з сумно відомими «білими морями» 

значних кількостей невикористовуваних токсичних відходів – розчини хлоридів 
натрію, кальцію, магнію, амонію – близько 8 тон на 1 т цільового продукту. Тому 
розроблено принципово новий метод виробництва соди.  

Сутність комплексної переробки нефеліну полягає у вилученні його складових 
частин у вигляді декількох товарних продуктів.  

Нефеліновий концентрат змішують з вапняком і обпалюють при температурі 
1300º С. При цьому відбувається реакція:  

(Na,К)2O · Аl2O3 · 2SiO2 + 4СаСО3 → 2 (Na,К)АlO2+ 2 (СаО·SiO2) + 4СО2 ↑ 
Отриманий продукт вилуговують. Алюмінати натрію і калію переходять в 

розчин, а кальцій силікат залишається в осаді. Утворений твердий осад 
використовують для отримання портландцементу, а розчин алюмінатів піддають 
карбонізації:  

2 (Na,К)АlO2+ СО2 + Н2О → 2Аl(ОН)3 + (Na,К)2СО3.  
Осад Аl(ОН)3, який при цьому випадає зневоднюють і отримують Аl2O3, що йде 

на виробництво алюмінію, а вихідний розчин, що містить натрій і калій карбонати, 
роздільною кристалізацією переробляють в готову продукцію – кальциновану соду 
Na2СО3 і поташ К2СО3. 

Як ми бачимо, то другий спосіб є більш вигідним та ефективним, в результаті 
комплексної переробки нефелінової руди отримують кілька товарних продуктів за 
практично безвідходною технологією: на 1 т карбонатів натрію і калію (соди і поташу) 
до 1 т глинозему (алюміній оксиду), який використовують для отримання алюмінію і 
8–10 т цементу.  

Крім того, стає можливим попутно вилучити такі рідкісні елементи, як галій, 
титан, ванадій. Хоч останні два до теперішнього часу практично не вилучаються і 
викидаються у відвали. 
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Мотивація – одна із головних умов реалізації навчально-виховного процесу. 

Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною силою удосконалення 
особистості в цілому. Навчальна мотивація ґрунтується на потребі, яка стимулює 
пізнавальну активність дитини, її готовність до засвоєння знань. 

Мотивація виконує кілька функцій: спонукає поведінку, надає особистісний 
сенс і значимість, спрямовує і організовує її. Наявність декількох функцій мотивації 
показує, що вона не тільки передує поведінці, а й постійно присутня на всіх її етапах, 
у всіх її ланках. Єдність цих трьох функцій забезпечує регулюючу роль мотивації в 
поведінці. 

Мотивацію поділяють на зовнішню і внутрішню. Зовнішня мотивація виникає 
під впливом і тиском зовнішніх імпульсів – вимог, наказів, примусів, викликає 
зовнішній дискомфорт (людина зобов'язана виконувати чиюсь волю). До зовнішньої 
мотивації відносяться завжди мотиви: соціальні, оціночні, зорієнтовані на результат і 
т.п.  

Внутрішня мотивація виникає «зароджується» під впливом внутрішнього 
дискомфорту (людина діє, щоб отримати внутрішнє задоволення, досягти 
позитивного психічного стану). Діяльність організовується за власною ініціативою, не 
залежить від чужої волі. Мотиви: внутрішнє задоволення, інтерес. Найчастіше ми 
маємо справу із зовнішньою мотивацією, проте найбільш вагома і спонукальна 
внутрішня мотивація. Одним із різновидів мотивації під час вивчення природничих 
дисциплін, зокрема хімії, є домашній експеримент. 

Домашній експеримент – вид самостійної роботи, що виконується без 
контролю з боку вчителя, але під його керівництвом і з безумовним дотриманням 
правил безпеки. Його виконання привчає самостійно планувати й організовувати 
експеримент, застосовувати отримані знання, вміння й навички в нових ситуаціях та 
вміння представляти результати власного спостереження або дослідження. 

Експеримент у домашніх умовах учні виконують за завданням вчителя. Його 
навчально-виховне значення полягає в розвитку інтересу учнів до хімії, розширенні 
їхнього кругозору. Зміст експерименту визначається, насамперед, темою або 
розділом, що вивчається на уроках, характером навчального матеріалу. Тематика 
дослідів дає можливість учням ознайомитися з хімічними процесами живої і неживої 
природи, які зустрічаються у виробництві та побуті. Для проведення дослідів у 
домашніх умовах вибирають доступні реактиви (можна придбати в аптеці чи 
спеціалізованих магазинах) і матеріали (розчини йоду, нашатирного спирту, оцту, 
лимонної кислоти, спирту медичного, питної соди та ін.) [4]. Бажано, щоб вони 
використовувались у кількох дослідах, були безпечними.  

Організація домашніх дослідів потребує від учителя великої педагогічної 
майстерності. Учитель ознайомлюється з відповідною методичною літературою. 
Визначає тематику дослідів, добирає такі, які не потребують складного обладнання. 
Для початку можна використати досліди, які наведені в шкільних підручниках. Їх 
вчитель виконує сам, щоб з’ясувати, з якими труднощами можуть зіткнутися учні. 
Форми контролю за виконанням дослідів вдома можуть бути різні: фронтальна 
бесіда, короткі письмові звіти учнів, схематичні кольорові малюнки, рівняння реакцій, 
речові докази ( добуті речовини, прилади) [1]. 
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Домашній експеримент займає особливе місце в навчальному процесі. З 
одного боку, ця робота – один з видів шкільного хімічного експерименту. Відзначимо 
одну важливу особливість: оскільки домашні досліди виконуються самостійно, тільки 
під опосередкованим керівництвом учителя, ці досліди не можуть бути занадто 
складними з точки зору техніки експерименту. І головне в цих експериментах не 
результат. Головне – процес виконання роботи, в ході якого удосконалюються 
загально навчальні та експериментальні вміння. Так, при виконанні домашніх 
дослідів учні визначають мету досліду, планують етапи своєї роботи, здійснюють 
спостереження, вибирають способи дії, роблять висновки, виконують дії 
самоконтролю. Звичайно ж, учитель спрямовує діяльність учнів. 

Таким чином, включення в самостійну діяльність – виконання домашніх 
експериментальних робіт може привести до вдосконалення пізнавальних мотивів, 
перш за все, широких пізнавальних мотивів: інтерес до знань, до змісту і процесу 
навчання. У тій мірі, в якій учень бере участь у виконанні домашніх дослідів, у нього 
удосконалюються і навчально-пізнавальні мотиви – інтерес до способів добування 
знань. Стають більш зрілими прийоми цілепокладання школярів, планування своєї 
діяльності. Домашній експеримент викликає також позитивні емоції, тому що це нова, 
більш «доросла» форма роботи. З іншого боку, домашній експеримент - один з видів 
домашньої роботи. Для того, щоб уявити місце і значення домашнього експерименту 
в загальній системі домашніх завдань, розглянемо основні (традиційні) види робіт, які 
учні виконують вдома. Цими видами робіт є: 

1) робота з текстом підручника; 
2) написання рівнянь реакцій; 
3) рішення задач; 
4) підготовка до практичної роботи; 
5) підготовка повідомлень, доповіді; 
6) читання науково-популярної літератури; 
7) робота з довідковою літературою. 
Між цими видами навчальної роботи існує певний зв'язок. Наприклад, робота з 

підручником безпосередньо пов'язана з такими видами робіт як рішення задач, 
підготовка до лабораторної роботи і не має такого зв'язку з читанням науково-
популярної літератури. Домашні завдання експериментального характеру пов'язані з 
усіма видами робіт. Так, при виконанні домашніх дослідів, учень працює з книгою, 
вирішує завдання, звертається до довідкової літератури, виконання домашніх 
дослідів спонукає до читання науково-популярної літератури. 

Під час проведення учнівського досліду відбувається поєднання теоретичних 
знань з практичною діяльністю. Водночас, експериментальна робота дає можливість 
познайомити учнів з методами досліджень у хімічній науці, розвиває їх логічне 
мислення. Тому можна зазначити, що без теорії неможливо перейти до практики, але 
й під час практики учні здобувають нові знання, тому в даному випадку наявний 
взаємозв'язок обох аспектів навчання. Це доводить важливість практичних дослідів з 
хімії, а саме учнівських експериментів.  

Навчальний експеримент з хімії – це не тільки метод пізнання, а й одночасно 
метод навчання, розвитку і виховання учнів, який застосовується для досягнення 
різної мети: повторення пройденого матеріалу, формування нових понять з хімії, 
прищеплення і закріплення знань і вмінь, перевірки їх засвоєння учнями. Крім того, 
навчальний експеримент організовують для розвитку логічного і діалектичного 
мислення учнів, їх інтересу, виховання ініціативи, творчої самостійності, акуратності. 

Отже, основне завдання викладання хімії – це, перш за все, зацікавити 
школярів процесом пізнання науки: стимулювати їх до ставлення запитань самим 
собі та спроб самостійно знайти на них відповіді, пояснювати результати, робити 
висновки [2]. 
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Важливим є те, що хімічний дослід не лише дає змогу виявити певні наукові 
факти, але також є засобом формувань багатьох понять з хімії. Під час виконання 
експерименту, учні можуть переконатись у тому, що теорії та гіпотези виникають не 
випадково, а що вони створюються на основі фактів.  

     Діти за своєю природою дуже допитливі. Пізнаючи цей світ, вони 
цікавляться тим чи іншим. Невтомна жага до нових вражень, невичерпне бажання 
експериментувати та досліджувати – це природний стан дитини. Тому саме 
допитливість дітей та їх інтерес до пізнання світу роблять досліди дуже важливою 
сферою їх життя. 

За словами В.О. Сухомлинського «стимулом активної розумової діяльності є 
самостійне вивчення фактів, явищ». Під час трудових операцій, підкреслював 
видатний педагог, «відбувається складне явище: кожної миті багато разів 
передаються сигнал від руки до мозку і від мозку до руки; мозок вчить руку, рука 
розвиває, вчить мозок» [3]. 

Важливо зазначити роль домашньої дослідницької роботи. Перевагою 
домашнього експерименту серед інших видів експериментальних робіт в класі є те, 
що під час його виконання учні не обмежені часом. Дійсно цікаві досліди захоплюють 
будь-яку дитину незалежно від її віку. 

Під час проведення домашнього експерименту, школяр може відчути себе 
справжнім вченим-хіміком. Так йому буде набагато цікавіше й легше вивчати хімічну 
науку, ніж сприймати сказане вчителем на віру і засвоювати знання та факти, що 
пропонуються викладачем у готовому вигляді.  

Поганий той вчитель, у якого немає послідовників. Для того, щоб учень у 
майбутньому вибрав професію, яка пов'язана з хімією, необхідно викликати в нього 
інтерес до цього предмету. Хімічний дослід відіграє важливу роль при вивченні хімії, 
тому що хімія – це експериментально-теоретична наука. І ми впевнені в тому, що 
організація та якість хімічного експерименту – це основні фактори впливу на якість 
знань учнів з цього предмету, бо саме він є джерелом знань та критерієм істинності. 
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Зміни, що відбуваються у системі шкільної освіти, сприяють гуманізації 

освітнього процесу, в центрі якого є молода людина, її розвиток і виховання. 
Головною метою навчання хімії, як і більшості шкільних предметів, - є формування 
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засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів: уміння вчитися, 
соціальної, загальнокультурної, інформаційно-комунікативної, громадянської та 
здоров’язбережувальної. 

Серед умінь, що характеризують ці компетентності і формуються на уроках 
хімії, є наступні:  уміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну 
інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її, знання 
способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та подіями, навички роботи у 
групі, відігравання різних соціальних ролей у колективі тощо. [2] 

Формуванню і розвитку цих умінь, посиленню діяльнісного компоненту 
навчання сприяє групова форма роботи учнів на так званих робочих семінарах [4]. 

Групова навчальна діяльність використовується учителями на уроках, проте 
спостереження за роботою учителів хімії під час проходження педагогічної практики, 
свідчать, що, на жаль, це відбувається епізодично.  

Також, останні оновлення змісту шкільних програм потребують коригування 
змісту існуючих завдань для групової роботи учнів на уроках хімії [3]. 

У педагогічному дослідженні цієї проблеми ми поставили наступні завдання: 

− проаналізувати періодичні та методичні джерела щодо використання групової 
роботи на уроках хімії; 

− розглянути структуру навчальних занять та методику їх проведення в умовах 
групового навчання учнів; 

− розробити методичні рекомендації організації та проведення семінарів на уроках 
хімії в основній школі. 

Групову навчальну діяльність учнів ми розглядаємо як сукупну навчальну 
діяльність невеликих за складом груп,  які  діють у межах одного класу відносно 
тривалий час. Досягнення загальної мети групової діяльності  відбувається завдяки 
спільним зусиллям окремих членів групи. Єдина мета та спільна мотивація є 
обов’язковими психологічними структурами групової діяльності. Сприйняття мети 
групової навчальної діяльності і спрямування зусиль на її досягнення перебувають у 
взаємозв’язку з індивідуальною мотивацією учасників групової діяльності. У малій 
навчальній групі, що досягла високого рівня ідентифікації, об’єднання індивідуальних 
мотивів і цілей породжує збагачення та взаємне посилення мотиваційної сфери 
кожного з учасників суспільної діяльності [4]. 

Загальні принципи  організації групової роботи школярів на уроках 
розглядаються у дослідженнях В.К. Дяченка, В.В. Котова, Г.О. Цукермана,                          
О.Г. Ярошенко, А.С. Гарницької, М.Д. Лійметса,  І.М. Чередова. Виховні можливості 
діяльності малих груп школярів перебували у полі зору М. Д. Виноградової та                             
Б.І. Первіна. Теорії і практиці використання групової форми роботи у проведенні так 
званих робочих семінарів при навчанні школярів хімії присвячені роботи  
О.Г. Ярошенко, С.А. Кушнірук. Також групову навчальну діяльність розглядають при 
вивченні інших природничих предметів. 

Застосування семінару, як різновиду групової роботи в освітньому процесі з 
хімії зумовлено тим, що методика організації семінарських занять базується на теорії 
активного навчання. Дослідження американських вчених Р. Карнікау і Ф. Макелроя 
виявили достовірну закономірність навчання: людина пам'ятає 10% прочитаного;  20%  
почутого;  30%  побаченого;  50%  побаченого і почутого;  80%  того, що говорить сам;  
90%  того, до чого дійшов у процесі самостійної діяльності [6].  

На семінарах з хімії  відбувається процес накопичення, систематизації, 
поглиблення, розширення знань. Практика показує, що найдоцільніше його 
застосовувати на уроці вивчення нового матеріалу і уроці узагальнення та 
систематизації знань. Дослідницька робота учнів у підготовці до семінару 
організовується індивідуально або у складі груп і включає такі види діяльності: 
самостійне вивчення навчального матеріалу, опрацювання літературних джерел, 
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проведення спостережень, аналіз статистичних даних, оформлення результатів 
самостійної роботи [1]. 

Наші власні систематичні спостереження за навчальною діяльністю учнів 8 
класу дали змогу зробити висновок про досить високу їх активність на уроці, 
прагнення до самостійних дій, самоствердження, готовність до пошуку.  Проте слід 
зазначити, що вони ще не готові без допомоги вчителя організувати свою розумову 
діяльність, недостатньо володіють способами, прийомами осмислення, мають 
недостатньо сформовані практичні навички самостійного виконання завдань. Поряд з 
тим, це не є перешкодою для упровадження семінарів у навчальний процес з хімії з 8 
класі. Згідно з класифікацією семінарів, що наведена в науковій літературі,  для учнів 
7 – 8 класів за своїм змістом доступний лише просемінар за наступних умов: 

1) учні вміють складати тези, писати доповіді, повідомлення;  
2) рівень їх підготовки з хімії не нижче середнього;  
3) учитель на підготовчому етапі організації навчив опрацьовувати додаткові 

інформаційні джерела, вказавши конкретні сторінки;  
4) учитель надав алгоритми виконання завдань. 
За таких умов учні опанують елементи самостійної діяльності, що забезпечить 

наступність навчання у старшій школі [5]. 
У загальній структурі 45-хвилинних робочих семінарів виділяють 3 частини: 

коректуючу, навчаючу і контролюючу. Коректуюча частина, тривалість якої в 
середньому дорівнює 10 хвилин, призначена для усної перевірки засвоєння кожним 
учнем теоретичного матеріалу, що стосується теми семінарського заняття для їх 
одночасного контролю і корекції. У цій частині завдяки груповій навчальній діяльності 
одночасно з усною перевіркою знань відбувається уточнення, доповнення, а для 
окремих учнів просто первинне формування фонду теоретичних знань [4]. 

Після закінчення усного опитування обговорюються результати і консультант 
заносить в облікову картку оцінки чи бали, одержані кожним учасником групової 
діяльності за усні відповіді.  

Здійснивши актуалізацію теоретичних знань, учні починають спільно 
виконувати тренувальні вправи навчаючої частини робочого семінару. У процесі 
групового виконання завдань учні спільно вчаться застосовувати теоретичні знання 
для вирішення задач практичного характеру. Учням з високим рівнем навчання 
групова діяльність надає змогу пересвідчитись, наскільки правильно вони уміють 
розв’язувати подібні завдання. Слабко встигаючим учням хід розв’язування 
додатково пояснює консультант чи хтось із членів групи. Працюючи у групі, учні 
швидше намічають й реалізовують план правильного розв’язування завдань, а 
відсутність заборони на навчальне спілкування відіграє позитивну роль у формуванні 
мотивації навчання й підтримці інтересу до процесу засвоєння та закріплення знань, 
формування умінь. На цьому етапі учитель перевіряє результати виконання завдань 
учнями і може поставити оцінку усім членам групи. 

Заключною частиною семінару є контролююча частина, на якій кожен учень 
індивідуально виконує завдання, аналогічні представленим у навчаючій частині. За 
цей вид роботи учень також отримує оцінку. Далі учитель вирішує, чи ставити дві 
оцінки, чи середню за роботу на двох частинах семінару. 

Наведемо орієнтовні завдання до коректуючої і навчаючої частин робочого 
семінару 8 класу до теми «Хімічні властивості основних, кислотних та амфотерних 
оксидів».  

Завдання для усного обговорення у групі (коректуючи частина): 1) Як за 
формулою оксиду визначити його властивості? 2) З якими речовинами реагують 
основні оксиди? Речовини яких класів при цьому утворюються? 3)  якими речовинами 
реагують кислотні оксиди? Речовини яких класів при цьому утворюються? 4) Які 
властивості є спільними у амфотерних оксидів з основними і кислотними оксидами? 



 

30 
 

Навчаюча частина: 1. Складіть узагальнюючу схему «Хімічні властивості 
оксидів». 2. Закінчіть рівняння можливих реакцій, вкажіть типи реакцій, назвіть 
утворені речовини: 
а) СuО + 2HCl →  
б) ВаО + Н2О →  
в) СаО + СО2 → 
г) 2КОН + SO3 →  
ґ) SіO2 + Н2О → 
д) Fe2О3 + 3Н2О → 
е) алюміній оксид + натрій оксид → 
є) цинк оксид + нітратна кислота → 
ж) карбон(ІV) оксид + сульфур(VІ) оксид → 
з) силіцій(ІV) оксид + калій гідроксид → 
и) берилій оксид + літій оксид  → 
і) сульфатна кислота + нітроген(ІІ) оксид  → 

Впровадження групової навчальної діяльності не може не позначитись на 
загальному стані вивчення навчального предмета. Зміни, що відбуваються в учінні 
школярів та структурі навчального процесу і виявляються в ході спостережень та 
опитувань, слугуватимуть для вчителя інформацією про те, чи варто продовжувати 
далі використання групової навчальної діяльності учнів у окремо взятому класі та до 
яких змін треба вдаватись з метою поліпшення цього процесу. 

Для впровадження групової діяльності вчителеві потрібно знати сутність його 
виду навчальної діяльності, методику організації й технологію здійснення групової 
роботи учнів, а також мати бажання доповнити особистий методичний арсенал 
новим для учнів видом діяльності. 

Вважаємо, що саме використання групової роботи учнів на уроках хімії значно 
підвищить рівень навчальних досягнень школярів з цього предмету і сприятиме 
розвитку ключових компетентностей учнів. 

 
Список використаних джерел: 

1. Задорожний К.М. Інтерактивні технології на уроках хімії./ К.М. Задорожний. – 
Харків: Основа, 2006. – 176 с. 

2. Концепція нової української школи http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-
serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html 

2. Хімія. 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів/http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-
9-klas-2017.html 

3. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика: (На 
матеріалі вивчення хімії). / О.Г.  Ярошенко. – К.: Партнер, 1997. – 208 с.  

4. http://pidruchniki.com/12810419/psihologiya/psihologiya_pidlitkovogo_viku 
5. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/hrestomatia/69.php 

 
 

ХІМІЧНІ ОСНОВИ ФОТОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Ночник К.О. студентка IV курсу 
спеціальності «Хімія» 
науковий керівник: 
к.п.н., доцент Прибора Н.А. 

 
З настанням ери цифрової фотографії більшість вважає, що плівкові процеси 

фактично знівельовано. Адже сучасна цифрова техніка надає фотографу безліч 
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можливостей – весь процес зйомки автоматизований і навіть людина, далека від 
фотографії, може отримувати якісні і цікаві знімки за допомогою компактного  
цифрового фотоапарата. Однак плівкову фотографію будуть використовувати ще 
тривалий період часу, оскільки це пов’язано з мистецтвом фотографії, з потребами 
медицини (рентгенівські знімки та МРТ), з роботою слідчих, оперативних працівників, 
експертів-криміналістів та з космічною фотозйомкою.  

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

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

Перший дослід в історії фотографії проробив Фабрицій. Він, змішавши кухонну 
сіль з розчином аргентум нітрату, одержав молочно-білий осад, що чорнів від 
сонячного світла. Дослідивши це явище, у своїй книзі про метали, виданій 1756 року, 
Фабрицій повідомив, що за допомогою лінзи одержав зображення на поверхні осаду, 
аргентум хлориду, і що зображення це ставало чорним або сірим залежно від 
тривалості освітлення його сонячними променями. Назву «фотографія» було обрано 
у Французькій академії наук 1839 року. Першою жінкою-фотографом стала ботанік 
Анна Аткінс. У 1727 р. німецький хімік Шульце виявив чутливість інших солей 
Аргентуму до світла. Ці солі на світлі темніли. 

Сучасні фотографічні матеріали складаються з захисного шару, емульсійного 
шару, підшару, підкладки та протишару. 

Захисний шар – тонка (близько 1 мкм) плівка добре задубленого желатину або 
полівінілового спирту, яка служить для захисту емульсійного шару, що знаходиться 
під ним, від механічних пошкоджень. 

Емульсійний шар – желатинова плівка, в якій розподілені дрібні частки 
(мікрокристали) світлочутливої речовини – аргентум галогеніду.  

Підшар в більшості випадків складається з желатину, в який введені дубильні 
речовини. Товщина підшару менше 1 мкм. Він служить для міцного скріплення 
емульсійного шару з підкладкою. Підшар фотографічних паперів виконує й іншу 
функцію: запобігає проникненню емульсії в підкладку (таке проникнення веде до 
втрати різкості зображення).  

Протишар (протискручуваний шар) – тонка плівка желатину або лаку, яка 
наноситься для того, щоб фотоматеріал не скручувався мимовільно. 

Процеси, що відбуваються в емульсійному шарі під дією світла і призводять до 
виникнення центрів прихованого зображення, пов'язані, перш за все, з внутрішньою 
будовою мікрокристалів аргентум броміду і їх електричними властивостями. 

Для отримання емульсійної шару на поверхню підкладки, попередньо вкритій 
підшаром, наносять, а потім висушують на ній фотографічну емульсію – суспензію 
мікрокристалів галогеніду Аргентуму у водному розчині желатини. Мікрокристали в 
негативних емульсіях складаються з броміду Аргентуму, як правило, з домішкою 
йодиду. В позитивних – можуть мати різний склад: бромід, бромід-йодид, бромід-
хлорид, хлорид. Їх форма залежить від умов кристалізації. На форму мікрокристалів 
впливають речовини, які адсорбуються на їх поверхні при формуванні та зростанні, а 
також кількість желатину в емульсії, присутність амоніаку тощо. У глибину 
емульсійного шару від поверхні до підкладки налічується 10-100 мікрокристалів в 
залежності від товщини емульсійного шару і призначення матеріалу. Велика часточка 
аргентум галогеніду на кожен корисно поглинений фотон дає більшу масу срібла, ніж 
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дрібна. Для того, щоб отримати почорніння, що має певну оптичну щільність, в разі 
крупнокристалічної емульсії потрібна менша експозиція, ніж в разі 
дрібнокристалічної, отже, чим більші мікрокристали, тим вони чутливіші. 

Виготовлення фотографічної емульсії як суспензії мікрокристалів галогеніду 
аргентуму у водному розчині желатини складається з наступних технологічних 
етапів. 
1. Емульсифікація - отримання початкової фази AgHal у водному розчині желатини. 
2. Перше (або фізичне) дозрівання - перекристалізація частинок AgHal. 
3. Перехідні процеси - підготовка до другого дозрівання. 
4. Друге (або хімічне) дозрівання - формування активних центрів світлочутливості. 
5. Підготовка емульсії до поливу. 

Емульсифікація. Цей етап полягає в отриманні аргентум галогеніду за однією з 
реакцій: 

AgNO3 + MeHal → AgHal + MeNO3,       
[Ag(NH3)2]NОз + MeHal → AgHal + MeNO3 + NH3, 

де Ме ~ К, Na чи NH4
+; Hal ~ Br, I чи Cl. 

Аміакати Аргентуму [Ag(NH3)2]NОз отримують попередньою дією водного 
розчину амоніаку на розчин нітрату Аргентуму. Реакції ведуть у присутності 
захисного колоїду – желатини і тому галогеніди в осад не випадають. 

У результаті зливання розчинів AgNO3 і MeHal утворюються частинки, середні 
розміри яких становлять соті частки мкм. Вони називаються зародками 
мікрокристалів і за порядком їх розмірів відносяться до колоїдних (0,001-0,1 мкм). 

Перше дозрівання проводиться для того, щоб зародки виросли і сформувалися 
в великі мікрокристали. Цим досягається підвищення світлочутливості. Процес 
полягає в дотриманні емульсії при підвищеній температурі. Час витримування і 
температуру встановлюють в залежності від бажаних результатів, складу емульсії і 
обраної технології (амоніачний або безамоніачний спосіб). 

Друге дозрівання, як і перше, полягає в витримуванні емульсії протягом деякого 
часу при певній температурі. В результаті цього відбувається подальше підвищення 
світлочутливості, але природа другого дозрівання відрізняється від першого. На 
поверхні мікрокристалів відбувається активне формування ділянок, які мають 
підвищену реакційну здатність і називаються центрами світлочутливості. Одна з 
причин виникнення центрів світлочутливості – взаємодія речовин, що містяться в 
желатині, з йонами Аргентуму мікрокристалів. Речовини, що забезпечують утворення 
центрів або підвищення їх активності, називаються хімічними сенсибілізаторами. 

Основи сучасного вчення про приховане зображення були закладені Веббом в 
1936 році та пізніше розвинені рядом дослідників. Істотний внесок в теорію питання 
зроблений Герні і Моттом (1938), а також Мітчеллом (1957). 

Експонування фотоматеріалу світлом. Механізм появи прихованого зображення 
ученими не з'ясований остаточно. Існують різні теорії і погляди. Проте у фахівців 
немає сумніву, що воно створюється атомами металевого срібла, які так чи інакше 
утворюються внаслідок фотохімічної реакції, наприклад: 

AgBr → Ag + Br. 
Зворотному перебігу реакції, тобто окисненню атомів срібла атомами Брому, у 

фотоемульсії перешкоджає желатина. Багато учених вважають, що першою стадією 
фотолізу є відрив електрона від галогенідного йону з утворенням атома галогену:  

Br - - e- → Br. 
Електрон переміщається по мікрокристалу і потрапляє до потенційної 

енергетичної ями ("пастки"). Наявність в ямі одного або декількох електронів надає їй 
негативний заряд. Відповідно до закону Кулона ці електрони притягують до себе 
позитивно заряджені йони Аргентуму і відновлюють їх. У результаті навколо ями 
утворюються групи атомів срібла відповідно до рівняння: 
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nAg+ + ne– → nAg. 
Стійку групу атомів срібла, що утворюється під дією світла, в мікрокристалі 

галогеніду срібла називають центром прихованого зображення. Приховане 
зображення невидиме не лише неозброєним оком, але і на оптичному мікроскопі.  

За експонуванням слідує прояв – хімічна обробка матеріалу. При цьому 
приховане зображення, посилюючись, переходить в видиме. 

Прояв оснований на тому, що центри прихованого зображення змінюють хімічні 
властивості їх мікрокристалів. Вони каталізують відновлення йонів Аргентуму 
деякими відновниками, що називаються в фотографії проявники.  

Центри прихованого зображення і вуалювання, що каталізують відновлення 
йонів Аргентуму, носять загальну назву центрів прояву. Їх розглядають як частки 
гетерогенного каталізатора, що знижує енергію активації відновлення йонів 
Аргентуму проявляючими речовинами. В результаті такого каталізу відбувається 
процес, який в узагальненому вигляді можна представити схемою 

 
де Redn- - відновлена, а Ох - окиснена форма речовини. 
Це не єдино можливий спосіб перетворення прихованого зображення у видиме. 

У розчині солі Аргентуму і відновника йони Аg+  реагують з відновником, наприклад: 
3AgNO3 + 3FeSO4 = Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 3Ag 

Органічні проявники можна зустріти серед різних класів сполук: бензенів, 
гетероциклічних сполук – піразолонів, піразолідонів, піридинів, піримідинів; є 
проявники також серед аліфатичних сполук і нафталінів. 

В даний час практичне застосування мають головним чином похідні бензену. Їх 
одержують заміщенням пара- або орто-Гідрогену молекули бензену активними 

групами. В теорії прояву активні групи – це групи ОН- і аміногрупа NH2
-: 
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OH OH

NH.CH3
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NH2

NH2
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У чорно-білому зображенні містяться різні кількості срібла – великі в темних його 

ділянках і малі – в світлих, що вимиваються з нього у процесі обробки плівки та 
фотопаперу.  

Одна з нагальних проблем фотографічної справи – регенерація срібла з відходів 
фотоматеріалів – і наразі потребує вирішення. Розв’язання її – предмет подальших 
досліджень у цьому напрямі. 
 
 

ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ВНАСЛІДОК РОБОТИ ТЕС 
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Важкі метали належать до пріоритетних глобальних забруднюючих речовин 

довкілля. За своєю хімічною структурою важкі метали є простими хімічними 
елементами, але у довкіллі і живому організмі поводять і виявляють себе 
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неоднозначно: складно, багатогранно і навіть парадоксально. Беруть участь у 
біологічних процесах, входять до складу тканин та багатьох ферментів живих 
організмів, можуть бути активаторами або інгібіторами дії ферментів. Важкі метали 
стійкі у довкіллі. 

Найпоширеніші сьогодні в біосфері – це Плюмбум, Меркурій, Кадмій, Купрум, 
Цинк. Значна питома вага цих елементів у забрудненні навколишнього середовища 
зумовлена спалюванням мінерального палива: у попелі вугілля та нафти виявлено 
майже всі метали. Так, у одній тонні попелу після спалювання кам’яного вугілля 
знаходиться 500 г германію, 500 г миш’яку, 400 г урану, 300 г кобальту, 200 г олова, 
200 г цинку та багато інших важких металів. Основними джерелами штучних 
аерозольних забруднень повітря та пилу важкими металами є теплоелектростанції, 
збагачувальні фабрики, металургійні, цементні, автомобільний транспорт, відходи 
тваринництва та господарсько-побутові відходи, пестициди. У повітря з викидами 
потрапляють оксиди цинку, міді, свинцю, миш’яку, кадмію, ртуті, хрому, кобальту та 
багато інших [2]. 

Забруднення ґрунтового покриву дуже тісно пов'язане з роботою 
електростанцій (ТЕС), автомобільного та залізничного транспорту. Нині більшість 
електричної енергії виробляється ТЕС, на яких споживається понад третини 
видобутого у світі палива. Тенденція до першочергового використання ТЕС 
збережеться і на майбутнє десятиліття. Різнорідність впливу ТЕС на довкілля 
залежить від виду палива, що використовується. Рівень забруднення грунту та 
закономірності просторового поширення важких металів залежать від потужності 
електростанцій, тривалості їх діяльності, якості сировини, технології виробництва, 
ефективності роботи очисних споруд. Забруднення ґрунтів призводить, своєю 
чергою, до забруднення ґрунтових та поверхневих вод, вторинного забруднення 
приземного повітря. Грунт є початковою ланкою харчового ланцюга, і надлишкове 
надходження ксенобіотиків у ґрунт зумовлює його токсичну дію на рослини, 
призводить до накопичення важких металів у харчових продуктах. Саме тому вісім 
металів (Меркурій, Кадмій, Плюмбум, Арсен, Купрум, Стронцій, Цинк, Ферум) 
включені об’єднаною комісією ФАО/ВООЗ у перелік компонентів, які обов’язково 
повинні контролюватися у продуктах харчування під час міжнародної торгівлі. Рівень 
забруднення грунтів є інтегральним показником багаторічного забруднення всього 
довкілля. Допустимий вміст забруднювальних речовин у грунтах країн ЄС, США, 
Канаді, Англії перевищує гранично-допустимі концентрації цих речовин у порівнянні з 
Україною в десятки та сотні разів. Наприклад, у Канаді вміст Плюмбуму в грунтах 
житлових кварталів і парків допускається до 500 мг/кг, а в грунтах промислових зон 
або під комерційне використання – до 1000 мг/кг, у сільськогосподарських грунтах – 
37,5 мг/кг (в Україні – 32 мг/кг валовий вміст Плюмбуму у грунті). В Англії допустимі 
рівні вмісту Плюмбуму в залежності від категорії використання грунтів коливаються 
від 300 до 2000 мг/кг, у Німеччині – від 200 до 2000 мг/кг, у Нідерландах – від 85 до 
600 мг/кг, у США – від 300 до 6000 мг/кг. Вміст Кадмію у грунті також суттєво 
коливається: від 0,3 – 10,5 мг/кг в Україні, до 30 – 800 мг/кг у США [3]. 
Проблема забруднення довкілля важкими металами весь час загострювалась і нині 
набула загрозливих розмірів. Своєрідна форма забруднення водойм виникає в 
результаті скидання в них термальних вод теплових електростанцій. Теплове 
забруднення істотно впливає на гідро біоценози через зміну умов дихання тварин. 
Підігрів води знижує розчинність кисню і підвищує його споживання гідробіонтами, що 
у свою чергу ще більш зменшує його концентрацію у воді, особливо влітку. Узимку 
може спостерігатися зворотна картина: підігрівання попереджає їх замерзання і 
відсутність крижаного покрову створює сприятливі умови для атмосферної аерації 
води. Зміна термічного режиму водойм-охолоджувачів під впливом скидання ТЕС 
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веде до руйнування старих біоценозів і виникнення нових з іншою компонентною і 
кількісною сполукою [1]. 
Через негативний вплив теплоенергетики, у багатьох регіонах уже сьогодні 
створилася небезпечна екологічна ситуація, основними ознаками якої можна 
вважати наступне: 
1) Повітряний басейн забруднено газовими й аерозольними викидами (СО2, 

поліциклічні ароматні вуглеводні, СО, NОх, SОх, зола, сажа та ін.). Усе це 
призводить до таких незворотних процесів, як руйнування озонового шару; 
виникнення парникового ефекту; накопичення в стратосфері дрібних твердих 
частинок, які відбивають сонячне випромінювання і визначають «недогрів» земної 
кулі. 

2) Викиди теплової енергії в навколишнє середовище, що є причиною теплового 
забруднення, призводять до зміни клімату в локальних енергонасичених районах і 
великих містах. 

3) Забруднення ландшафту, знищення лісів, рослинності, диких тварин, 
плодоносного шару та ін., що впливає на безпеку життєдіяльності людей у таких 
місцевостях. 

4) Оптичне забруднення атмосфери у великих містах у зв’язку зі складною системою 
поглинання, відбивання та розсіювання сонячних променів за наявності 
відповідних газових забруднень атмосфери. 

5) Забруднення ґрунтових вод стоками ТЕС та іншими промисловими об’єктами [2]. 
Взаємодію ТЕС з навколишнім середовищем зображено на рис.1: 

 
Рис. 1. Схема взаємодії ТЕС з навколишнім середовищем: 

ПГ – парогенератор; Т – турбіна; К – конденсатор; ЖН, КН, ЦН – відповідно 
живильні, конденсаторні та циркуляційні насоси; РВП – регенеративний підігрів 
живильної води; Г – генератор електричного струму; МО – масоохолоджувач; 
ТП – трансформаторна підстанція; ЛЕП – лінії електропередач 
 
Під час спалювання вуглеводневого палива в топках ТЕС, а також у двигунах 

внутрішнього згоряння, виділяється вуглекислий газ, концентрація якого в атмосфері 
збільшується приблизно на 0,25 % за рік. Це спричинює розігрівання атмосфери за 
рахунок парникового ефекту. Атмосфера забруднюється й дрібними твердими 
частинками золи, шлаку, не повністю згорілого палива (сажа). Для зменшення шкоди 
від цих забруднень вдаються до таких технологічних заходів: 
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− вугілля перед його спалюванням у топках ТЕС очищають від сполук сірки; 

− вловлюють із диму ТЕС оксиди сірки й азоту, пропускаючи його крізь спеціальні 
поглиначі; 

− частинки золи й сажі вловлюють за допомогою установок типу «Циклон» та 
іншими способами; 

В організм людини важкі метали надходять з атмосферним повітрям, водою, 
харчовими продуктами і можуть викликати гострі, але частіше хронічні отруєння. 
Пріоритетні забруднювальні хімічні елементи – Плюмбум, Кадмій, Меркурій належать 
до протоплазматичних отрут, мають політропну дію, уражують всі системи організму, 
передусім нервову, а також можуть викликати віддалені ефекти – ембріотоксичний, 
гонадотоксичний, мутагенний, тератогенний, канцерогенний. Доведено, що розвиток 
злоякісних пухлин спричиняє Арсен (викликає рак легенів), Нікель (викликає пухлини 
порожнини рота та товстої кишки), Кадмій (викликає практично всі форми раку). 
Враховуючи значний негативний вплив теплової енергетики на довкілля варто 
значно збільшити частку альтернативних електростанцій, які використовують 
невичерпні природні ресурси і практично не завдають шкоди навколишньому 
середовищу [3]. 
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Організм здорової людини має досить чітку здатну до самоорганізації систему 
гомеостазу, в якій належну роль відіграють і мікроелементи (МЕ).  Більшість 
незамінних мікроелементів є кофакторами або простетичними групами  
біокаталізаторів - ферментів.  Зазвичай вони виконують щонайменше одну з трьох 
можливих функцій.  По-перше, сам незамінний мікроелемент може виявляти 
каталітичну активність відносно певної хімічної реакції, це особливо характерно для 
йонів Феруму і Купруму. По-друге, катіон металу може утворювати комплекс 
одночасно і з субстратом і з активним центром ферменту, внаслідок чого вони 
обидва зближуються і переходять в активну форму.  Нарешті, йон металу може 
відігравати роль потужного акцептора електронів на певній стадії каталітичного 
циклу. 

Численними дослідженнями встановлено, що Ферум є облігатним 
біоматеріалом, який відіграє суттєву роль у забезпеченні нормального 
функціонування клітин у всіх біологічних системах. На відміну від більшості 
металічних елементів, біологічна цінність Феруму визначається багатогранністю його 
функцій, незамінністю іншими металами в складних біохімічних процесах, активною 
участю в клітинному диханні, що забезпечує нормальне функціонування тканин і 
організму людини.  Ці питання вивчені наразі досить повно, проте все ж залишаються 
предметом досліджень і дискусій, зокрема при об’єднанні наукових інтересів у галузі 
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хімії, біології та медицини. Перспективним напрямком у цьому напрямку є створення 
ферумовмісних препаратів для лікування великої групи захворювань і патологій, 
спричинених зазвичай дефіцитом цього елемента в організмі людини. 

Загальний вміст Феруму в організмі становить (мг/кг): 50 у чоловіків, 35-40 у 
жінок і 70 у новонароджених.  В організмі цей мікроелемент здійснює постійний 
кровообіг. Він забезпечує перенесення Оксигену, бере участь в окиснювальних 
процесах, синтезі імуноглобулінів, колагену, порфірину, впливає на кількість і 
функціональні властивості Т-лімфоцитів, входить до складу нервових клітин тощо 
(рис.1). [13, с. 48]. 

   Метаболізм Феруму є складним процесом, який включає зберігання, 
використання, транспорт, руйнування його і повторне використання. Функціональну 
активність Ферум виявляє у складі: гемопротеїнів, а саме гемоглобіну, міоглобіну і 
ферментів каталази, пероксидази, цитохромів, а також таких ферментів як ацетил-
КоА, дегідрогеназа і сукцинатдегідрогеназа, С-редуктаза, цитохроми, 
ксантиноксидаза і аконітаза. Транспорт Феруму відбувається у складі трансферину, 
мобілферину і лактоферину зовні клітини, а депонування — у складі феритину, і 
гемосидерину.  

 

Джерелами Феруму при біосинтезі ферумовмісних білків слугує Ферум їжі та 
Fe, що вивільняється при постійному розпаді еритроцитів у клітинах печінки і 
селезінки. Згідно з даними Н.С. Доніга (1965) за добу з сечею виділяється 3,89 ± 0,4 
мг Феруму. Провідна роль в обміні Феруму належить печінці, яка регулює його рівень 
в крові.  

Обмін Феруму здійснюється через ферумовмісні білки плазми крові, зокрема 
трансферин. Основна частина трансферину, навантаженого Ферумом, зв'язується зі 
специфічними рецепторами на поверхні клітин-попередників еритроцитів і піддається 
інтерналізації. Клітини-попередники еритроцитів використовують отриманий Ферум 
для синтезу гемоглобіну. Той Ферум, який не зв’язався з гемоглобіном, запасається у 
вигляді феритину (рис. 1 та 2, Додатки). [13, с. 48], тобто у клітинах Fe депонується 
білком феритином.  

Загалом в організмі дорослої людини міститься 2,0 до 5,5 г Феруму, з яких 
тільки близько 3,5 мг знаходиться в плазмі крові. Гемоглобін має приблизно 68 %  Fe 
всього організму, феритин – 27 %, міоглобін – 4 %, а трансферин – 0,1 %. На частку 
всіх ферумовмісних ферментів припадає лише 0,6 % Феруму організму.  

Ферум є необхідним для формування у клітинах центральної нервової системи 
Д2-рецепторів (рецепторів дофаміну). Їх відсутність або нестача порушує нормальне 
функціонування, що в багатьох випадках проявляється аномалією поведінки людини 
і психічними порушеннями.  

Рис.1. Загальна схема кругообігу  Феруму в організмі 
людини 
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Саме тому наслідком дефіциту Феруму в організмі є не тільки гематологічна 
симптоматика, а й розлад функцій усіх клітин, особливо у високоаеробних тканинах. 
Недостатня кількість Феруму в організмі призводить до розвитку ферумодефіцитної 
анемії (недокрів’я), що характеризується зниженням вмісту гемоглобіну в крові.  

Зниження активності низки клітинних залізовмісних ферментних систем 
(цитохромів, каталази, пероксидази тощо) призводить до порушення клітинного й 
тканинного метаболізму. Це зумовлює зниження темпів синтезу гемоглобіну і 
зменшення насичення ним еритроцитів. Зниження концентрації гемоглобіну ініціює 
розвиток анемічної гіпоксії, що, у свою чергу, збільшує наявні в організмі метаболічні 
зміни та трофічні порушення. У той же час у разі потрапляння в організм 
надлишкової кількості Феруму – з їжею і, особливо, з лікарськими препаратами – він є 
токсичною речовиною і може викликати отруєння.  

Через високий вміст Феруму у організмі відзначають сидероз печінки, селезінки 
і пов’язані з ними випадки остеопорозу хребців. Це часто трапляється при 
передозуванні ферумовмісних препаратів під час самолікування. Так, небезпечними 
для дітей є ліки, які містять сполуки Fe(ІІ), здебільшого ферум(ІІ) сульфат FeSO4. У 
разі їх потрапляння в організм (для дорослої людини 200 – 250 мг/кг) відбувається 
ураження печінки, слизової оболонки кишково – шлункового тракту. З віком стає 
можливим захворювання на онкологічні хвороби. Надлишок Феруму в організмі ще 
більш небезпечний, ніж його нестача, оскільки він дуже важко виводиться з 
організму. 

Для лікування захворювань і патологічних станів, пов’язаних з нестачею 
Феруму зараз існує велика група лікарських препаратів. Нами було проаналізовано їх 
назву, склад (діюча речовина, допоміжні речовини та наповнювач), показання, форма 
випуску та основні виробники (табл. 1).  

Таблиця 1 

Країна Вміст Феруму, % 

Швейцарія 27 

Словаччина 16 

Польща 14 

Ізраїль 12 

Індія 9 

Німеччина 8 

Австрія 6 

Данія 6 

Росія 2 

Вивилось, що діючою речовиною препаратів є ферум(ІІ) або ферум(ІІІ) 
сульфат (безводний або кристалогідрат), ферум(ІІ) хлорид тетрагідрат, ферум(ІІІ) 
гідроксид, а також глюконат, фумарат, сукцинат і пальмітат феруму, найпотужніший 
виробник усіх препаратів є Швейцарія. 
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Фосфороорганiчнi сполуки, у яких атом фосфору безпосередньо зв’язаний з 

ядром iмiдазолу, є перспективним класом гетероциклічних слолук з широким 
спектром біологічної дії (під час добування нових лiкарських засобiв, зокрема як 
потенцiйнi протипухлиннi, противiруснi препарати та засоби проти дiабету II типу). На 
їх основі одержані комерційно доступні фосфінові ліганди для металокомплексних 
каталізаторів реакцій С-С сполучення, гідрування альдегідів та гідратації 
термінальних алкінів. Вони також використовуються як напівпродукти у синтезі 
метаболітичних регуляторів і пестицидів, як іонні рідини та для створення комплексів, 
що моделюють функції металоферментів [1]. Одним із методів добування цих сполук 
є метод прямого фосфорилювання 1,2-дизаміщених імідазолів, отриманих реакціями 
електрофільного заміщення. Тому, вивчення цих реакцій є дуже актуальним у наш 
час.  

Для дослідження реакцій електрофільного заміщення було отримано широкий 
набір 2-фосфорильованих імідазолів та вивчено їх властивості, основною з яких є 
чутливість відповідних фосфоровмісних сполук з трьохвалентним атомом фосфору 
до алкілуючих агентів. А саме, напрямок алкілування (по циклічному атому азоту чи 
по атому фосфору) залежатиме від жорсткості чи м’якості алкілуючого агента: 
жорсткі алкілуючі агенти (сіль Меєрвейна) реагують по циклічному атому азоту, а 
м’які (MeI) – по атому фосфору (ІІІ). Відомо, що імідазоли вступають в реакцію 
електрофільного заміщення і по інших вуглецевих атомах циклу, крім С(2) [2]. 

Оскільки існує багато літератури, яка стосується дослідження реакцій 
електрофільного заміщення в імідазолах [3,4], ми вирішили розглянути лише ті 
реакції, що йдуть по положеннях 4 та 5 імідазолу, тобто реакції традиційного 
електрофільного заміщення. 

Для того, щоб з’ясувати чи здатні такі електрофіли, як галогеніди Р(ІІІ) до 
реакцій класичного електрофільного заміщення в імідазолі, тобто по  положенню 5 
гетероцикла потрібно було підібрати та синтезувати відповідні 1,2-дизаміщені 
імідазоли. Крім того, необхідно, щоб в положенні 2 імідазолу знаходилась група, що 
не реагувала б з галогенідами Р(ІІІ), що виключає великий набір доступних 2-метил 
та заміщених по 2-метильній групі імідазолів також необхідно було вивчити вплив 
електронних факторів замісника в положенні 2 імідазолу на швидкість реакцій 
фосфорилювання. Речовини повинні були бути комерційно та синтетично 
доступними. Отже, вихідними речовинами для реакцій фосфорилювання були взяті: 
1-метил-2-тіометил-імідазол, що отримується алкілуванням доступного 1-метил-2-
меркапто-імідазолу; 1-метил-2-феніл-імідазол, одержаний при алкілуванні 2-
фенілімідазолу; 1-метил-2-диметиламіно-імідазол, одержаний багатостадійною 
циклізацією, але з гарним виходом. В якості фософрилюючих агентів були 
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використані традиційні галогеніди Р(III): тригалогеніди фософору (PCl3, PBr3) та 
дифенілгалогенфосфіни (Ph2PCl, Ph2PBr). 

Вибір об'єктів фосфорилювання серед 2-заміщених імідазолів обумовлювався 

по перше їхньою доступністю, по-друге можливістю побудови ряду активноті в 

залежності від електронних властивостей замісника у положенні 2. 
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Очевидно, що замісник в положенні 2 імідазолу впливає на активність 
імідазолу в реакціях класичного електрофільного заміщення, а саме, чим більш 
електронодонорний замісник, тим краще має здійснюватись електрофільне 
заміщення імідазолу по положенню 5. Тому зрозуміло, що активність перерахованих 
імідазолів повинна зростати в ряду 1<2<3. 

Вивчення реакцій фосфорилювання 2-заміщених імідазолів ми почали з 
реакцій дифенілгалогенофосфінів з середнім представником у вибраному ряду, а 
саме з 1-метил-2-метилтіоімідазолом 2. 

Відомо, що Р-Наl-сполуки утворюють комплекси з sp2-гібридизованим атомом 
азоту гетероциклів, тому, щоб зменшити можливість утворення подібного комплексу 
з вихідним імідазолом, необхідно використовувати піридин в якості розчинника [5]. І 
дійсно, показано, що фосфорилювання не відбувається в дихлоретані. Утворення 
такого комплексу Ph2PBr з імідазолом 2 зростає при зростанні температури реакції, 
хоча при цьому збільшується і швидкість основної реакції. 
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54%

 

Моніторинг реакції проводився за допомогою методу ЯМР 31Р-спектроскопії. 

Реакцію проводили при температурах 20С, 60С та 100С. При кімнатній 
температурі реакція закінчується через 14 днів, тобто в спектрах 31Р зникає сигнал 

вихідного Ph2PBr. При 60С він зникає через 18 годин, а при 100С – через 5 годин. 

Але при 60С маємо співвідношення сполук 4 (р: -33.8 м.ч.) та 5 (р: 40.9 м.ч.) яка, 
як ми вважаємо утворюється при взаємодії Ph2PBr з sp2-гібридизованим атомом 

азоту 3 імідазолу, є 1 до 0,4. А при 100С – це співвідношення досягає значення 

1:1. При температурі 20С небажаного продукту 5 маємо лише сліди. Тому, для 
отримання фосфіну 4 з найкращим виходом 54%, слід проводити реакцію при 

20С, хоча при цьому вона й проходить 2 тижні. Використання більш активного 
дифенілйодофосфіну не приводить до прискорення реакції і триває (до зникнення 
сигналу Ph2PІ в спектрах ЯМР 31Р) ті самі два тижні. Найменш активний 

дифенілхлорофосфін не реагує зовсім, навіть при температурі 100С. 
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Реакція фосфорилювання 1-метил-2-фенілімідазолу 1 показала, що він дійсно 

менш активний в реакції з Ph2PBr, і реакція при 100С закінчується лише через 24 

год. При 20С імідазол 1 з Ph2PBr в піридині не реагує зовсім. Реакцію проводили при 

100ºС. 
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Найбільш активний 1-метил-2-диметиламіноімідазол 3 навіть з найменш 

активним дифенілхлорофосфіном (з яким інші імідазоли 1 та 2 не взаємодіють) 

реагує протягом 20 год при кімнатній температурі з утворенням фосфіну 7 з виходом 

біля 60%. 

N

N

Me

NMe
2

Ph
2
PCl, Py

N

N

Me

Ph
2
P NMe

2

3                                                                      7  

Виходячи з всього вище сказаного, можна зробити висновок, що метод прямого 
фосфорилювання 1,2-дизаміщених імідазолів по положенню 5 гетероциклу є 
можливим. Доведено, що на швидкість  таких реакцій впливають електронні 
властивості замісника в положенні 2 імідазолу.   
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Останнім часом людство все більше стає занепокоєним щодо нестачі 
сировини і,відповідно, пошуку альтернативних джерел енергії. Все більше сходяться 
на думці використання біопалива, що визначається як «паливо, виготовлене з 
біологічно відновлювальної сировини (біомаси), яке може використовуватися як 
паливо або компонент інших видів палива». До нього відносять біогаз, який 
утворюється на полігонах твердих промислових відходів (ТПВ). Відповідно  
статистики, в Україні за рік утворюється понад 10 млн тон ТПВ, які вивозять на 
полігони і захоронюють або спалюють, що надалі шкодить довкіллю. Але згідно 
досліджень вчених Інституту газу НАН України біогаз можна збирати і 
використовувати його як джерело енергії [4]. 

Основними компонентами біогазу є метан (50…70%), вуглекислий газ 
(25…45%). Також до складу входять сірководень та водень, загальна частка яких не 
перевищує 3%. 

Біогаз утворюється в анаеробних умовах при багатоступеневому процесі 
зброджування або розкладання. На першій стадії анаеробного зброджування під дією 
бактерій відбувається гідроліз субстрату з утворенням органічних кислот, спиртів, 
простих вуглеводнів [2]: 

С6Н12О6+ 2Н2O→ 2СН3СООН + 4Н2+ 2СО2 

СН3СН2ОН + Н2O→ СН3СООН + 2Н2 
СН3СНОНСООН + Н2O→ СН3СООН + 2Н2+ СО2 
СН3СН2СН2СООН + 2Н2O→ 2СН3СООН + 2Н2 
СН3СН2СООН + 2Н2O→ СН3СООН + 3Н2+ СО2 
СН3СН2СН2СН2СООН + 4Н2O→ 2СН3СООН + 5Н2+ СО2 
де С6Н12О6– глюкоза; СН3СН2ОН – етанол; СН3СНОНСООН – лактат; 

СН3СН2СН2СООН – масляна кислота; СН3СН2СООН – пропіонова кислота; 
СН3СН2СН2СН2СООН – валеріанова кислота; Н2О– вода; СН3СООН– оцтова 
кислота; H2– водень; СО2– вуглекислий газ. 

  Мікроорганізми, задіяні в даному процесі, адаптуються до вихідного 
субстрату. Біологічне розкладання відбувається при температурі від 35◦С до 40◦С.  
На наступному етапі бактерії перетворюють речовини в оцтову кислоту, і в процесі 
метаногенеза метанутворюючі бактерії розщеплюють кислоту і утворюють метан: 

СH3COOH → CH4  +CO2 
Одночасно вміст CO2 зменшується за рахунок водню, в результаті чого теж 

утворюється метан. 
CO2 + 4H2  → CH4 + 2H2O  
У разі анаеробного зброджування відбувається багатоступінчастий процес 

перетворення органічних речовин з високомолекулярних сполук в низькомолекулярні 
сполуки, які можна розчинити у воді. 

На інтенсивність процесу зброджування і, як наслідок, утворення 
альтернативного джерела енергії біогазу впливають чотири групи факторів: 
біологічні, фізичні, хімічні та організаційно-технологічні [3].  

До біологічних факторів відносяться: склад зброджуваної біомаси (вміст білків, 
жирів, вуглеводів, лігнінів); склад мікрофлори (кількість і групи мікроорганізмів 
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відповідної стадії розкладання); умови життєдіяльності мікроорганізмів (зміст 
шкідливих домішок).  

Фізичні фактори включають: температуру зброджування із одночасним 
зменшенням тепловтрат; гідравлічний режим та седиментацію твердих частинок 
органічної маси.  

Хімічні фактори визначаються кислотністю середовища (величина рН); вмістом 
летючих жирних кислот у зброджуваній масі; обсягом і складом біогазу, що 
утворюється.  

Важливою умовою забезпечення регулярного протікання біохімічних процесів в 
метантенті (пристрій для збору CH4) є слабко-лужна реакція бродильного 
середовища, при цьому задовільним вважають pH на рівні 6-8 (оптимальне значення 
знаходиться в межах 7-7,5 рН). Надто лужна реакція сприяє ферментації через 
патогенне гниття, яке викликає небажане виділення сірководню. У надто кислому 
середовищі (при ферментації побутових відходів) метанове бродіння може 
зупинитись із блокуванням виділення біогазу  [2].  

Організаційно-технологічні фактори передбачають: дозу добового 
завантаження нових порцій зброджуваної маси; навантаження по беззольній 
речовині; подрібнення, вміст у біомасі речовин, що не піддаються переробці.  

Ефективним методом скорочення виходу в атмосферу метану з полігонів ТПВ 
– це його збір та використання запропонованої в джерелі [1, с.80-81]. 

В процесі будівництва полігону створюється приймаюча ємність (котлован), на 
дні котловану а також між комірками куди складається сміття укладається шар глини 
для запобігання проникнення забруднених вод в ґрунт. Після заповнення котловану 
сміттям його закривають «покрівлею» - глиною, плівкою, засипають землею, зверху 
висаджують траву. Котлован оснащується інженерними спорудами для відведення 
рідких і газоподібних продуктів розкладання сміття. Перші 2 - 3 місяці з закритого 
котловану зі сміттям виходить, в основному CO2. Потім починається виділення 
повноцінного звалищного газу, яке триває до 30 - 70 років. 

Кількість біогазу, що збирається, дозволяє установити на полігоні газову 
електростанцію загальною встановленою потужністю 1500 кВт. В такому випадку 
біогаз утворюється в спеціальних реакторах – метантенках, обладнаних та 
регульованих таким чином, щоб забезпечити максимальне виділення метану. 
Енергія, яку отримають при спалюванні біогазу, може досягати від 60 % до 90 % 
енергії вихідного матеріалу [1].  

Отже, метан є основним компонентом біогазу, що виділяється з сміттєзвалищ. 
Він є головною причиною утворення «парникового ефекту» але якщо вловлювати 
викиди метану та використовувати його в вигляді енергоносія, можна зробити 
величезні внески в енергетику тим самим зберегти корисні копалини, що на межі 
зникнення, а також зберегти екологію планети. 

 

Список використаних джерел: 
1. Василенко Е. А. Регенерация метана, выделяемого мусорными свалками, и 

возможности его утилизации в Днепропетровском регионе / Е. А. Василенко, Е. А. 
Коровяка. – С. 77–82. 

2. Голуб Г. А. Біогаз / Г. А. Голуб, В. О. Дубровін. // © ЮНІДО. – 2015. – С. 6–10. 
3. Ратушняк Г. С.  Інтенсифікація виробництва біогазу як альтернативного джерела 

енергії  [Електронний ресурс]  / [Ратушняк Г. С., Анохіна К. В.] // Збірник наукових 
статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю”. – Вінниця, 
2011. – Том.1. – С.239–241. Режим доступу: http://eco.com.ua/ 

4. Пятничко А. И. Результаты обследования полигонов ТБО Украины для 
установления объёмов добычи и состава биогаза [Електронний ресурс] / А. И. 



 

44 
 

Пятничко, Г. В. Жук // Технические газы. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.journal.esco.co.ua.  

 
 

МЕДИЧНЕ І НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ 
ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ ROSA 

Ауман А.О. студентка 1 курсу 
освітнього рівня «магістр» 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Мельниченко Н.В. 
 

Шипшина, або дика троянда улюблена і відома лікарська рослина. Цвіте дика 
троянда в травні-червні ніжними квітками від білорозового до відтінку кольору фуксії. 
Ця цінна рослина зустрічається не тільки в дикій природі. Пишні кущі з рожевими 
квітами можна часто побачити в паркових зонах та на присадибних ділянках. 
Шипшина є прекрасним медоносом і володіє чудовими вітамінними, лікарськими і 
харчовими якостями. Застосування шипшини в народній медицині не обмежується 
використанням плодів. Народні цілителі широко використовують усі частини рослини 
для приготування лікарських засобів.  

Завдяки своєму складу ця рослина є неперевершеним джерелом вітамінів та 
інших необхідних організму людини мікроелементів, вітаміну С, В2 каротину, вітаміну 
Р, вітаміну К, рибофлавіну, вітаміну Е, солей калію, магнію, заліза, кальцію, 
фосфору, яблучної і лимонної кислоти, моносахаридів, фітонцидів, ефірних масел і 
дубильних речовин.  

Препарати шипшини використовуються для лікування захворювань різних 
органів. Плоди шипшини, багаті вітаміном З, ефективні проти авітамінозу, як 
протицинготний засіб, для зміцнення імунітету, як ранозагоювальний, антисептичний 
препарат.  

Заготовляють плоди шипшини восени. Якщо плоди цілі, то шипшину піддають 
повільній сушці в сухому, добре провітрюваному приміщенні. Також можна сушити 
очищені плоди. Для цього плоди шипшини необхідно розрізати навпіл уздовж, 
видалити насіння, волоски і висушити тільки оболонки плодів, виклавши їх рівним 
тонким шаром на відкритому повітрі. У заготовлених таким чином плодах вміст 
вітамінів і мікроелементів зберігається незмінним всю зиму  [3, с.15-25]. 

Відвар плодів шипшини застосовують при опіках, тріщинах, як ранозагоюваль-
ний засіб.  

Для приготування відвару взяти 1 склянку плодів шипшини і залити 1 літром 
окропу. Поставити на водяну баню і варити на повільному вогні при закритій кришці 
до обсягу 1/2 літра. Процідити. Ягоди протерти через сито і змішати з відваром. 
Перелити в термос і залишити настоюватися на ніч. Процідити. Перелити в пляшку, 
додати 1 столову ложку спирту і 1 столову ложку рослинної олії. Добре перемішати. 
Протирати відваром пошкоджені ділянки шкіри, рясно змочивши марлевий спонж.  

При кровотечі ясен і для зміцнення захисних властивостей організму у 
народній медицині застосовують висушені оболонки шипшини, які вживають, не 
піддаючи їх обробці. Добова доза 10-15 оболонок в день. У разі шлунково-кишкових 
розладів, для зміцнення імунітету застосування оболонок не рекомендується. Для 
цих цілей застосовують настій з очищених плодів шипшини або сироп.  

Для приготування настою необхідно взяти 10г плодів, залити склянкою крутого 
окропу і настояти в термосі протягом 8 годин. Процідити і пити маленькими порціями 
протягом дня.  
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Народні цілителі застосовують висушені оболонки плодів шипшини при 
хворобах жовчного міхура і печінки, сечового міхура, нирок, серця, туберкульозі 
легень, при підвищеній кислотності. 

Також для цих цілей відвар готують наступним чином: для приготування 
настою необхідно подрібнити 1 столову ложку плодів заварити двома склянками 
крутого окропу в емальованому посуді. Закрити кришкою, поставити на водяну баню і 
витримати 15 хвилин. Через 15 хвилин зняти з вогню і настояти 2-3 години. Проці-
дити і приймати по півсклянки 2 рази на день перед їжею. Дітям рекомендується 
приймати по 1/4 склянки, при бажанні можна підсолодити.  

З неочищених плодів настій готують у термосі з розрахунку 40 ягід на 1 літр 
окропу. Якщо перед заварювання подрібнити ягоди, то настій вийде більш 
насиченим. Настоювати потрібно не менше 8-12 годин. Приймати по півсклянки 3 
рази на день за 30 хвилин перед їжею. Курс лікування 1 місяць.  

Настій з неочищених плодів шипшини рекомендується застосовувати при 
гіпертонії, атеросклерозі, анемії, інфекційних захворюваннях, кровотечах, при 
погіршенні зору.  

Крім ягід шипшини в народній медицині відомо застосування інших частин рос-
лини: квіток, коренів, гілочок.  

При бешихових запаленнях шкіри готують відвар з квіток шипшини. Для 
відвару слід взяти 200 квіток і залити 2 склянками води і додати 1 склянку меду. Ва-
рити на слабкому вогні до половини обсягу, остудити, процідити і використовувати 
для примочок.  

При хворобах очей робити примочки з відвару квіток: 100 г квіток на один 
стакан води, поварити годину, остудити, процідити. Робити примочки.  

Так само ефективним загальнозміцнюючим засобом є сік з квіток шипшини. 
Для приготування соку взяти 1/2 кг квіток і засипати1/2 кг цукру. Розтерти і дати 
настоятися до утворення соку, потихеньку перемішуючи. Відвар квіток використо-
вують при дизентерії та розладах шлунково-кишкового тракту.  

З коренів шипшини готують відвар, який застосовують при гіпертонічній 
хворобі, каменях у нирках і інших розладах сечостатевої системи. Для приготування 
відвару 1 столову ложку подрібнених коренів заливають склянкою окропу і варять 
при слабкому кипінні 15 хвилин. Потім відвар настоюють протягом 2 годин у термосі. 
Вживати теплим, перед вживанням процідити. Випити відвар протягом дня малень-
кими порціями.  

При радикуліті з больовим синдромом в народній медицині застосовується 
відвар з молодих гілочок з листям. Для відвару взяти пучок молодих гілок і залити їх 
окропом. Закрити посуд кришкою. Коли гілочки розм'якнуть прикласти їх до хворого 
місця. Зверху необхідно накрити папером і укутати теплою тканиною. Температура 
гілочок 40-42 градуси. Тримати фітоаплікацію 20-30 хвилин.  

Протипоказання до застосування препаратів з шипшини мають тільки люди з 
індивідуальною непереносимістю. Сиропи з шипшини протипоказані хворим на 
цукровий діабет [1, с.23-35]. 

Плоди шипшини та екстракти з них виявляють протицинготну, антиоксидантну, 
антисклеротичну, сечогінну, жовчогінну, гіполіпідемічну, противиразкову, 
протизапальну, антибактеріальну, аналгезуючу дії, активізують ферментні системи та 
окислювально-відновлювальні процеси в організмі, сприятливо впливають на 
вуглеводний обмін, посилюють синтез гормонів і регенерацію тканин, стимулюють 
опірність організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища. Їх 
використовують для профілактики і лікування гіпо- і авітамінозів С і Р, при 
атеросклерозі, нефритах, гострих і хронічних захворюваннях печінки, кишечнику, при 
виразковій хворобі, геморагічних діатезах, гемофілії, кровотечах (легеневих, 
маткових), пневмонії, бронхоектазах, бронхіальній астмі, передозуванні 
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антикоагулянтів, гіпертиреозі і недостатності надниркових залоз, травматичному 
шокові. 

Плоди шипшини входять до складу багатьох лікарських засобів і спеціальних 
харчових продуктів – дієтичних добавок. Холосас (водний екстракт плодів шипшини) 
жовчогінної, протизапальної дії – призначають при холециститах і гепатитах. Із 
насіння шипшини виготовляють олію, яку використовують як зовнішній засіб для 
загоєння ран, при тріщинах сосків, пролежнях, трофічних виразках гомілки, 
дерматозах, у стоматологічній практиці, а у вигляді мікроклізм – при неспецифічному 
виразковому коліті. Каротолін (масляний екстракт плодів шипшини) використовують 
аналогічно. Сироп шипшини має загальнозміцнюючу дію, мікстура антиастматична за 
прописом Траскова – бронхолітичну, спазмолітичну дію, бальзам Фітон СД – 
адаптогенну, протизапальну, жовчогінну, антиоксидантну дію, збір вітамінний № 2 – 
загальнозміцнюючу, полівітамінну, антисклеротичну, гемостатичну, жовчогінну, 
діуретичну дію, збір «Арфазетин» – гіпоглікемічну, протизапальну, сечогінну дію, збір 
«Гастрофіт» – репаративну, жовчогінну, вітрогінну, протизапальну, 
загальнозміцнюючу дію, збір «Гепатофіт» – гепатопротекторну, антитоксичну, 
жовчогінну, холецистокінетичну, гіпохолестеринемічну, гіпоглікемічну дію, збір 
«Детоксифіт» – гіпотензивну, діуретичну, антитоксичну, жовчогінну, спазмолітичну, 
протизапальну, антисклеротичну, антигіпоксичну, антиоксидантну, седативну дію, 
збір «Тоніфіт» – адаптогенну дію, покращує апетит і травлення, нормалізує обмінні 
процеси у організмі. 

Протипоказанням для використання плодів шипшини є жовчнокам’яна 
хвороба і підвищена чутливість до цієї сировини. Плоди їстивні у свіжому, сухому і 
переробленому виді. Медоносна, перганосна і декоративна рослина [2, с.112-130]. 
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Цитостатики – препарати, які уповільнюють процес поділу клітин. Підтримання 

життєдіяльності організму засноване на здатності до поділу його клітин, при цьому 
нові клітини займають місце старих, а старі, відповідно, вмирають. Швидкість цього 
процесу біологічно визначена таким чином, щоб в організмі підтримувався 
необхідний баланс клітин, адже у кожному органі метаболічний процес відбувається 
з різною швидкістю [4]. 
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Але іноді швидкість поділу клітин стає занадто великий, старі клітини не 
встигають відмирати. Так відбувається формування новоутворень, інакше кажучи – 
пухлин. Саме в цей час стає актуальним питання про те цитостатики – що це таке і як 
вони можуть допомогти в терапії онкозахворювань.  

Види цитостатиків: 
1. Алкілуючі цитостатики – препарати, що мають здатність пошкоджувати ДНК клітин, 
які відрізняються високою швидкістю поділу. Незважаючи на високий ступінь 
ефективності, препарати важко переносяться пацієнтами, серед наслідків курсу 
лікування часто спостерігаються патології печінки і нирок як головних фільтраційних 
систем організму. До таких засобів належать: 

− хлоретиламіни; 

− похідні нітросечовини; 

− алкілсульфати; 

− етиленімін. 
2. Алкалоїди-цитостатики рослинного походження – препарати аналогічної дії, але з 
натуральним складом: 

− таксани; 

− вінкаалкалоїди; 

− подофілотоксини. 
3. Цитостатики-антиметаболіти – препарати, які інгібують речовини, беруть участь в 
процесі формування пухлини, тим самим зупиняючи її ріст: 

− антагоністи фолієвої кислоти; 

− антагоністи пурину; 

− антагоністи піримідину. 
4.Цитостатики-антибіотики – протимікробні препарати з протипухлинною дією: 

− антрацикліни. 
5. Цитостатики-гормони – протипухлинні препарати, що зменшують синтез певних 
гормонів. 

− прогестини; 

− антиестрогени; 

− естрогени; 

− антиандрогени; 

− інгібітори ароматази. 
6. Моноклональні антитіла – штучно створені антитіла, які ідентичні справжнім, 
спрямовані проти певних клітин, в даному випадку – пухлин [3]. 

Найчастіше в медичній практиці застосування цитостатиків відбувається в 
області онкології, для того, щоб уповільнити збільшення пухлини. Під час лікування 
препарат впливає на всі клітини організму, тому уповільнення метаболізму 
відбувається у всіх тканинах. Але тільки в злоякісних новоутвореннях ефект 
цитостатиків виражається в повному обсязі, уповільнюючи швидкість прогресування 
онкології. 

Також цитостатики використовуються при терапії аутоімунних захворювань, 
коли в результаті патологічної активності імунної системи антитіла знищують не 
антигени, що проникають в організм, а клітини власних тканин. Цитостатики 
впливають на кістковий мозок, знижуючи активність імунітету, в результаті чого 
захворювання має можливість перейти в стадію ремісії.  

Таким чином, цитостатики застосовуються при наступних захворюваннях: 

− злоякісні онкологічні пухлини на ранніх стадіях; 

− лімфома; 

− лейкоз; 

− системний червоний вовчак; 
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− артрит; 

− васкуліт; 

− синдром Шегрена; 

− склеродермія. 
Розглянувши показання до прийому препарату та механізм його впливу на 

організм, стає зрозумілим, як працюють цитостатики, що це таке, і в яких випадках їх 
потрібно використовувати [4]. 

Дослідження цитостатичної активності є актуальним у зв’язку з 
розповсюдженістю захворювання на рак. Вчені всього світу намагаються перемогти 
цю страшну хворобу, але ліків від неї наразі не існує. Зусиллями вчених знайдено 
способи гальмування збільшення ракових пухлин, які вже з’явилися. Бажання 
долучитися до боротьби за життя людей і становить актуальність проведеного нами 
експерименту. 

Об’єктом дослідження є настій плодів Rosa canina L. 
Предмет ― цитостатичні властивості плодів Rosa canina. 
Мета: дослідити дію екстрактів рослинної сировини Rosa canina на 

проростання насіння Cucumis sativus L. 
Відповідно до мети, було поставлено завдання, в результаті виконання яких 

спочатку ми зважили 10 г Rosa canina і висипали в колбу, потім долили 100 мл води 
та додали декілька крапель свіжовичавленого соку плоду Citrus limon. Цей настій ми 
прокип'ятили протягом 3 хв, потім охолодили та процідили через марлю і оскільки 
настій кипів, то частина його википіла, і ми долили дистильованої води до позначки 
100 мл.  

Потім взяли чашки Петрі, протерли їх 96-% розчином спирту для дезінфекції, 
сполоснули водою та поклали в них фільтрувальний папір, на якому розмістили по 8 
насінин огірка і залили настоєм з різною концентрацією. 

Методика. Дослідження проведено за методикою Є.І. Бистрової та 
В.Б. Іванова [1] на тест-об'єкті Cucumis sativus сорту "Фенікс плюс". Суть методу 
полягає в тому, що при вибірковому гальмуванні мітозу на головних  
коренях проростків рослин бічні корені не утворюються, а ріст головних 
коренів сильно пригнічується [2]. 

У результаті проведеного експерименту, встановлено найбільший гальмуючий 
ефект настою R. canina при концентрації 9:1 (див. табл.). 

Таблиця 1  
Кількість бічних коренів С. sativus при різних концентраціях настою R. canina  

Концентрація настою 
Rosa canina з додаванням 

Citrus limon  

Кількість бічних корінців тест-
об'кта 

Сucumis sativus, шт. 

Середнє 
арифметичне 

9:1 3,6,6,7,8,8,4,9 6,3 

8:2 7,9,8,7,9,9,5 7,7 

7:3 8,9,10,6,8,7,7 7,8 

6:4 11,13,10,15,17,10,8,11 11,8 

5:5 10,15,18,14,12,14,18 14,4 

4:6 16,10,7 11 

3:7 9,10,8,15,17,9,15,11 11,7 

2:8 18,7,9,8,5,10 9,5 

1:9 12,17,8,16,13,4 11,6 

Контроль (10 мл H2O) 22,23,16,28,24,18,16,12 19,8 
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Одночасно проведений дослід з настоєм R.canina без додавання лимонного 
соку не дав результату у зв'язку зі сприйнятливістю досліджуваного розчину до 
розмноження цвілевих грибів. У зв'язку з цим спостереженням можемо 
рекомендувати використання лимонного соку під час проведення подальших 
досліджень цитостатичної активності настоїв лікарських рослин. 

Висновок. Встановлено, що при концентрації 9:1 настою R. canina (9 частин 
настою та 1 частина води) з додаванням лимонного соку спостерігається найбільша 
цитостатична активність. Отриманий результат дає підстави рекомендувати настій 
R. canina у концентрації 9:1 для подальших досліджень гальмування росту ракових 
пухлин.   
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Вроджені вади серця є однією з поширених аномалій розвитку. Вони 

становлять 30 % від числа всіх вад. За даними ВООЗ, серед новонароджених 
кількість дітей з вродженими вадами серця становить близько 1 %. В Україні щорічно 
народжується 4,5-6 тис. дітей з патологією серця. За даними Міністерства охорони 
здоров’я в Україні  на медичному обліку перебуває близько 40 тисяч дітей з 
вродженою серцево-судинною патологією віком до 14 років.   

Тяжкий перебіг захворювання, виникнення незворотних ускладнень, висока 
смертність, визначають актуальність раннього виявлення вроджених вад серця, 
точної топічної діагностики й своєчасного хірургічного лікування. 

Тому надзвичайно важливими є своєчасна діагностика цієї патології і 
проведення відповідної хірургічної корекції.  

В зв’язку зі збільшенням захворюваності серцево-судинної системи, особливо 
серед дітей та підлітків, поширенням  захворюваності серед осіб працездатного віку,  
проблема вроджених вад серця та методів їх корекції вимагає детального 
дослідження.   

Основними ознаками вроджених вад серця є: блакитний або синюшний колір 
шкіри, губ, вушних раковин, що проявляються при або невдовзі після народження 
дитини; також  синюшність з'являється при годуванні груддю, крику малюка;  при 
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«білих» пороках серця може виникнути збліднення шкіри і похолодання кінцівок. на 
прийомі у лікаря при прослуховуванні серця виявляються  шуми. На 
електрокардіограмі, рентгенівських знімках, при ехокардіографічних дослідженнях 
реєструють відповідні зміни. 

Структура вроджених вад серця дуже різноманітна. При аналізі літератури  
було виявлено, що найбільш поширеними серед пацієнтів дитячого віку в Україні 
вроджених вад серця є такі як: 

- дефект міжшлуночкової перегородки (за статистичними даними виявляється 
у 15-25 % дітей з вадами серця, або у трьох дітей на 1000  народжених);   

- дефект міжпередсердної перегородки (даний дефект зустрічається у 8% 
випадках); 

- відкрита артеріальна  (Боталова) протока (частота цієї вади досягає 10-
25 % серед усіх вроджених вад серця);  

- тетрада Фалло (зустрічається в 10-15 % випадків та становить 7-10 % від всіх 
вроджених вад серця); 

- коарктація аорти (виявляється у 8% дітей з вадами серця. Майже у 3 рази 
частіше хворіють хлопчики ніж дівчата); 

- транспозиція магістральних судин (на частку цього порушення припадає 7% 
всіх вроджених вад серця;.вада зустрічається в 2 рази частіше у хлопчиків, ніж у 
дівчаток); 

- стеноз аорти (складає 3-5 % від усіх уроджених вад) 
- стеноз легеневої артерії (зустрічається в 2-10 % випадків серед усіх 

вроджених вад серця) 
Серед вроджених вад серця виділяють таке поняття як критичні вроджені вади 

серця – це  патологія розвитку серця, яка не дозволяє забезпечити адекватний 
серцевий викид із достатнім для підтримання життя тиском і насиченням крові 
киснем, що призводить до смерті в перші дні життя за відсутності екстреного 
кардіохірургічного втручання [3]. 

Лікування даних вад є однією з найбільш складних проблем в серцево-
судинній хірургії. Це обумовлено незрілістю усіх систем новонародженого, і в першу 
чергу серцево-судинної, яка окрім того ще й ускладнена вродженою вадою серця; 
стресовою ситуацією для новонародженого, організм якого перейшов з комфортних 
умов існування внутрішньоутробно до самостійного життя. При цьому з перших годин 
життя у пацієнтів розвивається серцево-судинна недостатність з гіпоксемією, 
життєвозагрозливими аритміями, і навіть їх поєднання.  

Крім того, звичайне оперативне втручання супроводжується значною травмою 
для такого ослабленого організму. Тому пріоритетними методами лікування таких 
вад є ендоваскулярні оперативні втручання, які в останній час набули поширення в 
передових хірургічних серцево-судинних центрах, зокрема і в  Державній Установі 
«Національний  інститут серцево-судинної хірургії НАМН України».  

Ендоваскулярна хірургія – це галузь медицини, при котрій операції на серці 
проводяться доступом через судини під контролем рентгенівських променів 
спеціальними мініатюрними інструментами. Даний метод хірургії має певні переваги 
над класичною кардіохірургією. Завдяки йому вроджені вади серця можна лікувати 
без розрізу грудної клітки, без застосування штучного кровообігу та зупинки серця, 
без глибокої анестезії. Також досконалий косметичний ефект, відсутність 
психологічної травми та короткий післяопераційний період. Для доступу 
використовують судини стегна, шиї або рук. Після пункції судин в отвір вводять 
мініатюрні інструменти (катетери, балони, стенти, спіралі та інші) за допомогою яких і 
проводять процедури. Останні можуть бути як діагностичними, так і лікувальними.  
До недоліків методу можна віднести той факт, що не всі вади серця можна оперувати 
ендоваскулярно. Відносним недоліком можна назвати високу вартість обладнання. 
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Проте ця проблема вирішується за допомогою державних закупівель та співпраці з 
фондами допомоги [1]. 

Кафедра біології тісно співпрацює з даною установою. І тому є можливість 
отримувати новітні дані та здійснювати їх аналіз. Проведені дослідження повністю 
відповідають законодавству України про охорону здоров’я, і відповідають принципам 
Гельсінської декларації прав людини декларації 2000 р., Конвенції Союзу Європи 
щодо прав людини і біомедицини. 

Синдром гіпоплазії лівих відділів серця – найскладніша вада серед всіх  
критичних вроджених вад серця. Даний термін використовують для характеристики 
цілого спектру аномалій серця, що супроводжуються недорозвиненням аорти, лівого 
шлуночка, аортального клапана, мітрального клапана або, що більш характерно, 
комбінацією цих вад. Найбільш типові атрезія аортального клапана, різка гіпоплазія 
висхідної аорти, причому кровопостачання аорти здійснюється через артеріальну 
протоку. Діти, що народжуються з такою вадою серця, без оперативного втручання, 
живуть не більше двох тижнів, а прооперовані малюки потребують серії операцій, 
заключною з яких буде трансплантація серця. 

Синдром зустрічається в 5-7 % випадків виявлення вроджених вад серця та є 
четвертою за частотою вродженою патологією серця, що зустрічається в ранньому 
віці, і є відповідальним за 25 % смертей через серцевої патології протягом першого 
тижня життя[2,4].  

Лікування  синдрому гіпоплазії лівих відділів серця в ДУ «Національний 
інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України» гібридними 
методами з застосуванням ендовскулярних втручань почали з 2012 року. 

Критеріями відбору до гібридного лікування були діаметр висхідної аорти 
менше 2 мм та мала маса пацієнтів. За це й час прооперовано 15 пацієнтів, з них 4 
жіночої (26,7 %) та 11 (73,3 %) чоловічої статі.  

На день операції середній вік пацієнтів склав 9,1±2,4 днів (від 2 до 12 днів), 
відповідно маса у середньому менше 2,24±0,14 кг. 

 У всіх випадках була проведена гібридна операція з білатеральним звуженням 
легеневої артерії доповнена стентуванням відкритої артеріальної протоки. 

Отримані результати. Після оперативного втручання з 15 пацієнтів четверо 
(26,7%) були виписані у відповідні стаціонарні клініки для продовження лікування. 
Повторне оперативне втручання одного пацієнта супроводжувалось покращенням 
стану, і він був виписаний з клініки в задовільному стані. Решта випадків були 
летальними. 

Аналіз отриманих результатів. Синдром гіпоплазії лівих відділів серця, є 
однією з найбільш складних вроджених патологій серця і магістральних судин. Крім 
виражених порушень гемодинаміки, характеризується ще й різким пригніченням 
фізіологічних функцій інших органів і систем як наслідок їх недокровопостачання, що 
є причиною стрімкого погіршення функціонального стану таких пацієнтів та їх 
неминучої смерті у відсутності оперативного втручання. При цьому в Україні 
протягом року народжується близько 200 дітей з даним діагнозом, які у відсутності 
високоспеціалізованої кардіохірургічної допомоги, як вказано вище, є приреченими. 

Проведення ендоваскулярних втручань зменшує операційну травму та 
збільшує виживання таких пацієнтів, що дозволяє їх підготувати для наступних етапів 
оперативних втручань, у тому числі і на відкритому серці. 

Таким чином: в результаті дослідження  встановлено, що незважаючи на 
високу летальність, ендоваскулярні втручання необхідно виконувати, оскільки це 
єдиний шанс на порятунок таких пацієнтів, вони дають право на життя таким дітям-
пацієнтам, які раніше були приречені. 

Отже,  ВВС є найпоширенішими захворюваннями серцево-судинної системи у 
дітей. У дорослих вони зустрічаються значно рідше - приблизно у 0,2 %, і на їх частку 
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доводиться не більше 1 % захворювань серця.  55-7 0% дітей з вадами серця 
помирають на першому році життя, а 80-85 % не доживають до 5 років. Лише 10-15 % 
хворих, в основному з найлегшими вадами без виражених порушень гемодинаміки, 
досягають юнацького віку без хірургічної корекції. Необхідна своєчасна діагностика 
кардіальних порушень для визначення диференційованого підходу до їх лікування з 
метою зниження смертності в дитячому віці. В результаті дослідження  встановлено, 
що незважаючи на високу летальність, ендоваскулярні втручання необхідно 
виконувати, оскільки це єдиний шанс на порятунок таких пацієнтів, вони дають право 
на життя тим дітям-пацієнтам які раніше були приречені. 

 
Список використаних джерел: 

1. Відділення рентгенендоваскулярної хірургії  і гібридного лікування вроджених і 
набутих вад серця ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. 
Амосова»(2014)/ Ендоваскулярна хірургія – Режим доступу: 
http://occluder.com.ua/ua/golovna/ endovaskulyarna-xіrurgіya.html  

2. Відділення рентгенендоваскулярної хірургії  і гібридного лікування вроджених і 
набутих вад серця ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. 
Амосова»(2014)/Операція на серці плоду – Режим доступу: 
http://occluder.com.ua/ua/novini/operaczії-na-serczі-u-ploda.html  

3. Лікувальна тактика при критичних вроджених вадах серця у немовлят 
[Електронний ресурс]/ ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії МОЗ України» Київ, Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Київ. – Режим доступу: 
http://irbis-buv.gov.ua/cgi bin/irbis_nbuv/cgiirbis     

4. Синдром гіпоплазії лівих відділів серця  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://medserver.com.ua/sindrom-gipoplaziyi-livix-viddiliv-sercya 

 
 

МОРФОГЕННИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛИСТКОВИХ ЕКСПЛАНТІВ  SOLANUM ALATUM  У 

КУЛЬТУРІ IN VITRO 

 
Боровик Т.А. студентка 1 курсу 
освітнього рівня «магістр» 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Кустовська А.В. 

 

Паслін крилатий (Solanum alatum) – це однорічна, трав’яниста лікарська 
рослина з неприємним запахом, яка належить до родини Пасльонові (Solanaceae). 

Ми обрали його як об’єкт дослідження, зацікавившись його лікувальними 
властивостями. Відомо, що рослина містить глікоалкалоїди (солацеїн, соланеїн), 
алкалоїд соланін, рутин, аспарагін, солангустин, ситостерин, дубильні речовини (7 – 
10%), сапоніни, лимонну кислоту (у листі до 4,95 % ), вітамін С (24–184 мг % ) і 
каротин. Паслін крилатий використовують при захворюваннях печінки [3]. Окрім того, 
всі дикорослі види роду Паслін (Solanum) містять алкалоїди і є лікарськими 
рослинами. 

Паслін чорний (Solanum nigrum)  володіє заспокійливою, болезаспокійливою, 
кровоспинною, сечогінною, ранозагоювальною, місцево анестезуючою дією, а водний 
екстракт плодів – вираженою холінергічною і гіпотензивною властивостями. Паслін 
чорний використовують навіть проти раку. Заготовляють рослину під час цвітіння. 
Зелену масу зрізують і сушать в тіні.  

http://occluder.com.ua/ua/novini/operaczії-na-serczі-u-ploda.html
http://irbis-buv.gov.ua/cgi
http://medserver.com.ua/sindrom-gipoplaziyi-livix-viddiliv-sercya
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Паслін солодко-гіркий (Solanum dulcamara L.) використовують при 
захворюванні суглобів, хронічних бронхітах, ексудативному діатезі, різних висипах на 
шкірі, екземі, псоріазі, дерматитах, пухирчатці, при вікових змінах організму (дія 
стероїдних сапонінів); при порушенні білкового обміну, деяких видах лейкозу; при 
бронхіальній астмі, коклюші; подагрі, жовтяниці. При сверблячих висипах на шкірі, 
кропив'янці, запаленні сечового міхура, грипі, бронхіальній астмі, проносах, 
надмірних менструаціях, запаленні мигдаликів, середнього вуха, невралгія. 

Оскільки для багатьох представників роду (Solanum) розроблені схеми 
мікроклонального розмноження та культивування in vitro, які дають змогу отримати 
велику кількість зеленого росслинного матеріалу – джерела цінних вторинних 
метаболітів, що є сировиною для лікарських засобів, а для Solanum alatum таких 
досліджень не було [4]. Тому ми вирішили перевірити його мікроклональне 
розмноження in vitro, що і стало предметом нашого дослідження.  

Культура in vitro – це вирощування клітин, тканин на штучному поживному 
середовищі в абсолютно стерильних умовах за наявністю певних факторів (світло, 
темпераура, вологість, фотоперіодичність). 

Мікроклональне розмноження – це безстатеве вегетативне розмноження в 
культурі in vitro , при якому отримують рослини генетично ідентичні вихідній 
батьківській формі, що сприяє збереженню генетично однорідного посадкового 
матеріалу [1].  

Мікроклональне розмноження має певні переваги порівняно з традиційними 
способами: вирощування в штучних умовах, які контролюються, із меристематичних 
тканин дає можливість досягти елімінації вірусів та інших патогенних мікроорганізмів і 
отримати здоровий садивний матеріал; ріст рослин можна підтримувати протягом 
багатьох років; можна застосовувати для форм рослин, які не розмножуються 
вегетативно або не дають життєздатного насіння; можливість вести відбір генотипів, 
стійких до несприятливих зовнішніх умов (екстремальні температури, засолення та 
закислення субстрату, пригнічуюча дія гербіцидів тощо) а також продуктивніших 
форм; швидкість та коефіцієнт розмноження досягає 1:1000000 і дає можливість у  2–
3 рази скоротити строки відбору та отримання нових рослин в селекційних 
дослідженнях [2]. 

Працювали з асептичними рослинами, взятими із in vitro колекції зародкової 
плазми Інституту клітинної біології та генетичної інженерії. 

Від асептичних рослин було взято листкові експланти – частини листкової 
пластинки розміром 10х10 мм. 

Для встановлення оптимальної схеми регенерації in vitro вивчали вплив 
екзогенних регуляторів росту на процес утворення пагонів з листкових експлантів. 
Використовували фітогормони цитокінінової та фуксинової природи: середовище  
БАП (1 мг/л - 4 мг/л) ІОК (0,2 мг/л). Культивування мікропагонів проводили в умовах 
культуральної кімнати (при 16-годинному фотоперіоді і температурі +24°С.). Період 
між пасажами становив 35-40 днів. Для кожної групи експлантів (10 шт., що 
культивували на одному з варіантів живильних середовищ) на етапі дослідження 
морфогенного потенціалу визначали: частоту пагоноутворення (ЧП) середню 
кількість пагонів, утворених з одного експланта (СП), а також їх укорінення та 
наявність калюсної тканини.  

Результати. В результаті дослідження виявили 100% регенерації на всіх 
середовищах, але кількість пагонів на експланті та розміри новоутворених рослин 
відрізнялись залежно від вмісту БАП у живильному середовищі.  

На середовищі БАП (1 мг/л) ІОК (0,2 мг/л) № 1 спостерігали у середньому 5 
пагонів на кожному експланті, забарвлення від фіолетового до зеленого, мають 
середню опушеність (рис. 1). На одному з експлантів спостерігали корінь з бічними 
корінцями,  калюсу немає. 
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Рис. 1. Проростання пагонів на експлантах, середовище №1. 

На середовищі БАП (2 мг/л) ІОК (0,2 мг/л) № 2  ми спостерігали в середньому 
7-8 пагонів на кожному із експлантів, вони мають забарвлення від фіолетового до 
зеленого (деякі мають фіолетові черешки та листкові пластинки зеленого кольору), 
сильно опушені (рис. 2). У 1 та 2 чашці Петрі на всіх 10 експлантах міститься калюс 
(білого кольору, який при дотику розсипається), коренів немає. 

 

 
 

Рис. 2. Проростання пагонів на експлантах, середовище №2. 
На середовищі БАП (4 мг/л) ІОК (0,2 мг/л) № 3 в середньому 7- 8 пагонів на 

кожному з експлантів, мають від фіолетового до зеленого забарвлення ( деякі 
експланти мають фіолетове забарвлення, а краї листкової пластинки зеленого 
кольору), пагони середньо опушені, містять калюс (він пухкий і при дотику 
розсипається) (рис. 3). На одному з експлантів спостерігали корінь з бічними 
корінцями. 

 

 
 

Рис. 3. Проростання пагонів на експлантах, середовище №3. 
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Рис. 4. Середня кількість пагонів на експланті Solanum alatum. 

 
Беручи до уваги результати дослідження (рис. 4) ми радимо використовувати 

середовище БАП (4 мг/л) ІОК (0,2 мг/л) для розмноження дикорослого виду Solanum 
alatum. 
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В умовах загострення економічної кризи важливого значення набуває пошук 

нових методів і підходів в удосконаленні садівництва та городництва в сільському 
господарстві, а саме в приватному секторі виробництва. 

Одним з таких підходів є пошук шляхів збільшення садивного матеріалу, що 
дає можливість зменшити його комерційну вартість. Даний спосіб є особливо 
виправданим для вирощування ремонтантних сортів малини, плодоношення яких 
вже в перший осінній урожай характеризується високими показниками економічної 
ефективності. Такі насадження вступають у плодоношення у перший рік вегетації, що 
зменшує затрати праці та собівартість продукції (відпадає задіяння ручної праці для 
нормування, формування висоти однорічних пагонів та видалення дворічних стебел.  

Виявлення способів, які збільшують кількість саджанців саме у ремонтантних 
сортів малини, актуалізується ще й тим, що дані сорти малини збільшують 
можливості населення для отримання вітамінів із свіжих плодів, оскільки мають 
відмінний від звичайної малини час плодоношення. 

Малина звичайна (Rubus Idaeus) - це чагарник, що належить до родини Розові 
(Rosaceae) висотою від 80 до 160 см. З дрібними гострими шипами на стеблах. На 
першому році життя пагони трав'янисті, зелені, з шипами, до зими вони дерев'яніють, 
втрачають шипи. Зацвітають і дають плоди лише на другий рік, після чого 
відмирають і замінюються новими. Цвітіння малини припадає на червень - липень, а 
дозрівання плодів - на липень - серпень.[1] 

Малина — окультурена багато років назад людиною рослина, що містить масу 
корисних речовин, вітамінів і кислот. Сорти кущів малини поділяють на такі види: 
звичайні і ремонтантні. Звичайні види малини є досить поширеними на території 
Бориспільського району. Ці сорти малини з легкістю приживаються в грутново-
кліматичнмх умовах даного району. І дають хороший врожай вже на 2 рік вегетації. 
Поширені сотри: Глен Ліон (GlenLyon) (середньоранній сорт літньої малини 
Шотландської селекції);Тула Меджік (Tula Magic)(Середньостиглий літній сорт 
малини виведений селекціонером РетоНювайлером у Труттікон (Швейцарія) в 
результаті схрещування сортів Отм Блісс та Туламін.); Мікер (Meeker) 
(середньопізній сорт літньої малини американської селекції). 

Нині ремонтантні сорти малини стали дуже поширеними. Адже вони  
дозволяють збирати два врожаї малини за сезон. Характерною особливістю є те, що 
зазвичай плоди другого врожаю дещо більші, ніж першого. Поширені сорти:Полка 
(Polka) (ремонтантний сорт польської селекції); Поляна (Polana) (ремонтантний сорт 
польської селекції);Геракл (ремонтантний сорт російської селекції).[3] 

В процесі дослідження нами проведено порівняльну характеристику між 
сортами звичайної та ремонтантної малини. Результати дослідження відображені в 
таблиці 1. 

Таблиця1.  
Порівняльна характеристика звичайних та ремонтантних сортів малини 

   

Плодоношення 2- й рікпісля садіння В перший рік садіння 

Зимостійкість 
Підмерзання надземної 
частини в окремі зими 

Висока 
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Продовження таблиці 1 

Хвороби та шкідники 

При враженні – значне 
зниження врожаю. Для 
боротьби застосовують 6-7 
обприскувань 

Практично відсутні. Для 
профілактики 2 - 3 
обприскування 

Агротехніка 

Високий процент 
використання ручної праці 
(нормування пагонів та 
видалення плодоносних 
стебел) 

Майже всі процеси 
механізовані (крім збирання 
ягід) 

Урожайність 

Висока, за умов доброї 
перезимівлі пагонів та при 
виконанні всіх прийомів 
агротехніки 

Висока при мінімальних 
затратах 

Стабільність отримання 
врожаю 

Нестабільне Гарантована 

Смак ягід Відмінний 

В серпні - відмінний, з 
серединивересня-смак 
ягідсолодко-кислий 
(залежить від погодних умов) 

Розмір ягід Середній Середній та великий 

Транспортабельність ягід Середня Висока 

 
В процесі дослідження нами відмічено, щодо зимостійкості у звичайних сортів 

малини відбувається підмерзання наземної частини в окремі зими. У сортів 
ремонтантних (Полька та Поляна) – зимостійкість висока. У догляді за малиною 
звичайних сортів переважає ручка праця, тоді як у ремонтантних все механізовано, 
лише збирання плодів. Урожайність висока і в звичайних і ремонтантних сортів 
малини, але для звичайних сортів залежить від того як пагони перезимували. Врожай 
у ремонтантних сортів малини завжди високий. Смак ягід відмінний солодкий, але у 
ремонтантних сортів в осінньому плодоношенні смак ягід може бути солодко-кислий. 
Розміри ягід звичайних сортів середні, ремонтантні сорти ж зазвичай мають ягоди 
великі за розмірами, але трапляються і середні. Транспортабельність ягід звичайних 
сорті середня, ремонтантні ж сорти мають відмінну транспортабельність. [2] 

Дослідивши поширення та порівнявши звичайні та ремонтантні  сорти малини 
на присадибних ділянках у с. Головурів Бориспільського району Київської області, 
з’ясували, що зустрічаються, в основному ,звичайні сорти давньої селекції, які дають 
невисокий врожай у весняний період, і рослини не встигають відплодоносити восени.  
Цей сорт є майже на кожній присадибній ділянці, тоді як ремонтантні сорти, майже не 
поширені. 

На нашу думку, в сучасних умовах в присадибному господарстві є вкрай 
актуальною необхідність запровадження вирощування ремонтантних сортів малини 
нової селекції, або ж здійснення заходів із заміни старих сортів малини новими, що 
дасть можливість значно збільшити врожайність малини, і таким чином сприятиме 
(поряд із достатнім забезпеченням ягодами власного господарства) отриманню 
надлишку плодів, які можна ефективно реалізовувати для продажу у роздрібній 
торгівлі на сільських і міських базарах.  
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Підбіл звичайний, мати-й-мачуха (Tussilago farfara L.). Місцеві назви — мати-

мачуха, білпух, підбій тощо — багаторічна трав'яниста рослина з монотипного роду 
Підбіл родини Складноцвітих (5-25 см заввишки) з повзучим, соковитим 
кореневищем. Найчастіше зустрічається в лісовій та лісостепній зонах, може 
зростати на глинистих схилах, по берегах річок і озер, на полях та городах. 
Тіньовитривала рослина. Цвіте в березні — квітні. Поширена майже по всій Україні, 
переважно на Поліссі, півночі Лісостепу, в Карпатах і Закарпатті [1]. 

Tussilago farfara у своєму складі має біологічно активні речовини, зокрема 
ефірні олії, глікозид тусилягін, флавоноїди, дубильні речовини, включаючи радикали 
фенольного ряду, сапоніни, вітамін C, калій, залізо, органічні кислоти, марганець. 
Через багатий мінеральний та вітамінний склад листки Tussilago farfara, рідше квітки, 
використовуюсь при захворюваннях дихальних шляхів, зокрема при хронічних 
бронхітах та ларингітах. Є дані про полегшення перебігу коклюшу і астматичних 
захворювань, це пояснюється здатністю Tussilago farfara знижувати швидкість 
розмноження патогенних бактерій. У медицині також застосовують Tussilago farfara 
зовнішньо у разі лікування шкірних захворювань та пухлин. Tussilago farfara додають 
в якості додаткового засобу при лікування онкологічних захворювань [2]. 

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що рослини мають велику 
кількість біологічно активних речовин, які можуть пригнічувати ріст клітин. Такі 
препарати мають назву – цитостатики. Найбільше цитостатики застосовуюсь у 
лікуванні онкологічних захворювань.  

Об’єкт – рослинна сировина Tussilago farfara. 
Предмет – цитостатичні властивості Tussilago farfara. 
Мета:  дослідити цитостатичну дію екстрактів рослинної сировини на 

проростання насіння огірка сорту Престо F1.  
Завдання: виготовити настій з Tussilago farfara; відібрати насіння Cucumis 

sativus L. в чашки Петрі на фільтрувальний папір та змочити екстрактом Tussilago 
farfara для виявлення цитостатичних властивостей екстракту. 

Методика. За методикою Є.І. Бистрової та В.Б. Івановим [3] виготовили настій. 
В екстракт Tussilago farfara помістили насіння тест-об’єкту Cucumis sativus (родина 
Cucurbitaceae) сорту Престо F1: по 10 насінин у різні концентрації настою 
Tussilago farfara та 10 насінин Cucumis sativus помістили у дистильовану воду для 
контролю.  

На 7-ий день від початку дослідження констатували цитостатичний ефект 
Tussilago farfara (табл.1). 
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Таблиця 1 
Цитостатичний ефект настою Tussilago farfara на проростання кореня 

Cucumis sativus сорту Престо F1 
Концентрація 

настою 
Tussilago 

farfara  

Довжина коренів Cucumis sativus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Середнє  
значення 

Контроль 126 115 105 123 82 80 112 53 13 0 80,9 

1:9 90 100 85 65 65 80 55 87 66 0 69,3 

2:8 25 85 95 92 90 75 125 55 110 90 84,2 

3:7 60 60 50 75 45 70 65 10 30 85 55 

4:6 108 95 90 75 95 95 65 55 0 0 67,8 

5:5 60 110 105 20 8 5 0 0 0 0 30,8 

6:4 103 105 70 100 80 90 70 100 5 0 72,3 

7:3 60 45 75 40 65 50 75 4 0 0 41,4 

8:2 45 45 50 15 75 50 60 50 60 50 50 

9:1 15 65 70 50 60 40 35 10 30 30 40,5 

 
За даними, які наведені у таблиці 1 можна побачили, що найвищий 

цитостатичний вплив  Tussilago farfara відбувається при концентрації 5:5 (де 5 мл 
води та 5 мл настою Tussilago farfara). При даній концентрації зменшується швидкість 
зростання кореня Cucumis sativus. 

Середнє значення зміни довжини кореня при зміні концентрації екстракту 
Tussilago farfara наведені у рисунку 1. 

 

 
Рис. 1 Цитостатичний ефект настою Tussilago farfara на проростання 

кореня Cucumis sativus сорту Престо F1 
 

При концентрації 9:1 (де 1 мл води та 9 мл настою Tussilago farfara) 
спостерігається значне зменшення кількості додаткових коренів у проростків Cucumis 
sativus (табл. 2)  
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Таблиця 2 
Цитостатичний ефект настою Tussilago farfara на проростання додаткових 

коренів Cucumis sativus сорту Престо F1 
Концентрація  

настою  
Tussilago 

 farfara 

Кількість додаткових коренів Cucumis sativus, шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Середнє  
значення 

Контроль 16 18 5 26 24 20 15 25 0 0 14,9 

1:9 26 20 18 20 19 16 22 18 14 0 17,3 

2:8 7 15 27 20 18 15 20 12 14 0 14,8 

3:7 16 4 3 21 12 15 17 6 7 13 11,4 

4:6 19 23 19 16 16 20 11 13 0 0 13,7 

5:5 13 15 24 9 5 13 2 15 0 0 9,6 

6:4 11 21 12 18 14 19 12 12 4 0 12,3 

7:3 13 8 14 8 8 15 18 2 0 0 8,6 

8:2 11 10 9 13 19 9 11 12 9 12 11,5 

9:1 1 12 10 5 11 7 5 1 8 3 6,3 

 

 
Рис. 2 Цитостатичний ефект Tussilago farfara на проростання додаткових 

коренів Cucumis sativus сорту Престо F1 
 

На рисунку 2 бачимо, що середнє значення кількості додаткових коренів 
зменшується зі збільшенням концентрації екстракту Tussilago farfara. 

Висновок: Отже, виявлено, що екстракт Tussilago farfara має виражені 
цитостатичні властивості при концентраціях 5:5 (5 мл води та 5 мл настою 
Tussilago farfara) та 9:1 (9 мл води, 1 мл настою Tussilagof arfara). Оскільки, 
Tussilago farfara має здатність гальмувати ріст та розвиток коренів Cucumis sativus, 
рекомендуємо розглядати Tussilago farfara для подальших досліджень. 
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Квітникарство як частина декоративного садівництва набуло в Україні 
інтенсивного розвитку в останні 25–30 років. У квітникарських господарствах 
особливе місце та поширення належить Калістефусу китайському, які користуються 
великим попитом у населення.  

Калістефус китайський являє собою ідеальний приклад мистецтва селекції. За 
порівняно короткий період часу - близько 200 років - з недекоративного дикорослого 
виду Калістефусу садівниками було створене те різноманіття сортотипів і сортів, яке 
ми маємо нині [4, 6, 7]. 

На сьогодні селекцією Калістефусу китайського в Україні займаються лише дві 
установи Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка і Інститут садівництва НААН. 
До Державного Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2014 
рік внесено 27 сортів Калістефусу китайського, з них 14 сортів селекції 
Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка і 13 сортів селекції Інституту 
садівництва НААН [10].  

Представників виду Callistephus chinensis (L.) Nees. у народі називають 
айстрами. Це досить поширені квіткові декоративні рослини, які були занесені до 
нашої країни в 18 столітті. Багато видів культивують як садові квіти. Дикорослі айстри 
поширені в Степу, Лісостепу та на вапнякових схилах Карпат (айстра альпійська). 
Квіти надзвичайно красиві із виразним ароматом. Рослину легко розпізнати серед 
безлічі інших квіток. Зараз виведено надзвичайно багато селекційних видів, які 
відрізняють багатьма зовнішніми параметрами: висота та форма куща; форма, тип і 
забарвлення суцвіття тощо [5, 8, 9]. 

Сьогодні на території України вирощування айстр є досить прибутковою, 
цікавою і перспективною галуззю квітникарства [1, 2, 3]. Попри те, що квітка досить 
поширена – наукових публікацій з даної теми досить мало. Якісний насіннєвий 
матеріал дає змогу без додаткових енергетичних затрат (добрива, пестициди) 
забезпечити належний ріст рослин, знизити негативний вплив бур'янів, хвороб, 
шкідників і на цій основі підвищити врожайність культури і якість одержуваної 
продукції, поліпшити екологічний стан поля, тому комплексне вивчення ефективності 
розмноження декоративних рослин на прикладі Калістефуса китайського актуальне 
для розробки наукових основ їх генеративного розмноження. 

Нами досліджено ефективність насінневого розмноження сортів та гібридних 
форм айстр «Кирквеля», «Принцеса», «Либідь», «Роскошна», «Рубіновиє звьозди», 
«Форма 151-4», «Форма 143-4», «Форма 210-1», «Форма 265с-2-1», «Форма 193-3». 
Насіння вище перерахованих сортів та гібридних форм айстр надані Лабораторією 
квітково-декоративних і лікарських культур Інституту садівництва ААН України. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання: 
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- визначити масу 1000 насінин за допомогою зважування на електронних вагах; 
- виміряти розміри (ширину і довжину) насіння окулярною лінійкою мікроскопу МБС-

3; 
- визначити енергію проростання та лабораторну схожість насіння відповідно до 

ГОСТу 24933.0-81. 
Визначення морфометричних параметрів насіння Калістефуса китайського 

здійснювали з метою вивчення особливостей насінного розмноження різних сортів та 
гібридних форм. Масу 1000 насінин визначали шляхом зважування на електронних 
вагах. Лінійні розміри насіння — довжину та ширину — вимірювали за допомогою 
окулярної лінійки мікроскопа МБС-3 у 30 насінин кожного сорту та гібридної форми. 

Отримані результати зважувань та вимірювань (табл. 1) порівнювали із 
стандартом – сорт «Рубінові звьозди». В групі сортів середній показник маси 1000 
насінин (2,20 г) преважав стандарт (1,59 г), хоча середні розміри насіння (2/1,1) були 
дещо меншими за стандарт (2/1,3). Серед сортів найбільшим показником маси 1000 
насінин відзначився сорт «Принцеса» (2,34 г), а найменшим – сорт «Либідь» (2,12 г). 
За розмірами насіння наблизився до стандарту лише сорт «Роскошна» - 2/1,3. 

Група нових гібридних форм, які знаходяться на сортовипробуванні в 
Лабораторії квітково-декоративних і лікарських культур Інституту садівництва ААН 
України, за середнім показником маси 1000 насінин (2,28 г) перевершують як 
стандарт, так і групу сортів. Серед гібридних форм найбільшим показником маси 
1000 насінин відзначилась «Форма 265с-2-1» (2,34 г), а найменшим – «Форма 143-4» 
(1,96 г). В той же час середній показник розмірів насіння був значно меншим 
порівняно із стандартом та групою сортів.  

Таблиця 1 
Морфометричні показники насіння Калістефуса китайського 

Сорти та гібриди Маса 1000 насінин, г Розміри насіння, мм 
(довжина/ширина) 

Стандарт 

Рубіновиє звьозди 1,59 2/1,3 

Сорти 

Кирквеля 2,17 2/1 

Принцеса 2,34 2/1 

Либідь 2,12 2/1 

Роскошна 2,16 2/1,3 

Середнє за сортами 2,20 2/1,1 

Гібридні форми 

Форма 143-4 1,96 1,5/1 

Форма 193-3 2,15 1,5/1 

Форма 210-1 2,75 1,5/1 

Форма 151-4 2,19 1,5/1 

Форма 265с-2-1 2,34 1,5/1 

Середнє за гібридними 
формами 

2,28 1,5/1 

Схожість насіння є основою успішного розмноження виду в культурі, оскільки 
здатність до насіннєвого поновлення залежить не лише від кількості насіння, а й від 
його якості. 

Насіння пророщували на вологому фільтрувальному папері в чашках Петрі по 
100 штук у кожній при температурі 20оС. Схожість насіння визначали в лабораторних 
умовах на 10-ту добу від початку досліду. Нормально пророслим вважали насіння, в 
якого довжина корінця була не меншою від довжини насінини. Енергію проростання 
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визначали за відсотком пророслого насіння на 3-ту добу від початку досліду. Дослід 
проводили у чотирикратній повторності.  

Отримані результати вивчення біології проростання насіння Калістефуса 
китайського (табл. 2) вказують, що за середніми показниками енергії проростання та 
лабораторної схожості насіння група сортів значно поступається стандарту. При 
цьому серед сортів енергія проростання (68%) та лабораторна схожість насіння 
(85%) були найвищими у сорту «Либідь», а найнижчими – у сортів «Кирквеля» та 
«Роскошна».  

Таблиця 1 
Показники біології проростання насіння Калістефуса китайського 

Сорти та гібриди Енергія проростання, % Лабораторна схожість, % 

Стандарт 

Рубіновиє звьозди 80 95 

Сорти 

Кирквеля 65 80 

Принцеса 67 83 

Либідь 68 85 

Роскошна 64 80 

Середнє за сортами 66 82 

Гібридні форми 

Форма 143-4 75 87 

Форма 193-3 69 80 

Форма 210-1 70 80 

Форма 151-4 73 86 

Форма 265с-2-1 72 83 

Середнє за гібридними 
формами 

72 83 

Група гібридних форм за показниками біології проростання поступається 
стандарту, але переважає групу сортів. Середній показник енергії проростання для 
гібридних форм становив 72%, а середній показник лабораторної схожості – 83%. 
Серед гібридних форм найвищою енергією проростання відзначилася «Форма 143-4» 
(75%), а найменшою – «Форма 193-3» (69%). Показники лаюораторної схожості 
насіння корелювали з показниками енергії проростання.  

Отримані нами дані свідчать про високу ефективність насіннєвого 
розмноження та успішного вирощування досліджуваних сортів та гібридних форм.  
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Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) одна з провідних лісоутворюючих порід 
України. В силу своїх біологічних властивостей вона першою заселяє пустища, добре 
почувається на урбанізованих територіях, невибаглива до грунтів, жаро-, посухо- та 
морозостійка, масово використовується у господарстві. Останнім часом 
спостерігається випадіння P. sylvestris L. з природних угруповань в силу різних 
причих (фітошкідники, атмосферне забруднення та інше). Дослідження P. sylvestris  у 
природних фітоценозах досить актуальне завдання. 

 Продовж 2017-2018 рр. студентами Факультету природничо-географічної 
освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова проводились дослідження P. 
sylvestris  в природних угрупованнях України. Район нашого дослідження 
розташований у межах лісового масиву «Черкаський бір». 

Мета дослідження – встановити фітоценотичні особливості P. sylvestris в 
умовах лісового масиву «Черкаський бір». 

В роботі використані стандартні методики польових досліджень у біогеографії 
[1].  

В ході роботи було встановлено, що Черкаський бір найбільший в Україні 
сосновий масив природного походження, який зберігся на південній межі 
ареалу сосни звичайної. Має площу в 28,5 тисяч га. Рельєф тут переважно рівнинний 
з невеликими піщаними пагорбами та пониженнями (подами). Ґрунти — бідні на 
гумус дерново-слабопідзолисті, але які є найсприятливішими для зростання соснових 
та дубово-соснових лісів. 

У складі Черкаського бору є 23 об'єкти природно-заповідного фонду на 
загальній площі 2 169 га (в тому числі Русько-Полянський ботанічний заказник — 
загальнодержавного значення) — 6 заказників (Дахнівський, Мошногірський, Русько-
Полянський приболотний), 14 пам'яток природи (Мошенська діброва, 
високопродуктивне насадження сосни в Дахнівці, лісове насадження вікових дубів 
у Свидівку, лісове насадження вільхи з дубом у Свидівку, плантація бархату 
амурського біля села Мошни, сосна «Відьмина мітла» в Дубіївці, шестистовбурне 
дерево дуба на територія звірогосподарства, підземне джерело в Мошнах, 
ландшафтне насадження вікової сосни «Соснівка» в Черкасах) та 3 парки-пам'ятки 
садово-паркового мистецтва. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
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Флора Черкаського бору нараховує близько 800 видів вищих рослин. Тут 
переважають соснові та дубово-соснові ліси, що мають дво- і чотириярусну будову. 
Перший ярус, висотою — 24—28 м, займає сосна звичайна (до 65% від усіх деревних 
порід). Другий ярус — 15—20 м — дуб черешчатий (Quercus robur L.), граб звичайний 
(Carpinus betulus L.), клен ясенеподібний (Acer negundo L.) та гостролистий (Acer 
platanoides L.), липа серцелиста (Tilia cordata Mill.), трохи рідше — береза поникла 
(Betula pendula Roth.). Чагарниковий третій ярус в більшості не розвивається, однак 
місцями досягає висоти 2 м. На місці пожеж проростає бузина чорна (Sambucus 
nigra L.) та глід кривочашечковий (Crataegus calycina Peterm. subsp. Curvisepala 
(Lindm.) Franco L.). У складі підліску (четвертий ярус) — бузина червона (Sambucus 
racemosa L.), клен татарський (Acer tataricum L.), горобина звичайна (Sorbus 
aucuparia L.). Із нижчих чагарників — зіновать руська (Chamaecytisus ruthenicus L.) та 
дрік красильний (Genista tinctoria L.). Трав'яний покрив складають світлолюбиві види 
— куничник наземний (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.), польовиця тонка, орляк 
звичайний (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), конвалія травнева (Convallaria majalis L.). 
Звичайними видами є сон-трава чорніюча (Pulsatilla pratensis L.), дзвоники 
круглолисті (Campanula rotundifolia L.), дібровник звичайний, перстач піщаний та 
сріблястий, віхолка гілляста, герань криваво-червона Geranium sanguineum L.), 
гвоздика дельтовидна (Dianthus deltoides L.), чебрець дніпровський, ковила 
дніпровська (Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin),чистотіл (Chelidonium majus L.), 
розрив-трава (Impatiens L.), пирій (Elytrígia Desv.), костриця лучна  (Festuca 
pratensis Huds.), підмаренник справжній (Galium verum), суниці лісові (Fragaria vesca 
L.), нечуй-вітер волохатий, деревій звичайний (Achillea millefolium L.) , іноді — верес 
звичайний (Calluna vulgaris (L.) Hill.) та зимолюбка зонтична (Chimaphila umbellata L.). 
Тут зустрічається рідкісний вид — вовчі ягоди пахучі (Daphne cneorum L.). До 
Червоної книгизанесені такі види — любка дволиста (Platanthera bifolia 
L.), зозулинець болотяний, сон чорніючий, сльози яйцелисті, цибуля ведмежа (Allium 
ursinum L.), булатка червона (Cephalanthera rubra L.), ковила дніпровська, підсніжник 
звичайний (Galanthus nivalis L.), папороть лісова.  

Сосна звичайна — високе 25-50 м дерево родини соснових (Pinaceae) з 
конусоподібною або пірамідальною кроною і моноподіальним, кільчастим гілкуванням 
(так звані «мутовки»). Дерево світлолюбиве, нижні його гілки відмирають, 
очищаючи стовбур. У сприятливих умовах висота сосни досягає 40 м, а діаметр — 1-
1,5 м. Дерева, що виросли в густому лісі, мають стрункі, майже циліндричні стовбури 
і невеличку, високопідняту крону з тонкими гілками. Кора червонувато-бура, 
лускувата. Молоді пагони зеленуваті, пізніше — жовтувато-сірі. P. sylvestris займає 
майже третину лісів України. Вона створює чисті і мішані ліси. Світлолюбна, 
морозостійка рослина. Запилюється у травні. Поширена на Поліссі, в північній 
частині Лісостепу, зрідка на піщаних терасах рік північної частини Степу. Вона 
займає близько 35 % державного лісового фонду України. Основні райони 
заготівлі — Житомирська, Волинська, Рівненська і Львівська, частково Київська, 
Чернігівська області.  

Екологічний стан угруповань за участю P. sylvestris  зараз значно погіршився. 
Проведені дослідження соснового субору у місцях віддалених від промислових 
об’єктів та населених пунктів (рис. 1) показали, що на 500 м2 зростає 38 екземплярів 
сосни з хорошим поазником життєвості (3а бали – 14 екземплярів, 3б бали – 19 - 
екземплярів. 2 бали - 5 екземплярів). Дерева з прямим стовбуром,  округлою або 
конусоподібною кроною, що досягає у висоту приблизно до 35 – 40 метрів, діаметр 
стовбура 40-100 см. Дерева стрункі, мають циліндричні стовбури і невеличку, 
високопідняту крону з тонкими гілками. Кора червонувато-бура, лускувата. Молоді 
пагони зелені. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF_%D0%9C%D1%96%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8E%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87_%D0%BF%D1%96%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87_%D1%81%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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Субори розміщені поблизу від промислової зони міста зазнали негативного 
впливу. Загальна кількість P. sylvestris  становить 24 екземпляри на 500 м2. За 
розмірами, дерева на пробній площі, подібні до попереднього опису, але життєвість 
дерев нижча (3 бали – 7  екземплярів, 2 бали – 12 екземплярів, 1 бал – 5 
екземплярів), у дерев зустрічаються підсохлі верхівки та гілки.  

Працівниками лісового господарства проводяться санітарно-оздоровчі заходи, 
які іноді приводять до спрощення структури деревостанів. Цьому сприяє також зміна 
ґрунтово-гідрологічних умов, часті лісові пожежі, рекреаційне навантаження. Щорічно 
в межах Черкаського бору проводяться рубки лісу в розмірі 12,3 тисяч м³, що веде до 
зменшення корінних деревостанів. 

 
Рис 1. Pinus sylvestris L. в природних угрупованнях Черкаського бору 

(https://uk.wikipedia.org) 
 
Частина Черкаського бору віддана під військовий полігон, а частина — під 

міське сміттєзвалище.  
Місцеві природоохоронні організації з метою збереження біорізноманіття 

Черкаського бору, і зокрема P. Sylvestris, ставлять питання про організацію 
національного природного парку «Черкаський бір» площею в 16,25 тисяч га.  
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Актуальність. Недостатність конвергенції - порушення бінокулярного зору, 
при якому на близькій відстані обидва ока не утримуються на об'єкті фіксації і одне 
око відхиляється назовні [3]. Недостатність конвергенції є третьою проблемою 
порушення зору після короткозорості та далекозорості.  
 Зазвичай дана патологія вперше проявляється в шкільному віці: коли дитина 
починає виконувати тривалу роботу на близькій відстані [5].  Дана проблема 
негативно позначається  на процесі навчанні. 

 Недостатність конвергенції ускладнює читання, виконання завдань на 
близькій відстані, впливає на продуктивність та результати навчання в школі,  
спричиняє труднощі з концентрацією, увагою та запамятовуванням прочитаного [5].   
Ця сторона проблеми також потребує спільної роботи з педагогами, психологами та 
батьками школярів,  що мають недостатність конвергенції. 

Мета. Ознайомити педагогів та психологів з проблемою недостатності 
конвергенції. 

Недостатність конвергенції — це стан, що часто зустрічається в період 
вікового становлення акомодаційно-вергентних відношень [4] .   

   За даними  дослідників CITT(Convergence Insufficiency Symptom Survey), на 
один 4-й клас  з 20 чоловік зазвичай припадає близько 2 дітей з недостатністю 
конвергенції.  За даними досліджень  CITT, недостатність конвергенції зустрічається 
у 13% дітей віком 6-10 років, особливо  в учнів  молодшої школи [6].   

Здебільшого учні з даним діагнозом мають низький рівень успішності в 
навчанні та  оцінюються вчителями як нездатні до навчання, що є помилковим [1]. 

 На думку багатьох дослідників, основною проблемою є те, що  більшість 
вчителів просто не знають про такий діагноз, а отже не шукають його серед причин 
зниження здатності до навчання. Часто діти не скаржаться на певні симптоми, 
характерні для недостатності  конвергенції, бо вважають,що це нормальні природні  
ознаки. Тому з маленькими дітьми  складно орієнтуватися саме на скарги.  

Протягом  місяця ми спостерігали як відбувається процес зорового 
сприймання  в учня третього класу в процесі навчання. Наш досліджуваний має певні 
труднощі з навчанням, і вчителі й він сам вважають , що це повязано з його  
вольовими якостями.  
В школі на уроках  та під час виконання домашнього завдання вдома він розповідав, 
що: 

− відчуває втому під час читання,  

− слова рухаються, стрибають, плавають , 

− відчуває головний біль при зоровому сприйнятті на близькій відстані., 

− розмитість слів, нечіткий зір поблизу, 

− виникають труднощі із запам'ятовуванням прочитаного, 

− сонливість при виконанні роботи поблизу, 

− уникає читання( «зливаються» слова).  
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 Він вважає, що ті проблеми, які він відчуває, вони природні і всі їх відчувають. 
Досліджуваний не міг повністю виконати домашнє завдання, на уроках  не міг чітко 
читати тексти та виконувати вправи на близькій відстані.  

 Ми запропонували учню відповісти на 15 запитань, що були розроблені 
дослідниками CITT  для виявлення скарг при конвергенції. Досліджуваний відповідав 
в залежності від частоти виникнення симптому (ніколи, рідко, іноді, часто, завжди) [7].   
Ви відчуваєте втому очей при читанні, роботі за комп'ютером?( завжди) 
Ви відчуваєте дискомфорт очей при читанні, роботі за комп'ютером? (завжди) 
У Вас бувають головні болі при читанні, роботі за комп'ютером?(часто) 
У Вас з'являється сонливість при читанні, роботі за комп'ютером? (іноді) 
У Вас є труднощі запам'ятовування тексту при читанні, роботі за комп'ютером? 
(завжди) 
У Вас буває двоїння при читанні, роботі за комп'ютером? (завжди) 
Чи буває, що при читанні слова в тексті починають зміщуватися, рухатися? (часто) 
У Вас буває почуття, що Ви повільно читаєте? (іноді) 
Ви відчуваєте біль в очах при читанні, роботі за комп'ютером? (часто) 
Ви відчуваєте засміченість очей при читанні, роботі за комп'ютером? (іноді) 
Ви відчуваєте тиск навколо очей при читанні, роботі за комп'ютером? (часто) 
Чи буває, що текст стає нечітким (не в фокусі) при читанні, роботі за комп'ютером? 
(завжди) 
Ви втрачаєте місце де читали? (часто) 
Вам доводиться перечитувати ту ж сходинку?(часто) 

 Загальна кількість балів становила 20, що свідчить про наявність конвергенції.  
Після нашого дослідження  та спостережень ми поспілкувалися з класним 

керівником та батьками учня. Ми  порадили  батькам нашого досліджуваного 
відвідати офтальмолога та з’ясувати чи наявні в учня проблеми із зором, 
пояснивши, що в учня наявні симптоми  недостатності конвергенції чи синдром 
дефіциту уваги з гіперактивністю.  

Через тиждень ми дізналися, що нашому досліджуваному поставлений 
діагноз офтальмологом: недостатність конвергенції. Лікар запропонував 
активне(спеціальна гімнастика для очей) та пасивне(призначення призм) лікування 
для поліпшення зору та лікування даного захворювання.  

Ми порадили батькам знизити зорового навантаження в школі та вдома під 
час виконання домашнього завдання  на період, поки йде лікування. Зорове 
навантаження має бути мінімальним, і за можливості, замінене використанням 
аудіокниг або читанням батьків. Також пояснили вчителям, що учень має проблеми 
із зором, що впливають на його успішність в навчанні, й ми виразили надію, що 
педагоги замінять  певні вправи або зменшать їх для учня на момент його лікування 
[2].   

Після курсу лікування ми знову провели тестування учня по опитувальнику  
CITT( ми проводили його раніше) і побачили позитивні зміни, загальна кількість 
балів була нижче 12, що свідчить про згасання даної проблеми та покращення 
зорового сприймання учнем.  

Досліджуваний розповів, що в нього після курсу лікування зникли: 

− розмитість слів,  

− сонливість при виконанні роботи поблизу, 

− головні болі,  

− двоїння під час читання, 

− біль в очах, 

− труднощі із запам'ятовуванням прочитаного. 
Після лікування успішність та продуктивність навчання учня покращилася. 
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Отже, недостатність конвергенції  найчастіше проявляється у дітей молодшого 
шкільного віку. Важливим аспектом є те, що недостатність конвергенції негативно 
впливає на продуктивність і успішність навчання в школі. Ця сторона проблеми 
вимагає уважності та пильності вчителів та психологів до скарг учнів, особливо тих, 
що мають низький рівень успішності. 

Таким чином, вчителі та психологи мають бути пильними та уважними до скарг 
учнів та періодично спілкуватися з учнями, що мають низьку успішність, з метою 
виявлення причин даного явища. Адже причинами неуспішності можуть бути не 
тільки вольові якості учнів, але й стан здоров’я. 
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Актуальність теми: Мадагаскар – острів, розташований на схід від 

африканського континенту. Мільйони років тому Мадагаскар був частиною 
стародавнього материка Гондвани. Острів відокремився від Африки 160-165 млн 
років тому, а від Індії — близько 88 млн років тому. Це зумовило відносну ізоляцію 
для місцевих рослин і тварин, що і викликало їх сучасну різноманітність — більше 
90% видів живих істот з Мадагаскару не зустрічаються більше ніде в світі [1, 2]. 
Однак цій унікальній екосистемі загрожує вимирання.  Острів насичений видами 
флори і фауни, які не вивчені або недостатньо описані, що робить цей острів цінним 
для дослідників. Тому важливе вивчення, систематизація і узагальнення відомих 
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знань про Мадагаскар, що дає можливість все більше розширювати знання  про 
біорізноманіття цього острова і світу вцілому.  

Мета роботи: систематизація та опис особливостей кліматичних, грунтових, 
рельєфних умов острову Мадагаскару, що сформувалися, та з’ясування 
особливостей флори і фауни цього острова, перелік ендеміків.  

Короткий виклад матеріалу: острів Мадагаскар, який є осколком 
стародавнього материка, відрізняється унікальністю та своєрідністю рослинного і 
тваринного світу. На червоних латеритних землях яскравими плямами виглядає 
буйна зелена рослинність, а гірські вершини, утворені древніми породами, 
перемежовуються ділянками пустелі в південній частині острова. 

Вперше цей острів був виявлений португальським дослідником Дієго Дьясом 
(Diego Dias) на початку шістнадцятого століття. 

У північній частині четвертого в світі за величиною острова розташований 
гірський масив Царатанана – його найвищою точкою є згаслий вулкан Марумукутру, 
що досягає 2876 м над рівнем моря. У центральній частині Мадагаскару 
знаходиться високогірне плато Анджафі, круті схили якого закінчуються скидними 
уступами і переходять в низовини східного узбережжя. Між хаотично 
розташованими гірськими масивами (на острові їх п’ять) зустрічаються озера і 
болота, які займають плоскодонні тектонічні депресії [3]. 

Уздовж узбережжя широко розкинулися болотисті і досить родючі рівнини. 
Багатокілометрові піщані пляжі південно-західній частині узбережжя поцятковані 
лагунами, а з суші обмежені масивами реліктових лісів. 

Впадають в Індійський океан невеликі за довжиною, проте повноводні 
порожисті річки (Бецибука, Мангокі і ін.), є на острові три великих озера (Кінкуні, 
Алаутра і Іхутрі) [5]. 

На острові представлені три кліматичних пояси: тропічний мусонний клімат на 
східному узбережжі, субтропічний мусонний клімат в Центральному нагір'ї і 
посушливий клімат на південному краю острова. У кліматі виражено два сезони - 
жаркий і дощовий 3-5 місяців (з листопада по березень) і сухий 7-9 місяців (з квітня 
по жовтень). Середньорічна норма опадів - на півдні 500 мм, на півночі 1000 мм. У 
міру віддалення від узбережжя кількість опадів збільшується. Кількість опадів рік від 
року сильно змінюється. Середньорічна температура 20-25 ° C. У липні-серпні 
абсолютний максимум перевищує 40 ° C, а мінімум становить 7-8 ° C. Західна 
частина Мадагаскарського плато знаходиться в дощової тіні, тут виражений відносно 
довгий сухий сезон [3, 5]. 

Латеритні ґрунти займають на острові великі простори; вони зустрічаються 
центральною височиною і по низовинних частинах східних схилів. На підвищених 
частинах східних схилів, де збереглися лісові масиви, розвинуті гірсько-
лісові червоноземи, а біля підніжжя західних схилів — червоноземи, тобто недосить 
латеризовані піщано-глинисті ґрунти. У південній частині височини зустрічаються 
червоноземи субтропічних областей. Ґрунти вапняного плато західного схилу 
належать до terra rossa. Зустрічаються також ґрунти на вулканічних відкладах і на 
сучасному алювії; вони найбільш родючі. На аридних південно-західних просторах 
розвинуті світлобурі ґрунти пустинно-степових областей, які у краще зрошуваних 
районах переходять у каштанові [2, 5]. 

Мадагаскар дуже багатий па листуватий кристалічний графіт, особливо цінний 
для металургії (виробництво тиглів) та електротехніки(річний видобуток його у 1950-
тих роках сягав 12—15 тис. тон на рік). На острові добувають також слюди, що йдуть, 
як і графіт, у великій кількості на експорт. У невеликих кількостях 
добувають фосфорити, золото і вугілля(басейн Амбохібо). Добувають монацит, який 
є джерелом солей рідких земель і торію; є багато родовищ гірського кришталю, а 
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також берилу (1/50 частка світових покладів). Мадагаскар один час давав промислові 
кількості урану та радію. Виявлено родовища залізних руд [3]. 

Флора західної частини Мадагаскару споріднена з флорою Африканського 
материка, з яким Мадагаскар колись був пов'язаний суходолом. Флора східної 
частини острова з тієї ж причини споріднена з флорою Індії. У крейдяному 
періоді існував зв'язок Мадагаскару з Америкою, що підтверджується 
наявністю дерева мандрівника (Ravenala madagascarensis), близького до 
південноамериканського (Ravenala guyanensis). Крім дерева мандрівника і дуже 
цікавої орхідеї (Angraecum sesquipedale), варта уваги ще водяна 
рослина увірандра (Aponogeton fenestralis) з сітчасто продірявленим листям. На 
острові налічується 500 видів папоротей, половина яких — ендеміки. Серед них 
Мадагаскарський окотійо (Alluaudia procera) - листопадна сукулентна рослина; 
ендемік острова, в молодому віці утворює пучок стебел, в зрілому віці утворюється 
центральний стовбур, який потім відмирає. Гірокарп американський (Gyrocarpus 
americanus) - дерево родини Hernandiaceae, характерне для колючих лісів 
Мадагаскару [4, 5].  

Фауна острова Мадагаскар утворила самостійну, ендемічну зоогеографічну 
область, тобто поширені лише на Мадагаскарі, більше половини видів ссавців на 
цьому острові, мешкають лише тут. 

Фауна Мадагаскару має острівний характер і дуже своєрідна. Ендемічними 
тваринами є лемури, які дуже поширені на острові і представлені двома родинами та 
36 видами. 35 видів належать до родини справжніх лемурів (Lemuridae), з яких треба 
згадати індрі (до 60 см завдовжки), катта, варі, карликового лемура тощо. До єдиного 
роду і виду другої родини лемурів (Chiromyidae) належить руконіжка, або ай-
ай (Chiromis madagascarensis) [1, 2, 3, 4]. 

Щетиністі їжаки, або тенреки (Cententidae). Тенреки, належать до 
найпримітивніших комахоїдних, тобто є найпримітивнішими з усіх 
сучасних плацентарних. Серед тенреків, яких налічують 10 родів і більше 20 видів, 
зустрічаються різноманітні групи: наземні, риючі і напівводні тварини. Звичайний 
тенрек найбільший з усіх комахоїдних — понад 40 см завдовжки. З комахоїдних, крім 
тенреків, присутні землерийки, які належать до дуже поширеного роду. 

Найбільшим з хижаків на острові є дуже своєрідна тварина фоса (Cryptoprocta 
ferox).  

Різко острівний характер фауни Мадагаскару підтверджується 
відсутністю копитних, таких поширених на континенті Африки; є лише один 
представник копитних — ендемічний вид водяної свині (Potamochoerus larvatus) — 
«ламбу». Численні кажани, але фауна їх нічим особливим не виділяється. На острові 
зустрічаються летючі собаки, що належать до індо-полінезійського роду Pteropus [4]. 

Орнітофауна Мадагаскару дуже своєрідна і налічує близько 50 % ендемічних 
видів. До ендеміків належить родина вангових (Vangidae) з горобиних, а також 
пастушкові куріпки (Mesites), близькі до сонячних чапель Південної Америки і кагу 
Нової Зеландії [4, 5]. 

Фауна плазунів винятковий інтерес становлять ігуани і справжні удави —
 Corallus та Boa, які зустрічаються в Південній Америці [2]. 

Висновки: острів Мадагаскар характерний своєю унікальністю 
біорізноманіттям флори і фауни. У зв’язку з тим, що острів у свій час ізолювався від 
материка, дозволило йому самостійно розвиватися. Тому більшість видів рослин і 
тварин зустрічаються лише на Мадагаскарі. Рельєф, грунти, клімат створили 
сприятливі умови для росту і розвитку життя на острові. Проте, велика частина 
біорізноманіття не досліджена, що робить острів цінним для наступних досліджень.  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%96_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9-%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%8E%D1%87%D1%96_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B3%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Corallus
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Значною проблемою для України є розповсюдження інвазійних видів 
карантинних бур’янів роду повитиць Cuscuta spp, які швидко поширюються, 
вступають у місцеві  агроценози чим наносять шкоду сільському  господарству. 
Надзвичайно актуальним завданням для біологів, екологів та агрономів є всебічне 
вивчення повитиць для добору методів боротьби з її поширенням та контролю її 
кількості. 

Продовж 2017-2018 рр. студентами Факультету природничо-географічної 
освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова проводились дослідження P. sylvestris 
в природних угрупованнях України. Район нашого дослідження розташований у 
межах агро- та прилеглих до них фітоценозів Київщини. 

Мета дослідження – встановлення біоценотичних особливостей даного роду 
для подальшого використання в народному господарстві. 

В роботі використані стандартні методики польових досліджень у біогеографії 
[1]. 

В ході роботи було встановлено, що бур’яни роду повитиць Cuscuta 
spp. входять до «Переліку шкідників, хвороб рослин та бур’янів, які є карантинними 
видами в Україні».  

У світі налічується понад 247 видів цієї родини, з них обмежено поширені в 
Україні 15, зокрема: Cuscuta alba J. Presl et C. Presl — повитиця біла, Cuscuta 
approximata Bab. — повитиця зближена, Cuscuta australis R. Br.— повитиця південна, 
Cuscuta basarabica Buia — повитиця бесарабська, Cuscuta сampestris Yunck. — 
повитиця польова,Cuscuta epilinum Weihe — повитиця льонова, Cuscuta epithymum 
L. — повитиця чебрецева, Cuscuta europaea L. — повитиця європейська, Cuscuta 
gronovii Willd. — повитиця гронова, Cuscuta lupuliformis Krock. — повитиця 
хмельовидна, Cuscuta monogyna Vahl. — повитиця одностовпчикова, Cuscuta 
suaveolens Ser. — повитиця запашна,Cuscuta trifolii Bab. — повитиця 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BC
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80/
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конюшинна, Cuscuta viciae Schultz — повитиця викова, Cuscuta Lehmanniana Bge. — 
повитиця Лемана [4]. 

Родину Cuscutaceae багато авторів раніше об’єднували з 
родиною Convolvulaceae, але сьогодні розглядають її окремо, враховуючи відміни в 
морфологічній будові, що зумовлені паразитичним способом існування [2, 5]. Назву 
Cuscuta campestris дав науковець Yuncker в 1932 році для рослини, загальновідомої 
раніше як Cuscuta arvensis. Остання була оцінена ще Beyrich як незадовільна, тому 
що під цією назвою розуміли і рослини виду Cuscuta pentagona. Згідно з даними 
Yuncker (1932), C. campestris відрізняється від C. рentagona більшими квітками, 
відсутністю випуклих кутів у пазухах чашечки, ширшими пелюстками, коротшими 
плодоніжками (2-3 мм проти 1,5 мм в C. pentagona). Деякі вчені в США розглядають 
ці два види як один під більш ранньою назвою C. pentagona Engelm. [3] 

Повитиця польова (Cuscuta campestris Yuncker.) в Україні уражує конюшину, 
люцерну, цукрові буряки, картоплю, льон, тютюн, овочеві культури. Поширена на 
узбіччях полів, а також на необроблених землях, зустрічається на польових 
рослинах. Повитиця польова поширена майже у всіх областях зони Степу та 
Лісостепу України, за винятком зони Полісся і деяких західних областей. Усього нею 
заражено 20 областей, АР Крим і Севастополь. У Лісостепу України рослина 
поширена у Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, 
Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях [4] 

C. campestris походить з Північної Америки, звідки була поширена по всьому 
світі, головним чином, разом із посівним матеріалом сільськогосподарських культур, 
особливо люцерни і фуражним зерном. За даними науковців, у Європі вона була 
виявлена близько 1900 року. Янкер у своїх роботах відзначав, що повитиця польова 
була завезена до Мартініки в 1887 р., Австралії — в 1909 р., Південної Африки — в 
1918 р., Франції — в 1920 р., Італії — в 1922 р. Дослідники Кук та Блек вважають, що 
в Індію вона потрапила в 1965 р., хоча не виключено, що була поширена і раніше під 
назвою C. сhinensis. 

Збільшення посушливості клімату зменшує видове різноманіття рослин цієї 
родини. За повідомленнями науковців в умовах посушливого пустельного клімату 
Саудівської Аравії виявлено лише три види повитиці: C. campestris, C. pedicellata і C. 
planiflora. 

Таким чином, повитиця польова поширена в основному в помірному і 
субтропічному кліматичних поясах, але найбільше вона зустрічається у Тропічній і 
Центральній Америці, Африці, Південно-Східній Азії та Океанії. 

Повитиця польова — однорічна рослина, але може поводити себе як 
багаторічна, якщо паразитує на багаторічній рослині-господарі. Розмножується 
насінням. Максимальна плодючість — до 15 тис. насінин, насіння зберігає схожість у 
ґрунті до 6 років. Повитиця польова також здатна розмножуватися вегетативно 
(частинами стебла). На багаторічних рослинах навіть коли всі видимі стебла 
зникають під дією морозу, розвиток повитиці відновлюється від гаусторій, які 
залишилися всередині стебла. 

На відмінну від кореневих паразитів родин Striga і Orobanche, проростання 
яких залежить від наявності в ґрунті кореневих виділень рослин-господарів, 
різновиди Cuscuta не потребують ніяких специфічних умов для проростання, і 
наявність рослини-господаря не є обов’язковою умовою їх проростання. Така умова є 
найменш значущою для C. campestris, яка має досить широке коло господарів [5]. 

Для повитиці польової характерним є розтягнутий період проростання, що 
збільшує ймовірність проростання насіння в той час, коли можливий господар 
присутній на полі. Однією з причин цього є наявність твердої оболонки у насінні. 
Проростання відбувається незалежно від наявності світла з глибини не більше 4-6 
см, ендосперму зародку вистачає, щоб сходи досягли у висоті 5-10 см. В ґрунті вони 
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закріплюються коротким корінцем, довжиною 1-2 см. Для C. campestris і C. 
indecora характерним є утворення в кожному вузлі вусиків, які обвивають рослину-
господаря. Світло і відносно висока температура (25°C) необхідні для закручування 
рослини проти годинникової стрілки і формування гаусторій. За іншими 
дослідженнями, оптимальна температура проростання становить 16-32°С. Повитиця 
краще проростає на піщаних грунтах, ніж на глинистих при pH7. 

Обвивати рослина може будь-який об’єкт, але утворювати гаусторії здатна 
лише за наявності господаря, від якого повитиця частково отримує цитокінін. 
Гаусторії проникають у тканини стебла і листків, закріплюються між клітинами, 
з’єднуючись з флоемою рослини-господаря через плазмодесми. Механізм 
прикріплення і проникнення гаусторій у тканини рослини-господаря — складний 
біохімічний процес. Для поліпшення прикріплення клітини гаусторій виділяють 
індуліл-3-оцтову кислоту, яка зумовлює утворення липкого секреторного епітелію. 
Коли повитиця встановлює зв’язок із флоемою рослини-господаря, вона починає 
інтенсивно використовувати метаболіти хазяїна, що призводить до зменшення 
кількості поживних речовин. Ріст і розвиток повитиці польової повністю залежить від 
рослини-господаря, хоча деякі види повитиць мають функціональний хлорофіл, але 
кількість хлоропластів дуже низька, тому інтенсивність фотосинтезу становить лише 
1-2 % по відношенню до нормальних зелених рослин [7]. 

В Північній Америці повитиця польова цвіте в середині літа, але немає ніяких 
наукових доказів, що це зумовлено довжиною світлового дня. Існують деякі 
припущення того, що цвітіння повитиці польової залежить від рослини-господаря. 
Наприклад, якщо рослина-господар не цвіте, то і в більшості випадків цвітіння 
повитиці теж пригнічується, не залежно від довжини світлового дня, хоча 
зустрічається випадки, що повитиці цвітуть в той час, коли рослина-господар не 
цвіте. На думку багатьох науковців, це залежить від умов живлення. Хоча, як виняток, 
цвітіння C. Reflexa індукується коротким світловим днем [7]. 

В умовах України насіння повитиці інтенсивно проростає у травні-червні за 
температури грунту +17-24°С, цвіте в червні-серпні, плодоносить в липні-жовтні. За 
несприятливих умов для проростання насіння зберігає схожість від 4 до 30 років. 
Потрапивши до кормів, воно проходить через шлунок тварини, зберігаючи схожість, і 
з гноєм знову потрапляє на поля. Тому свіжий гній може бути додатковим джерелом 
поширення насіння повитиці. Обов’язковою умовою під час зберігання гною є 
складання його в штабелі або гноєсховища, де він протягом 4-5 місяців 
розкладається за температури 50-60°С, внаслідок чого насіння повитиці та інших 
бур’янів повністю втрачає схожість [4, 8]. 

Отже, родина  Повитицеві відноситься до карантинних бур’янів, вражає  
рослини, погіршує врожайність  культурних рослин, викликає  хороби  ВРХ. На  даний 
момент дослідженя  цієї  родини є надзвичайно  актуальним, оскільки, представники 
цієї  родини дедалі  більше розселяються по території України. 
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Нами було проведено аналіз літературних джерел щодо представників роду 
Повитиця (Cuscuta L.). Досліджено особливості поширення та екології представників 
та явище паразитизму на прикладі даного роду і складено анотований список роду 
Повитиця (Cuscuta L.). 

До переліку карантинних бур'янів включені всі види роду Повитиця, що можуть 
зустрічатись на території України. Це пов'язано, по-перше, зі складністю ідентифікації 
повитиць до виду за насінням, і по-друге, зі значною шкідливістю повитиць в усьому 
світі. Назва – повитиця (латинською "кускута"), походить від арабського слова 
"keckout", що означає - «зв'язувати, пришивати». Єдиної думки про кількість видів 
повитиць у світовій флорі, і в працях ряду авторів, які вивчали ці види рослин, 
відсутні [5]. Представники даної родини паразитують на багаторічних рослинах-
господарях. Розмножуються насінням. Максимальна плодючість – до 15 тис. насінин, 
насіння зберігає схожість у ґрунті до 6 років. Повитиця польова також здатна 
розмножуватися вегетативно (частинами стебла). На багаторічних рослинах навіть 
коли всі видимі стебла зникають під дією морозу, розвиток повитиці відновлюється 
від гаусторій, які залишилися всередині стебла. Життєздатність насіння в ґрунті 
зберігається упродовж 1-6 років і залежить від стиглості насіння, глибини залягання в 
ґрунті, умов перебування, а також від виду повитиць. Під час сприятливих умов для 
проростання спірально закручений зародок всередині насінини прориває насінну 
оболонку й висуває нижній веретеноподібний кінець, що біля основи, вкритий 
дрібними волосками. Потім із насінної оболонки звільняється верхня частина 
проростка. Залежно від виду, погодних умов і місця, самостійне існування проростка 
триває 10-22 дні. За рахунок власних поживних речовин проростки тонкостеблових 
повитиць досягають довжини 10 см, товстостеблових – 34 см [1].  

На території України залежно від умов, насіння повитиць проростає в різні 
терміни – від середини квітня до кінця травня. Несприятливі умови (глибоке 
залягання в ґрунті, посушлива весна) затримують проростання насіння до другої 
половини липня. З'явившись над поверхнею ґрунту, проросток робить колові рухи в 
пошуках рослини-живителя. При контакті з нею він обвиває 3-4 витками її стебло, 
після чого кільця витків затягуються, стискаються. Стебло повитиці в місцях стикання 
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з рослиною-живителем розплющується, з боків утворюються напливи, що сприяють 
щільному обляганню ураженої рослини.  

Рід  Повитиця (Cuscuta) в Україні належить до карантинних бур’янів, які 
займають особливе становище. Насамперед, це види рослин, занесені з інших 
ботаніко-географічних областей, тобто адвентивні. Повитиця  є одним з двадцяти 
родів карантинних бур'янів, обмежено розповсюджених на території України, 
вихідцями з Північної Америки. 

Відповідно Міжнародної конвенції із захисту рослин та нормативним 
документам Європейської Організації з карантину та захисту рослин, карантинний 
шкідливий організм повинен відповідати одночасно наступним вимогам:  

1. Бути відсутнім або мати обмежене поширення на території країни;  
2. Може бути занесеним з продукцією, яка ввозиться на територію країни, з 

вантажами та транспортними засобами;  
3. Здатні акліматизуватися на території країни;  
4. Завдавати суттєвої шкоди культурам, які вирощуються; 
5. Регулюватися карантинними фітосанітарними заходами [4]. 
Усі карантинні бур'яни, включені в чинний перелік (2010), відповідають 

зазначеним вимогам. Варто підкреслити необхідність одночасної відповідності 
організму усім вище зазначеним критеріям. Тому статус карантинного не може мати 
навіть дуже шкідливий аборигенний бур'ян, або адвентивний бур'ян, який зайняв 
весь свій потенційний ареал на території України. Таким чином, карантинні бур’яни - 
це особливо шкідливі адвентивні рослини, які відсутні на території країни або 
поширені в обмеженому ареалі та регулюються спеціальними заходами. В чинному 
«Переліку регульованих шкідливих організмів», карантинне значення для України" 
(2010) мають такі види  роду  Повитиця (Cuscuta) [1]:  
1. Cuscuta alba J. Presl et C. - повитиця біла  
2. Cuscuta approximata Bab. - повитиця зближена 
3. Cuscuta australis R. Br.- повитиця південна  
4. Cuscuta basarabica Buia - повитиця бесарабська  
5. Cuscuta сampestris Yunck. - повитиця польова  
6. Cuscuta epilinum Weihe - повитиця льонова 
7. Cuscuta epithymum L. - повитиця чебрецева 
8. Cuscuta europaea L. - повитиця європейська  
9. Cuscuta gronovii Willd. - повитиця Гронова 
10. Cuscuta lupuliformis Krock. - повитиця хмельовидна 
11. Cuscuta monogyna Vahl. - повитиця одно стовпчикова 
12. Cuscuta suaveolens Ser. - повитиця запашна  
13. Cuscuta trifolii Bab. - повитиця конюшинна 
14. Cuscuta viciae Schultz - повитиця викова  
15. Cuscuta Lehmanniana Bge. - повитиця Лемана 

Повитиці належать до групи паразитичних покритонасінніх рослин, що 
повністю живляться за рахунок рослини-живителя [2, 5]. 

Основні біологічні  особливості  що  відрізняють  даних  представників один від 
одного Cuscuta alba J.Presl et C. Presl. - повитиця біла.Культури, на яких паразитує 
C. alba паразитує на багаторічних трав’янистих рослинах, в основному на родині 
Lamiaceae. Cuscuta approximata Babiingt.- повитиця зближена. Одна рослина 
утворює понад 3000 насінин. Бур'ян розростається дуже швидко, утворюючи в 
посівах густий повстяний покрив.  

Cuscuta australis R.Br. - повитиця південна. Насіння дрібне кулеподібно-
кутасте, із зовнішньої сторони округле, напівкулеподібне.  

Cuscuta basarabica Buia. – повитиця бессарабська. Забарвлення насіння 
сірувато - коричневе, яскраво - сіре, іноді темно – коричневе.  



 

77 
 

Cuscuta campestris Juncker. – повитиця польова. Повитиця, що розвивається 
з однієї насінини, дає більше 20 тисяч насінин, які зберігаються в ґрунті 5 років і 
більше. У цього виду повитиць дуже розвинена здатність до вегетативного 
поновлення [6].  

Cuscuta epilinum Weiche. - повитиця льонова. Росте повитиця льонова дуже 
швидко. Стебла, що розвиваються з однієї насінини, здатні уражувати до 120 рослин 
льону й утворювати близько 4000 насінин [5].  

Cuscuta epithymum L. - повитиця чебрецева. Насіння утворюється після 
другого скошування трав.  

Cuscuta europaea L. - повитиця європейська. Основна маса стебел повитиці 
європейської перебуває на верхніх частинах рослин, що уражені [3]. 

Cuscuta gronovii Willd. - повитиця Гронова. . Віночок зеленувато-білий, 
дзвіночко-подібний. Лопаті віночка відігнуті назовні, тупі, яйцеподібно-трику,тні. 
Насінина жовтувато-коричнева. 

Cuscuta lupuliformis Krock. – повитиця хмелевидна. Цей вид повитиці часто 
уражує малину, аґрус, смородину, бузок, жимолость і інші ягідні й декоративні 
рослини. 

Cuscuta monogyna Vahl. - повитиця одно стовпчикова Насіння проростає в 
березні-квітні після теплих дощів. Цвіте в червні - липні. Бур’ян сильно розростається 
і переходить із дерева на дерево [2].  

Cuscuta suaveolens Ser. - повитиця Квітки зібрані в нещільні, китицеподібні 
суцвіття, на квітконіжках більш довших ніж чашечка. Трубка віночка майже втроє 
перевищує чашечку [5]. 

Cuscuta trifolii Babingt. - повитиця конюшинна. Це північніший вид з усіх 
повитиць. Стебла повитиці конюшинної розміщені біля основи ураженої рослини, 
утворюючи густу повсть біля самої поверхні ґрунту.  

Cuscuta viciae Schultz. - повитиця викова. Віночок восково-жовтого кольору. 
Лусочки з великою кількістю прилягаючих торочок [4]. 

Cuscuta Lehmanniana Bre. - повитиця Лемана. Стебла повитиці підіймаються 
на висоту до 15 м, а загальна довжина стебел однієї рослини досягає 200 м і більше.  

У світі нараховують близько 274 видів повитиць, із яких в Україні наразі наявні 
14. Господарське значення серед них мають лише перші чотири види а зокрема: 
повитиця польова (Cuscuta campestris Yunck.), п. Лемана (C. Lehmanniana Bge.), п. 
одностовпчикова (C. monogyna Vahl.), п. європейська (C. europaea L.), тоді як інші або 
зустрічаються в агроценозах поодиноко, або розвиваються переважно на дикорослій 
рослинності. Разом із тим, усі вони належать до об’єктів внутрішнього карантину і 
потенційно є надзвичайно небезпечними. Нами уточнено анотований список та дана 
детальна ботанічна характеристика і описані біологічні особливості деяких основних 
видів повитиць флори України. 

 
Список використаних джерел: 

1. А.Ф. Устінова, Д.Д. Мунько. Визначення карантинних, буферних та регульованих 
зон при виявленні карантинних видів бур’янів. – Захист і карантин рослин. 2013. 
Вип. 59. 

2. Перелік шкідників, збуджувачів хвороб рослин, бур’янів, які мають карантинне 
значення  для  РФ.MCX, 2003.  

3. М. Г. ОсіннІй, О. М. Пічугин, О. В. Ільїн Довідник для вивчення бур'янів за 
сходами: навчальний посібник для підготовки фахівців напряму 1301 «Агрономія» 
у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної 
політики України. – Сімферополь: «Аріал», 2008. 

4. Шевера М.В. Міжнародна конференція з екології та менеджменту інвазійних 
рослин України. –  Укр. ботан. журнал. – 2006. – т6. – №3. – С. 448-45. 



 

78 
 

5. Різноманітність видів роду Повитицеві» http://fitolab.zhitomir.org 
/2017/02/08/borotba-z-karantynnymy-buryanamy/.  

6. «Особливості біології та методи контролю повитиці польової» http://agro-
business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/626-osoblyvosti-biolohii-ta-metody-
kontroliu-povytytsi-polovoi.html. 
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Вивчення різноманітних складових природних екосистем й тенденцій зміни 

кількості окремих її представників є базою для подальших екологічних та 
природоохоронних програм, а з’ясування, де на природно-заповідній території ще 
збереглися рідкісні види і яке майбутнє на них чекає, є одним з найактуальніших 
питань для науковців. 

Серед вчених, які займалися вивченням складових систем тваринного 
різноманіття на території Голосіївського парку, - Гаврись Г.Г., Цвелих О.М., Клєтов 
М.Л., Костюшин В.А. [4]. Сучасний стан орнітофауни на території м. Києва 
найповніше висвітлено Фесенком Г.В. [9]. 

Об’єкт дослідження: представники птахів ряду Горобцеподібних. 
Предмет дослідження: якісний та кількісний склад видів птахів ряду 

Горобцеподібних та території Голосіївського парку ім. М.Рильського. 
Мета роботи полягає у вивченні видового різноманіття та особливостей 

поширення представників ряду горобцеподібних на території Голосіївського парку ім. 
М.Рильського. 

Завдання дослідження: 

− здійснити аналіз наукової літератури з проблеми дослідження; 

− описати морфологічні особливості горобцеподібних (горобиних птахів); 

− описати внутрішню будову, розмноження та розвиток, середовища існування та 
спосіб життя горобиних; 

− описати систематичне положення та поширення основних груп горобцеподібних 
для центральних областей України та ознайомитися з аспектами їх біології та 
екології; 

− опанувати методику польових досліджень; 

− здійснити узагальнення та аналіз результатів експериментальних досліджень. 
Методи дослідження: 

− описово-аналітичний метод опрацювання наукової літератури; 

− метод синтезу-формування висновків і узагальнень; 

− практичні методи дослідження – при вивченні видового складу птахів ряду 
горобцевих на території лісопаркової зони м. Києва [5]: статистичні, маршрутні 
обліки, фотографування, спостереження (візуальні, сенсорні), фенологічні 
спостереження. 

Результати дослідження: Наше дослідження проводилося на території 
Голосіївського парку ім. М.Рильського впродовж 2017-2018 рр. 

http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/626-osoblyvosti-biolohii-ta-metody-kontroliu-povytytsi-polovoi.html
http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/626-osoblyvosti-biolohii-ta-metody-kontroliu-povytytsi-polovoi.html
http://agro-business.com.ua/agro/ahronomiia-sohodni/item/626-osoblyvosti-biolohii-ta-metody-kontroliu-povytytsi-polovoi.html
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Територія парку є частиною залишку природного лісу, що колись з півдня 
оточував Київ. Нині внаслідок розбудови міста парк значною мірою відокремлений і 
оточений урбанізованою територією. Рельєф сильно розсічений. Своєрідною 
композицією парку є каскад з чотирьох ставків площею в 6 га, розміщений уздовж так 
званої Горіховатської долини. Загальна плаща парку – 126,32 га [4]. 

Лісопаркові ділянки, що прилягають до пакової частини, являють собою 
культури дуба із домішкою молодих грабів і чагарників (бруслина європейська, 
свидина, крушина). Ближче до шосе розташовані смуги світлолюбних порід – берези 
та робінії звичайної (білої акації). В трав’янистому покриві переважають види – 
антропофіли (ті, що миряться з впливом людини) та лісові види, які переносять 
витоптування та нестачу освітлення. Домінуючими видами тут є тонконіг дібровний 
та гравілат міський, копитняк європейський. У менш доступних ділянках, які рідше 
відвідуються, зберігся дубово-грабовий ліс, близький за характером до 
широколитстяного Голосіївського типу. Тут збереглися вікові дуби та граби [4]. На 
ділянці регулярного стилю (розташована між входом у парк і павільйоном 
«Молодіжний») в озелененні використаний ялівець козацький, туя, формові 
екземпляри  грабу, ялина звичайна, ялина колюча срібляста, верба плакуча, тополя 
пірамідальна тощо. 

На ділянках пейзажного стилю розміщені численні галявини, куртини та алеї 
переважно з видів  - інтродуцентів – дуба північного (червоного), берези, клена 
сріблястого (цукристого). Поодиноко зустрічаються платан східний, куртини бука, 
явора [4]. 

Для вивчення птахів (представників ряду горобцеподібні) на території парку 
використали методи маршрутних обліків (піші обліки). Обліки проводили у ранкові і 
денні години у відповідних ділянках парку. Використали принцип методу трапсекти 
(розбивки на відповідні ділянки у межах яких відлічали певну кількість особин виду). 
Визначення живих птахів у природних умовах найчастіше відбувається за їх 
зовнішнім виглядом (візуально). Це дозволяє визначити і навіть стать. 
Горобцеподібні дуже активні птахи, які легко зникають з поля зору спостерігача. 

Весною у період шлюбної активності горобиних, додаються різноманітні звуки, 
пісні. За цими ознаками теж можна визначити вид. Багато горобиних видають 
характерну для них молодію, звуки і це дозволяє виділити їх із загального весняного 
хору [5, 3, 6]. 

Екскурсію по вивченню птахів проводили у весняно-літній та осінньо-зимовий 
періоди (травень-червень-листопад-грудень). Екскурсія відбувалася за маршрутом 
(тривалість – 2-3 години). Для спостереження використали – бінокль, фотоапарат і 
визначник [6, 7, 10]. 

Відвідуючи парк у відповідні періоди ми зустрічаємо відповідні види горобиних. 
Одні з них трапляються тільки в осінньо-зимовий період, а протягом теплої пори року 
їх зовсім немає. Протягом весняно-літнього періоду можна спостерігати гніздування 
птахів, шлюбні церемонії, побачити яйця і пташенят, виявити поршків з батьками [1]. 

Горобцеподібні досить різноманітна за складом група птахів, яка у якісному та 
кількісному складі видів значно перевищує усі інші грипи птахів. Вивчивши 
літературні джерела та склавши систематичний список горобиних відносимо їх до 18 
родин – 36 родів – 65 видів. Дане число характерне для лісопаркових зон Києва 
(Фесенко Г.В.) [9]. 

З родини плискових – плиска жовта не входить до цього джерела, проте нами 
відлічалася у районі Горіховатських ставків. Із загального числа видів (65) до 
найпоширеніших належить – 37 видів. До рідкісних горобиних можна віднести сірого 
сорокопуда [6, 7, 11]. До осінньо-зимових видів парку слід віднести із в’юркових – 
снігуря і чижа, а з родини омелюхових єдиного представника – омелюха [3, 6, 7, 9, 
10]. 
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В центральній частині парку біля останнього ставка, зростають посадки явора і 
клена. У цих місцях протягом жовтня-листопада завжди натрапляли на зграйки 
снігурів (самців і самок). Декілька самок були виявлені нами в очеретах біля ставка. 

З найбільших в’юркових слід виділити костогриза [6, 7, 9, 10], зграйку цих 
птахів відлічали в районі вулиці Генерала Родимцева, у кількості 5-7 штук. 
Періодично у період снігопадів і відлиг взимку відвідують годівниці (кормові столики) 
разом з польовими горобцями і зеленяками. 

З двох видів горобців  [6, 7, 10] слід відмітити польового горобця. Він 
зустрічається у центральній частині. Зграйки цих птахів часто відмічаються на 
декоративних кущах біля шосе, та на декоративних грабах які зростають при вході до 
парку. Горобець хатній зустрічається тут крайнє рідко. У цій ділянці є присутність 
зеленяка. 

 Із синиць слід відмітити – велику і блакитну. У відповідних ділянках парку ці 
птахи легко беруть поживу із рук. Там, де не відбувається підгодовування птахів, 
синиці не реагують на руку з поживою. Синиця чорна  [6, 7] відмічається взимку 
найчастіше там, де є посадки ялин і туй. Повзик відмічався нами досить часто 
протягом осінніх і зимових екскурсій. Він, як і велика синиця, теж користується 
поживою із рук. Біля ресторанних комплексів у парку та біля озера у глибині парку 
(Горіхуватський ставок) є групи дерев, де постійно можна відмітити підкоришника 
звичайного. 

Домінуючим видом на дослідній діляньці є зяблик, зеленяк, мухоловка 
білошия, вівчарик (жовтобровий і ковалик), шпак, дрозди (чорний і чикотень), 
вільшанка (зорянка). 

Серед родини Воронові звичайними є ворона сіра. Восени відмічали різну 
кількість особин (10-30). Досить мало у парку сорок. За час екскурсій відмічали лише 
2 особини. У місцях зростання є присутність сойки. 

Осінньо-зимова різноманітність воронових збагачується присутністю граків і 
галок. Присутність цих птахів досить характерна для цього періоду. 

Серед найменших горобиних парку слід відмітити королька (золотушку 
жовточубу) 1, 7¸9] і волове очко. 

Волове очко – відмічали в очеретах ставків найчастіше пару цих птахів. 
Отже бачимо, що світ пернатих (горобиних птахів) різноманітний. Значний 

антропогенний вплив на природу призводить до того, що навіть звичайні види птахів 
характерних для даної місцевості швидко скорочується і зникають. Особливо це 
стосується дрібних птахів. 
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Борщівник Сосновського (Heracleum sosnowskyi) – багаторічна або дворічна 

рослина родини Apiaceae, до 3-5 м заввишки, товщиною стебла до 10 см. Стебло 
ребристе, шорстке, частково ворсисте, пурпурове або з пурпуровими плямами, несе 
дуже великі трійчасто-або перисто-розсічені листки зазвичай жовтувато-зеленого 
кольору довжиною 1,4-1,9 м, зібрані у прикореневу розетку, довгочерешкові. Черешки 
листків біля основи охоплені піхвою у вигляді роздутого мішка [ 2]. 

На всій території України борщівник Сосновського поступово захоплює великі 
території, особливо щільно розростається на покинутих полях та інших порушених 
місцях. Борщівник утворює монодомінантні угруповання різної щільності площею від 
декількох м2  до декількох га. Такі угруповання можуть займати цілі галявини або 
витягуватися вузькими смугами уздовж водотоків [1]. 

Борщівник Сосновського – рослина-агресор, карантинний бур’ян та інвазійна 
рослина, експансія якої у фітоценози нашої зони сягає значних масштабів. До того ж 
відомо, що це сильно отруйна рослина, 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) 
[3, 4]. Через високу отруйність сировини у цей раз брали висушені подрібнені стебла і 
листки б. Сосновського вегетації червня 2017 року, зібраного на території 
Національного ботанічного саду імені акад. М.М. Гришка НАНУ. Як біотести 
використане насіння пшениці озимої, ріпаку, фацелії, ревеню, редьки, гірчиці. 

Використовували метод екстрагування дистильованою водою. Наважку 10 г 
сировини заливали 100 мл дистильованої води і залишали на добу при кімнатній 
температурі, тобто робоча концентрація речовин була 100 [мг/мл]. Навіть за умов 
низьких температур у приміщенні, екстракт вийшов досить концентрований, тобто 
водорозчинні сполуки потрапили у розчин. 

Потім у кожну чашку Петрі, де на фільтрувальний папір розклали по 10 насінин 
тест-об′єктів, окремо контроль (10 мл дистильованої води), а окремо дослідний 
зразок, за допомогою медичного шприця 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 
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головного кореня, кількість бічних коренів, довжина гіпокотиля. Результати 
оформлено у вигляді фотозвіту, оскільки зведена таблиця не була б інформативною.  

 

 
Рис 1. Проростання пшениці 

 
Рис 2. Проростання ревеня 

 
Рис 3. Проростання редьки 

 
Рис 4. Проростання ріпаку 

 
5. Проростання фацелії 

 
Рис 6. Проростання гірчиці 

Слід відзначити, що у чашках Петрі з контролем насіння проросло на 80-90 %, 
менше у ревеню, але в цілому воно життєздатне. В досліджуваних чашках 
проростання або не спостерігалося зовсім (ревінь), або поодиноко «наклюнулися»1-2 
насінини (фацелія, ріпак, гірчиця). В чашках Петрі з пшеницею і редькою по 1-2 
пророслих насінини винесли на поверхню зародковий корінь (це цілком закономірно, 
адже ці агрокультури як результат селекції набули стійкості до алелопатичних 
впливів), хоча результати неможливо виміряти і порівняти з контролем.  

Отже, можна зробити висновок, що екстрактивні речовини сировини надземної 
частини б. Сосновського тотально пригнічували проростання насіння всіх практично 
тест-об′єктів, тобто мають значну алелопатичну активність, що і є характерним для 
отруйних рослин. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИТОСТАТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКСТРАТИВНИХ РЕЧОВИН 
ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ ГАРБУЗОВІ (CUCURBITACEA) ФЛОРИ УКРАЇНИ 
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освітнього рівня «магістр» 
спеціальності «Біологія» 
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Цитостатики – речовини різноманітної хімічної будови, які вибірково 
пригнічують проліферацію клітин (ріст і розмноження клітин, при якому збільшується 
не лише їх число, а й маса живої речовини) і при цьому значно менше пригнічують 
ріст і окремі процеси метаболізму клітин. Вони широко застосовуються як в 
теоретичних дослідженнях, так і на практиці, наприклад в медицині (для лікування 
новоутворень і як імунодепресанти) і в рослинництві (для регуляції росту рослин). 
Деякі з них є мутагенами. Цитостатики блокують проходження клітиною мітотичного 
циклу за рахунок різноманітних процесів. Вони відрізняються один від одного не 
тільки за механізмом дії на проліферацію, але й за ступенем пригнічення інших 
процесів в клітині, а також за здатністю проникати крізь мембрани клітини, 
зберігатися в клітинах та іншими властивостями [1]. 

В роботі використовується тест для пошуку цитостатичної дії в екстрактивних 
сполуках різної рослинної сировини. Суть його полягає в тому, що при вибірковому 
гальмуванні мітозу на головних коренях проростків рослин тест-об’єктів бічні корені 
не утворюються, ріст головних коренів значно пригнічується, хоча відбувається 
диференціація клітин. Як об’єкт для таких досліджень використовують проростки 
огірка, оскільки характерною особливістю огірка та інших рослин родини 
Cucurbitaceae є ранній розвиток бічних коренів на головному. Це зумовлено тим, що 
вже в кінці формування зародка насінини, за спостереженнями І.Г. Дубровського 
закладені примордії бічних коренів, в яких після набрякання насінини при проростанні 
починаються клітинні поділи. В коренях представників родини Cucurbitaceae при 
пророщуванні у ґрунті цей поділ відбувається у базальній частині апікальної 
меристеми, а в коренях більшості рослин – у зоні диференціації клітин після 
завершення розтягування. Тому бічні корені у останніх з’являються під час росту 
кореня пізніше, ніж у Cucurbitaceae. Закладені у насінині зачатки бічних коренів 
складаються з кількох десятків клітин. Поява бічного кореня на поверхні головного 
можлива тільки після проходження кількох мітотичних циклів. Природно, що інгібітори 
мітозу зупиняють розвиток бічних коренів, хоча головний корінь може деякий час 
рости за рахунок розтягування клітин зародкового кореня. Якщо сполука не 
перешкоджає диференціації, то остання відбувається після зупинки росту, і 
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з’являються високо спеціалізовані типи клітин, такі як кореневі волоски, членики 
судин тощо [1, 2]. 

Методика дослідження. В роботі використане насіння огірка. Насінини 
розкладали по 10 штук в чашки Петрі діаметром 10-12 см на кола з фільтрувального 
паперу, змочені в 10 мл розчину екстрактивних сполук (практикою встановлено, що 
дистильована вода сама чинить певний цитостатичний вплив на проростки). Чашки 
Петрі ставили у термостат при температурі 27°.Чашки нумерувалися від 1 до 10 
відповідно до робочої концентрації екстракту: контроль брали з концентрацією 0 
мг/мл, тобто власне дистильовану воду. Готувалася серія послідовних розведень за 
схемою: 

№ чашки 
Петрі 

Екстракт з роб. конц. 5 г 
на 100 мл,  50 мг/мл [мл] 

Дистильована 
вода [мл] 

Робоча концентрація 
розчину [мг/мл] 

1 - 10 0 

2 1 9 50 

3 2 8 100 

4 3 7 150 

5 4 6 200 

6 5 5 250 

7 6 4 300 

8 7 3 350 

9 8 2 400 

10 9 1 450 

Дослід виконували, беручи свіжо вижатий фільтрований сік об’єкту 
дослідження (гарбуз). Оскільки не було дотримано асептичних умов (сік не був 
термічно оброблений) і в чашках Петрі могли потрапити бактерії гниття та цвілеві 
гриби. Чим менша була концентрація фільтрату в чашках Петрі, тим краще 
відбувалося проростання насінних текст-об’єктів. В чашках Петрі з абсолютною, або 
максимальною концентрацією соку цвіль і пліснява повністю пригнічувала 
проростання [2]. 

Результати вимірювань оформлювали у вигляді зведеної таблиці (Табл.1).  
 

Таблиця 1 
Цитостатична активність екстрактивних речовин м’якоті гарбуза 

 
  

№ Робоча 
концентрація    

речовини 
[мг/мл] 

Середня 
довжина головного 

кореня в [мм] 

Середня довжина 
гіпокотиля  [мм] 

Середня 
к-сть бічних 

коренів 

Схожість 
насіння   % 

Середня %* Середня %* Середня %*  

1 0 (Контроль) 63,3 100 22,2 100 13,7 100 90 

2 50 57,1 90,2 38,6 173,9 14,3 104,4 70 

3 100 73,3 115,8 41,6 187,4 18,7 136,5 60 

4 150 67,5 10,6 32,5 146,4 15,3 111,7 80 

5 200 35,8 56,6 19,2 86,5 9,3 67,9 60 

6 250 1,75 2,8 10 45 2,5 18,2 60 

7 300 33,3 52,6 26,7 120,3 5 36,5 30 

8 350 10 15,8 51 23,2 5 36,5 10 

9 400 26,3 41,5 28,8 129,7 8,3 60,6 40 

10 450 10 15,8 35 157,7 5 36,5 10 

11 500 
100%сік 

__ ___ 1,3 5,9 ___ ___ 30 
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На основі зведеної таблиці побудовано графіки: 

 
Графік 1. Цитостатична активність екстрактивних речовин з м’якоті гарбуза 

У  – довжина головного кореня довжина гіпокотиля кількість бічних коренів [мм] 
Х –концентрація речовини [мг/мл]  
 
Результати і висновки. 
Як видно з графіку 1, екстрактивні речовини з м'якоті гарбуза у різних 

концентраціях по-різному проявляють свої властивості. Так, крива цитостатичної 
активності має в цілому плавний низхідний характер, окрім концентрації 100 [мг/мл], 
де всі 3 криві стрімко висхідні за всіма показниками, а це означає, що екстрактивні 
речовини м’якоті гарбуза саме в цій концентрації є стимуляторами проліферації, 
тобто не цитостатиками, а навпаки, можливо навіть онкопротекторами. За 
показниками активності гормонів росту ауксинів та цитокінінів (цитокініни регулюють 
міжклітинні і міжсистемні взаємодії, включаючи виживання клітин, стимуляцію або 
пригнічення їх росту, а ауксини відіграють в житті рослин велику роль, впливають на 
процеси обміну речовин, що лежать в основі росту й розвитку) екстрактивні речовини 
в концентраціях 250 та 350 [мг/мл] є також активними цитостатиками. Слід 
відзначити, що 100%-ний сік практично не дав результатів за жодним з дослідів, 
оскільки концентрації всіх речовин були згубними для проростання насіння тест-
об'єкту, тому ці заміри не є інформативними конкретно у нашому випадку, але для 
«чистоти» експерименту вони були проведені.  
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Алелопатія має важливе значення для формування продуктивності 
фітоценозів. Алелопатична взаємодія через рослинні виділення є екологічним 
чинником. Установлено, що більшість сільськогосподарських культур мають певну 
алелопатичну активність (Біологічно.., 2001; Головко і Пузик, 2003; Симагина, 2006; 
Бухаров, 2011). Рослини виділяють у довкілля речовини різної біохімічної природи — 
прості і складні, органічні та мінеральні, активні і пасивні, які зазнають складних 
хімічних перетворень та відіграють важливу роль у формуванні «алелопатично 
нейтральних» систем — хімічно самоврегульованих біогеоценозів (Гродзинский, 
1965; Гнатюк, 2003; Юрчак, 2005; Боговін, 2009) [4].  

Формою взаємовідносин, при якій один організм впливає на інший та пригнічує 
його життєдіяльність, але сам при цьому не відчуває жодних негативних впливів, 
називають аменсалізмом. В основі аменсалізму лежать алелопатичні реакції. 
Алелопатія, або антибіоз є різновидом аменсалізму і характеризується явищем, за 
якого один організм виділяє у довкілля продукти життєдіяльності, які створюють 
несприятливі умови для існування іншого виду. Це явище поширене у грибів, рослин, 
бактерій. Наприклад, речовини, за допомогою яких мікроорганізми впливають один 
на одного називають антибіотиками, а на вищі рослини – колінами; вищі рослини для 
знищення мікроорганізмів використовують фітонциди, а мікроорганізми – маразміни, 
які шкодять вищим рослинам [1]. 

Хімічні виділення рослин є продуктами їхнього метаболізму – обміну речовин. 
Найчастіше алелопатія проявляється у конкурентному витісненні одного виду іншим. 
Не завжди рослина виділяє токсини за допомогою коріння. Дослідники спостерігали, 
що довкола деяких груп рослин утворюється ділянка, яка відокремлює ці рослини від 
сусідніх ділянок, вкритих травами. Виявляється, що листя та стебла рослин 
продукують леткі біологічно активні речовини, які, за Р. Ріклефсом [7], впливають на 
рослини, що ростуть поблизу, безпосередньо через атмосферу. Водночас речовини, 
які пригнічують ріст інших рослин, у процесі еволюції вироблялися рослинами не як 
засіб конкуренції, а як аттракторний (приваблюючий) засіб для їхнього запилення [3]. 

У природних та штучних фітоценозах A. vulgaris виступає водночас донором і 
акцептором біологічно активних речовин. Тому A. vulgaris, як і будь-яка рослина 
характеризується двома алелопатичними якостями: активністю та толерантністю. Під 
час реалізації активності рослини утворюють та виділяють коліни, а за умов 
толерантності — не пошкоджуються під впливом своїх власних колінів 
(аутотолерантність) або колінів інших видів. При цьому коліни рослин одного виду 
або різних органів рослини викликають різну відповідну реакцію в рослин інших видів: 
в одних спостерігається активізація життєвих процесів, у інших — гальмування, 
решта ж залишаються байдужими. Алелопатія суттєво впливає на швидкість 
рослинних сукцесій і на видовий склад стабільних угруповань. Хімічні виділення 
можуть впливати двояко: в одних випадках вони зменшують видову різноманітність, в 
інших (за рахунок адаптивних пристосувань, які складаються в умовах диференціації 
ніш) підтримують високу видову різноманітність [2]. 

Вирощування плодів A. vulgaris є важливою складовою народного 
господарства, адже вони мають високу харчову та поживну цінність, через наявність 
великої кількості біологічно активних речовин, які чинять позитивний вплив на 
організм людини [6]. 
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Мета дослідження полягає у вивченні впливу алелопатичноактивних речовин 
A. vulgaris. Для цього були поставлені відповідні завдання: вивчити вплив 
алелопатичноактивних речовин A. vulgaris на ріст і розвиток тест-об’єкта; оцінити 
алелопатичні властивості виділених речовин. 

Об’єкт дослідження – біологічно активні речовини A. vulgaris. 
Предметом дослідження є алелопатичні властивості A. vulgaris.  
Для вивчення алелопатичних властивостей використано методику біологічних 

тестів А.М. Гродзинського (1973) [2]. В якості біотестів використано насіння Triticum 
durum Desf. Прослідкувати індивідуальні особливості впливу біологічно активних 
речовин A. vulgaris на інші рослинні організми можна за допомогою дослідження 
їхнього впливу на проростання насіння за методикою А.М. Гродзинського [2]. Для 
цього нами було відібрано насіння Triticum durum і використано лектини та олії 
A. vulgaris. Лектини виділено із рослинної сировини за методикою М.Д. Луцика [5], яка 
полягає у виконанні наступних завдань:зважити 1 г рослинної сировини A. vulgaris; 
подрібнити рослинну сировину та помістити у скляну ємність для збовтування; 
долити 10 мл фізіологічного розчину для розведення 1:10; збовтувати протягом 
години для виділення лектинів з рослинної сировини A. vulgaris.  

У чашки Петрі на фільтрувальний папір поміщали по 10 насінин Triticum durum 
і додавали 10 мл досліджуваної біологічно активної речовини A. vulgaris. У 
контрольному варіанті використовували дистильовану воду. Чашки Петрі поміщали у 
термостат з температурою +25°С. Через 3 доби визначали схожість насіння, через 
7 діб — біометричні показники біотестів (розмір кореня та пагона). Отриманий 
результат порівнювали з контролем.  

Для того, щоб дослідити алелопатичну активність лектинів та олій A. vulgaris 
на проростання насіння Triticum durum було виконано такі завдання: 

1) в протерті спиртом чашки Петрі помістили по 10 насінин Triticum durum на 
фільтрувальний папір; 

2) першу чашку Петрі з насінням залили дистильованою водою для перевірки 
схожості насіння (контрольний зразок);  

3) в другу чашку Петрі залили 10 мл лектинової витяжки A. vulgaris;  
4) в третю чашку Петрі до 5 мл води додали 5 мл абрикосової олії; 
5) усі чашки Петрі витримали у термостаті за оптимальної температури для 

насіння проростання (+22 – 25°С) протягом тижня. Через три доби після початку 
термостатування перевірили кількість рідини у чашках, додали по 5 мл води в кожну 
чашку. Після завершення термостатування проростки виміряли за допомогою лінійки, 
зробили відповідні висновки, як за кількістю проростків в кожній чашці Петрі, так і за 
середніми арифметичними розмірів кореня і пагона (табл.1). Статистичну обробку 
даних проводили з використанням пакета програм Mіcrosoft Excel 10. 

Таблиця 1 
Алелопатичний вплив Armeniaсa vulgaris  на проростання насіння 

Triticum durum 
Умови Схожість Корінь,мм Пагін,мм 

Контроль 100% 117 88 

Лектини 40% 4 1 

Олії 70% 4 3 

 
В результаті дослідження встановлено, що біологічно активні речовини 

A. vulgaris негативно впливають на проростання тест-об’єкта T. durum. Найгірше 
тест-об’єкт проріс у лектиновій витяжці A. vulgaris - схожість становить 40%. В чашці 
Петрі, де до 5 мл води додали 5 мл олій A. vulgaris схожість становить 70%. Схожість 
насіння у контрольному зразку становила 100%.  
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Проте ріст тест-об’єкта під впливом біологічно активних речовин 
A. vulgaris блокувався повністю, про що свідчить рис. 1. 

При порівнянні частин проростків, встановлено, що у контролі середнє 
арифметичне розмірів пагона становить 117 мм, а в лектинах та олії 4 мм, що в 
42 рази менше, ніж у контролі. При аналізі розмірів пагона встановлено, що у 
контролі середнє арифметичне дорівнює 88 мм, в лектинах – 1 мм, а в олії -  3 мм.  

 

 
Рис. 1. Біометричні показники Triticum durum під впливом 

алелопатичноактивних речовин Armeniaсa vulgaris 
 

Отже, лектини A.vulgaris  не лише негативно впливають на проростання 
насіння T. durum, але й пригнічують розвиток його коренів і пагонів. Олії 
A. vulgaris  також мають пригнічувальний вплив на проростання T. durum, але він 
значно менше проявляється, оскільки схожість насіння біотесту під впливом олій 
A. vulgaris становить 70%. Але на розвиток коренів і пагонів проростків олії 
впливають негативно. Це свідчить про необхідність дистанціювати посіви пшениці від 
насаджень абрикоси, оскільки це може негативно вплинути на врожайність культури. 
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Нуклеоїд є місцем локалізації генетичного матеріалу прокаріотної клітини. У 
багатьох бактерій є ще один тип генетичних елементів, що існують в клітині 
автономно, тобто поза хромосомами. Ці структури називаються плазмідами. Їхньою 
особливістю є здатність до саморегуляції, що не залежить від механізмів 
розмноження бактеріальної хромосоми [1, с. 85]. Генетична інформація, яка 
міститься в плазмідах, розширює можливості існування прокаріотичних організмів, 
проте клітина здатна існувати і без даної інформації, одним із варіантів якої може 
бути стійкість до антибіотиків [2, с. 85]. 

У природних умовах мікроорганізми характеризуються здатністю до генетичних 
рекомбінацій, які є невичерпним джерелом мінливості. У 1928 році Гріффітсом  була 
досліджена природа вірулентності. Суть його експерименту полягала в тому, що при 
зараженні мишей непатогенним штамом разом з убитим нагріванням патогенним 
дослідні тварини гинули. Це відбувалося тому, що вірулентна ДНК за допомогою 
механізму трансформації  потрапляла в «добрі» бактерії, роблячи їх «поганими» 
[1, с. 91]. За допомогою подібного механізму може здійснюватися передача плазмід, 
що кодують стійкість до антибіотиків.  

Дослідження дії антибіотиків на бактерії завжди є актуальним у зв’язку з 
постійним виникненням нових штамів та пристосувань у мікроорганізмів до впливу 
зовнішнього середовища. Саме тому об’єктом вивчення обрано найпоширеніші у 
використанні медициною антибіотики: кларитроміцин, левоміцетин, цфд, 
еритроміцин, рифампіцин та цефтріаксон. Предметом дослідження є їхній вплив на 
такі штами бактерій як S. flava, S. marcescens та E. coli,. Ці організми обрані тест-
об’єктами як одні з найтиповіших колонізаторів організму людини.  

За мету було взято вивчення гальмівного впливу антибіотиків на культури 
мікроорганізмів. Згідно з поставленою метою виконано завдання: 

1) стерильно (тобто на відстані ≤10 см від підпаленої спиртівки) залити 
поживне середовище МПА в 18 чашок Петрі; 

2) залишити їх до повного застигання на 5-10 хв; 
3) у пробірки з трьома досліджуваними культурами стерильно залити 

ізотонічний розчин із розрахунку 1 мл на одну чашку Петрі; 
4) за допомогою петлі Коха та збовтування суспензувати мікробну культуру в 

ізотонічний розчин; 
5) на поверхню твердого МПА висіяти суспензію чистої культури першого тест-

мікроорганізму (S. flava) в третину чашок Петрі (6 шт.); 
6) суспензії чистих культур двох інших мікроорганізмів (S. marcescens  та E. 

coli) перелити в стерильну пробірку, змішати та засіяти ними решту чашок Петрі: 
третину чашок (6 шт.) залити суспензією створеною в концентрації 2 частини 
суспензії S. marcescens : 1 частини суспензії E. coli; іншу третину чашок (6 шт.) 
засіяти змішаною культурою з 2 частин суспензії E. coli: 1 частини суспензії 
S. marcescens; 

7 перманентним маркером підписати чашки Петрі назвами відповідних 
висіяних мікробів; 
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8 стерильним пінцетом покласти по 5 паперових дисків насичених 
відповідними антибіотиками (по одному різновиду антибіотика в кожну окрему чашку 
Петрі з одним і тим же мікробом і так само в чашки Петрі зі змішаними культурами); 

9 по ходу виконання попереднього завдання дописувати на чашках Петрі 
відповідні назви антибіотиків; 

10 поставити чашки Петрі в термостат при температурі 26°С на три доби; 
11 після закінчення інкубації в термостаті виміряти діаметри зон гальмування 

росту бактерій навколо дисків просочених антибіотиками. 
У результаті аналізу впливу антибіотиків на ріст мікробних колоній в межах 

чашок Петрі здійснено порівняння розміру діаметрів зон гальмування (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Діаметри зон гальмування росту тест-мікроорганізмів антибіотиками, см 

Тест-
мікроорганізми 

Антибіотики 

КЛА ЛЕВ ЦФД ЕРІ РИФ ЦФА 

S. flava,  0,5 0,7 0,5 2,5 1,5 1,5 

2 S. marcescens : 
1 E. coli   

0,6 1,3 
1,5 

0,5 0,8 0,6 1,6 
1,8 

2 E. coli : 
1 S. marcescens 

0,8 0,7 0,6 0,7 1,8 
2,1 

1,5 

 
Жирним шрифтом виділено найбільші виявлені зони гальмування росту 

мікробних культур. Два значення вказано з метою уточнення наявності гальмівного 
впливу, що проявляється по-різному на два тест-мікроорганізми, одночасно висіяні в 
одну чашку Петрі (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результат термостатування інкубованих чашкок Петрі з антибіотичними 

дисками 
 

Висновок. Досліджуючи ефект антибіотиків на різні штами мікроорганізмів 
вдалося проаналізувати та порівняти їхній вплив. Після завершення інкубації 
відмічено, що: 
1) з-поміж перевірених антибіотиків не виявлено того, який мав би гальмівний ефект 
на всі три штами мікробів однаково; 
2) на S. flava найбільший гальмівний вплив має еритроміцин; 
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3) на S. marcescens  найбільший пригнічувальний ефект справляє левоміцетин та 
цефтріаксон, проте в присутності великої кількості прокаріотних клітин E. coli 
найбільший гальмівний вплив на S. marcescens здійснив рифампіцин; 
4) в той же час рифампіцин є найкращим у боротьбі з E. coli серед досліджених 
антибіотичних речовин. 
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В усі часи існування людства недотримання санітарно-гігієнічних норм 

призводило до поширення інфекційних захворювань та смертності. У часи 
Середньовіччя люди милися дуже рідко, адже тогочасна доктрина забороняла 
слідкувати за власною гігієною. Внаслідок цього люди швидше гинули від поранень, 
навіть незначних [1, С. 143]. З плином часу такі переконання церкви втратили свій 
влив на розвиток наук і суспільство відступило від цієї догми. Праці видатних вчених 
епохи Відродження, створення збільшувальних приладів дозволили встановити 
об’єктивні санітарні норми і миття стало повсякденною та побутовою справою. 

Актуальність дослідження полягає в тому що нині використання вологих 
серветок набуло масовості. Наразі виготовляють вологі серветки широкого спектра 
використання: для знаття макіяжу, універсальні, захисні, зволожуючі, дезодоруючі, 
парфумерні, для зняття лаку, дитячі, гігієнічні, для інтимної гігієни, освіжаючі, при 
нежиті, для тварин, для автолюбителів[2] 

Вологі серветки чотирьох різних виробників було обрано як об’єкти 
дослідження. Зацікавившись їхніми антибактеріальними здатностями було вирішено 
зробити їх предметом експериментального дослідження. Для цього поставлено за 
мету встановити силу антимікробних властивостей вологих серветок та з’ясувати 
їхню стерильність. Для реалізації цього задуму виконано наступні завдання:  

1) відібрати досліджуваний матеріал - вологі серветки чотирьох різних 
виробників: дитячі, парфумерні для інтимної гігієни, антибактеріальні для інтимної 
гігієни, освіжаючі (рис. 1); 

2) стерильно розлити поживне середовище МПА в чотири чашки Петрі;  
3) засіяти дві чашки Петрі бактеріальною культурою E. coli, дві інші залишити 

стерильними; 
4) прожареним пінцетом стерильно помістити відрізані фрагменти вологих 

серветок у формі прямокутників розміром 1×1,5см; 
5) помістити чашки Петрі з досліджуваним матеріалом в термостат на чотири 

доби; 
6) після закінчення інкубації виміряти зони гальмування росту E. сoli навколо 

фрагментів вологих серветок для оцінки їхніх антибактеріальних властивостей та 
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з’ясувати наявність мікробів на вологих серветках, поміщених на незасіяне поживне 
середовище.  

 
Рис. 1. Досліджувані вологі серветки: 1- дитячі Superfresh, 2 - парфумерні для 
інтимної гігієни Discount, 3 -антибактеріальні для інтимної гігієни Lactacyd, 4 -

 освіжаючі Florica 
 

В результаті проведеного дослідження з’ясовано слабкі антибактеріальні 
властивості обраних вологих серветок на основі майже повної відсутності зон 
гальмування навколо відрізаних фрагментів (рис. 2). Відмічено наявність незначних 
просвітів навколо досліджуваних об’єктів, що свідчить про низьку антибактеріальну 
активність обраних вологих серветок.  

 
Рис. 2. Антибактеріальний вплив вологих серветок на  E. сoli: 1- освіжаючі Florica, 2 - 

антибактеріальні для інтимної гігієни Lactacyd, 3 - парфумерні для інтимної гігієни 
Discount, 4 - дитячі Superfresh. 

 

Після завершення термостатування незасіяних чашок Петрі з уміщеними в них 
об’єктами констатовано стерильність лише одного зразка – антибактеріальних 
вологих серветок для інтимної гігієни Lactacyd. Найбільша кількість мікробних колоній 
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виявлена на зразку дитячих серветок Superfresh. Поодинокі бактеріальні колонії 
відмічено на двох інших зразках, що теж доводить їхню не стерильність (рис. 3).  

 
Рис. 3. Перевірка стерильності вологих серветок: 1- освіжаючі Florica, 2 - 

антибактеріальні для інтимної гігієни Lactacyd, 3 - парфумерні для інтимної 
гігієни Discount, 4 - дитячі Superfresh. 

 

Отже, в результаті дослідження антимікробних властивостей вологих серветок 
з’ясовано їхній низький бактеріостатичних ефект. Окрім цього виявлено наявність 
мікроорганізмів на досліджуваних об’єктах, що може свідчити про недотримання 
санітарних норм при їхньому виготовленні або про недостатню герметичність їхніх 
упаковок. 
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Чорниця звичайна (Vaccíniumu liginósum 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 – чорничники. 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 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Волога_серветка
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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]. 

Чониця має відносно поверхневу кореневу систему – основна маса її активних 
коренів знаходиться у верхніх шарах грунту на глибині 30-40 см. Як свідчить 
літературні дані [4] коренева система її не має  кореневих волосків тому рослина 
дуже чутлива до зволоженості грунту. 

В природніх умовах чорниця зростає на добре дернованих торфовищах з 
високим рівнем залягання грунтових вод. Такі грунти мають високу водоутримуючу 
здатність  і знаходяться  в стані постійного зволоження за рахунок капілярного 
підняття води з нижніх шарів грунту. Важливою умовою для чорниці є підтримання 
вологи грунту на постійному рівні. Пересихання грунту також негативно впливає на 
чорницю, оскільки в сухому субстраті коренева система починає відмирати, але дуже 
повільно. Також шкідлива і надлишкова волога, оскільки у перезволоженому грунті 
рослина не отримує достатньої кількості кисню,у зв`язку з чим  зростає ризик 
розвитку хвороб кореневої системи. 

Як відомо,в процесі життєдіяльності рослина абсорбує доступну вологу з 
грунту та транспірує її через листкову поверхню. На інтенсивність транспірації 
впливає температура повітря, сонячна радіація, швидкість вітру, волога повітря та 
фази розвитку рослини. 

Найбільше води чорниця використовує в  період зав`язування ягід і до 
збирання врожаю. Дефіцит вологи у цей період суттєво знижує урожай поточного 
року і стримує закладання плодових бруньок на наступний рік. 

Плантації чорниці  в природних умовах вимагають особливого догляду, для їх 
зрошення зазвичай використовують систему  краплинного зрошення, яке має ряд 
переваг, що полягають в наступному: поливи проводяться більш рівномірно, 
економніше використовується вода та водорозчинні  добрива, які виносяться разом з 
нею.  Все це дозволяє уникнути  підвищення вологості повітря, що створює 
сприятливі умови для розвитку грибкових хвороб, однією із яких є муміфікація ягід  
лохини. Цей  грибок з`являється на молодих стеблах,суцвіттях, заражає молоді 
тканини і призводить до швидкого в`янення, змушуючи їх чорніти і відмирати. 
Пізніше, спори грибка вражають ягоди, які поступово всихають і опадають на землю. 
Спори гриба зимують всередині цих  муміфікованих ягід. При невеликих насадженнях 
чорниці, її падалицю можна застосувати міжрядне дискування. Навесні допоможе 
знешкодити заражені ягоди застосування сечовини, яка допоможе знизити ризик 
повторного захворювання. 

Хвороба, яка вражає в основному дозрілі плоди, а також викликає враження 
деревини – сіра гниль. Характерною особливістю якої є поява сірого пушку на гнилих 
ягодах. Сірий пушок – це міцелій гриба (Botrytis). Гриб сірої гнилі зберігається взимку 
на слабких, хворих, відмерлих гілках, а також у грунті. Сіра гниль викликає серйозні  
пошкодження під час прохолодних та вологих періодів. До сірої гнилі схильні 
насадження лохини, перенасичені азотом, а тобто з поганою циркуляцією повітря. 
Тому з  метою профілактики проти сірої гнилі не слід густо висаджувати кущі лохини, 
слід здійснювати  обрізку кущів та вчасно видаляти хворі відмерлі гілки, що 
заважають циркуляції. В боротьбі з цією хворобою слід застосовувати системні 
фунгіциди з вмістом сірки та міді. 
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Інша хвороба, викликана  також грибком це антракноз (Colletotrichum 
gloeosporioides). Цей гриб пошкоджує переважно ягоди, але інколи зустрічається 
також ураження гілок. Спори цього гриба поширюються переважно під час дощів. 
Зменшують спори з відмерлих або хворих гілок, на ушкодженнях стовбурів. Навесні з 
допомогою дощу та вітру переносяться на здорові частини рослини. Уражені суцвіття 
стають коричневими, а плоди – м`якими. Молоді уражені стебла відмирають, 
спостерігається ніби в`янення листків. Перезрілі ягоди, які довго висять на гілках, 
особливо сприятливі для розвитку антракнозу. 

Хворобу коколікоз виявляють за утворенням біло-рожевого нальоту на 
нижньому боці листка. Цей наліт є не що інше як спороношення гриба. При сильному 
ураженні кущі чорниці вже в кінці липня можуть скинути  до 80% листя. На плодах 
утворюються вдавлені кориневі плями з білуватим нальотом. Такі плоди 
недорозвинені,світло-червоного кольору, без смаку. Вони часто засихають. Для 
боротьби з хворобою слід застосовувати пестициди. 

Навіть молоді  кущі при знищенні імунітету схильні до такої хвороби як рак 
стебла фомопсіс, симптомами  яких є засихання та скручування листків, поява бурих 
плям на них, муміфікація ягід.  

Моніліоз або плодова гниль, яка вражає гілки, листя, квіти і плоди. Першою 
ознакою цієї хвороби є пожовтіння верхівок пагона під час цвітіння, потім гілка 
відмирає, разом з нею буріють квіти і ягоди. 

Кожне з  вказаних грибкових захворювань має схильність до певного 
поширення і зараження здорових кущів. Тому при виявленні перших ознак,відразу ж 
приступають до обробки кущів топсином і еупареном. Цими засобами обрискують 
кущі. Перші два обрискування роблять до цвітіння через тиждень, а останнє 
припадає на період збору плодів. Уражені гілки обрізають і спалюють. До цвітіння 
обробляють  карбофосом або фуфаном. 

Для профілактики хвороб на кущах чорниці слід регулярно проводити 
санітарну обрізку кущів. До розпускання бруньок (перший раз) і після опадання листя 
(другий раз) кущ обприскувати бордоською рідиною. Вражені плоди – обривають. 

Своєчасні заходи профілактики щодо захисту кущів допоможуть зібрати 
більший урожай ягід. 

 
Список використаних джерел: 

 
1. Неумывакин И.П. Черника. На страже здоровья / И.П. Неумывакин - СПб, 2008 – 

с.128 
2. Електроний ресурс : http://eyeshelp.ru/drugs/striks_kids 
3. Атлас ареалов и ресурсо в лекарственныхрастений СССР – Москва, 

"Картография".1983 – с.340 
4. Краснов В.П. Урожайность основних ягодных растений из сем. Ericaceae на 

украинском полесье и возможность эксплуатации их ресурсов после 
Чернобыльской катастрофы. [В.П. Краснов, А.А. Орлов //Растительныересурсы. – 
1996 –с.490] 

5. Електроний ресурс: http://floralgid.pp.ua/shkidniki-i-hvorobi-lohini-opis-hvorob-i-
simptomiv.html 

 
  

http://eyeshelp.ru/drugs/striks_kids
http://floralgid.pp.ua/shkidniki-i-hvorobi-lohini-opis-hvorob-i-simptomiv.html
http://floralgid.pp.ua/shkidniki-i-hvorobi-lohini-opis-hvorob-i-simptomiv.html


 

96 
 

АРОНІЯ ФЛОРИ УКРАЇНИ 
 

Коваль В.В. студентка 4 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Мельниченко Н.В. 

 
Aronia – рослина з багатою історією, яка бере свій початок з 

північноамериканських боліт, лісних рівнин і крутих скель. 
Рід Aronia належить до родини Розові, підродини Яблуневі. Серед мало 

поширених нетрадиційних плодових культур чільне місце посідає і аронія. 
Батьківщиною Aronia є західна частина України. Її з успіхом вирощують в 

Білорусії, Казахстані, Росії. Зростає вона окремими кущами на лісових галявинах, 
узліссях, у підліску лісової і лісостепової зони європейської частини. Це зимостійка 
культура, яка успішно зростає на Уралі, Західному Сибіру та навіть в Якутії. 

 Грунтово - кліматичні умови України цілком придатні для її вирощування. 
Американські вчені, H. Cleason(1952),S. Gray(1950), A. Pehder(1949) звернули 

увагу на адаптацію аронії в різних умовах зростання. 
Першим з вітчизняних вчених, хто звернув увагу на аронію як плодову 

культуру, був І. В. Мічурін, який виростив її з насіння, одержаного в Німеччині і 
використав у селекційній роботі. В 1905 році в результаті гібридизації аронії з 
горобиною звичайною І. В. Мічурін вивів сорти горобини «Лікерна» і «Десертна 
Мічуріна». 

З 1942 року науковці Алтайської дослідної станції садівництва (нині науково – 
дослідний інститут садівництва Сибіру імені академіка М.А. Лісавенка) ведуть 
глибоке всебічне вивчення агротехнічних і біологічних особливостей Аронії. 

На Алтаї вперше розроблено технічні вимоги до плодів, насіння і садивного 
матеріалу, підготовлено обґрунтування цін на них. 

Культура знайшла широкий попит і в інших регіонах особливо в Прибалтиці, 
Білорусії, Узбекистані, Молдавії. 

На Україні Аронія з’явилася значно пізніше. У Києві її вирощують в Ботанічному 
саду АН УРСР приблизно з 1940 року. Зустрічалась вона у старовинних парках 
«Верхівня» Житомирської та «Тростянець» Чернігівської областей та деяких інших 
лісопаркових господарствах. У 50 – десятих роках її широко рекомендували для 
створення невеликих груп у зеленому будівництві. 

Перші виробничі насадження на Україні створили на Харківщині у 1958 році. В 
1963 році на площі 2,3 га було закладено одну з перших плантацій аронії на Поділлі. 
Інша виробнича плантація площею 8,5 га з’явилася у 1967 році у Вінницькій області, 
в господарстві Браїлівського сокоморкв’яного заводу. В наступні роки було закладено 
виробничі плантації на Сквирському дослідному полі Київської області. 

Сьогодні насадження аронії в Україні становлять 2150 га. Найбільшого 
поширення вона набула в господарствах Волинської, Ровенської, Хмельницької, 
Вінницької та Харківської областей. Значно менш її площі в південних областях і 
Криму [1]. 

Аронія – багаторічний листопадний кущ від 0,5 до 2 м заввишки. Листки 
чергові, черешкові, загострені по краю, зверху темно – зелені. Квітки двостатеві, 
правильні до 12 мм в діаметрі, зібрані у щиткоподібні суцвіття. Пелюсток і 
чашолистиків п’ять. Пелюстки вільні, а чашолистики зрощені, міцно прикріплені до 
квітколожа і не відпадають після цвітіння. 

Квітки аронії добре зав’язують плоди і утворюють насіння від перехресного, так 
і самозапилення. 
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Плоди на початку розвитку добре опушені, але до часу достигання це 
опушення зникає. Плоди достигають одночасно, мають округлу інколи продовгувату 
форму з глянцевим восковим нальотом від 6 до 14 мм, середня вага 1 – 1,5 г, містять 
від 4 до 9 насінин. Насіння продовгуватої комоподібної форми коричневого кольору. 
Вага 1000 насінин – 3,1-3,6 г. М’якоть соковита, має терпкий смак.  

Увесь період вегетації Aronia проходить у середньому за 196 - 198 днів. 
До роду Aronia близькі види горобини роду Sorbus, що підтверджується 

наявністю природних гібридів від схрещування видів цих родів. Із інших родів до 
Aronia близько стоять груша (Pirus І.), глід (Crataegus I.) та ірга (Amelanchstr Medic). 
Інші види Aronia виділено в самостійний рід, до складу якого входять 3 види і 12 
гібридних форм. 

Для Aronia характерне насіннєве та вегетативне розмноження. Насіннєве 
розмноження потребує стратифікації, вегетативне розмноження здійснюється 
здерев’янілими та зеленими живцями, горизонтальними та вертикальними 
відсадками, кореневими паростками, поділом куща, щепленням. 

Плоди аронії застосовують з лікувальною та профілактичною метою при 
патологічних станах, що супроводжуються підвищеною проникністю, гіпертонічній 
хворобі, захворюванні нирок, цукровому діабеті та інші [2]. 

Лікарською сировиною аронії є листя та плоди у свіжому і сушеному вигляді. У 
дозрілих плодах У дозрілих плодах міститься до 10% цукрів, більше 1% органічних 
кислот, до 1% пептинових і до 18% сухих речовин. Плоди Arоnia від 3 до 30% 
покривають добову потребу людини у вітамінах (С, Е, В1, В2, В9, К, Р,Е)  макро  і 
мікро молекулах у вигляді марганцю, міді, заліза, фтору. Вміст йоду в чорноплідній 
горобині вище, ніж в агрусі, малині, суницях. Відрізняється аронія чорноплідна 
максимальним вмістом кальцію. Випереджаючи такі культури, як чорна смородина, 
апельсини. У плодах більше 4% , а в листі до 1,5 % флавоноїдів.  

Аронія є багатим природним джерелом Р- активних речовин. Має високий 
вміст антоціанових пігментів. Вміст аскорбінової кислоти в плодах аронії залежно від 
зони вирощування варіює в межах 8-55 мг на 100 г плодів. У плодах також багато 
містить цукру і сорбіту. Кількість цукру зростає від 1,7% до 8% у різних плодах. У 
зрілих плодах переважає фруктоза , в меншій кількості міститься глюкоза і сахароза. 
Вміст пептинових речовин у плодах Аронії 1,5% - 1,7%. 

Крім вищесказаних біологічно активних речовин , у плодах аронії чорноплідної 
містяться також вітаміни В2 (до 0,165 мг на 100 г плодів) і Е (0,8-2,2 мг), 
нікотинова(0,46-0,64 мг на 100 г маси плодів) та фолієва (1,5 мг на 100 г плодів) 
кислоти. Встановлено також наявність фофоліпідів – лецетину та кефалину. 
Біологічно активні речовини плодів аронії зосереджені в основному шкірці. Хімічний 
склад плодів аронії чорноплідної підкреслює її цінність як лікувальної, так і харчової 
культури. 

Аронія проявляє гіпотензивні, спазмолітичні, протизапальні, 
капілярозміцнювальні, сечогінні та жовчогінні властивості, завдяки яким вона посідає 
одне з провідних місць в медицині України [3]. 
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При визначенні ролі рослин в угрупованні під час ландшафтного проектування, 

слід враховувати динаміку росту і розвитку клематисів, яка відображена нами в 
результатах фенологічних спостережень (рис.1). 

Ломиноси – це рослини, цінність яких обумовлена рясністю та довготривалістю 
цвітіння і широким спектром можливостей їх використання.  

Рід Clematis L. об’єднує види, рослини яких відрізняються одна від одної за 
динамікою сезонного розвитку та морфологічними якостями листків, квітів, плодів, що 
дозволяє надавати фітокомпозиціям сезонних кольорових та фактурних акцентів. 
Рослини роду Clematis придатні для вирощування в ґрунтово-кліматичних умовах 
м.Києва та стійкі до техногенного забруднення навколишнього середовища.  

У зв’язку з інтенсивним розвитком та ущільненням міської забудови дедалі 
більшої актуальності набувають прийоми вертикального озеленення із застосуванням 
цієї групи рослин. 

Ломиніс (Clematis) – рід жовтецевоцвітих рослин родини жовтецеві. Назва 
походить від давньогрецького – «витка рослина». Рід представлений близько 250 
видами. Існують також його гібридні сорти – їх близько 400. Більшість ліан ростуть у 
помірному поясі Азії, Америки та Європи.  

Клематис – виткка 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 ліани.  

Для дослідження динаміки сезонного розвитку ломиносів була використана 
методика фенологічних спостережень в ботанічних садах [4] з урахуванням 
рекомендацій М.О. Бескаравайної [2]. 

Тривалість вегетаційного періоду визначали за кількістю днів від початку 
набубнявіння бруньок до масового листопаду. 

Інтенсивність ураження збудниками хвороб чи пошкодження / заселення 
шкідниками обліковували візуально за відповідними 9-ти бальними шкалами [3]. 

Динаміку сезонного приросту досліджували за методикою А.А. Молчанова і   
В.В. Смірнова [5]. В період активного росту довжину приросту вимірювали один раз 
на п'ять днів, а в період уповільненого росту - 1 раз в 10 днів. Вимірювали по 5 
пагонів кожної дослідної рослини. 

Для оцінювання декоративності було використано шкалу комплексної оцінки 
декоративних ознак деревних рослин О.Г. Хороших, О.В. Хороших [7], модифіковану 
О.М. Багацькою для дерев’янистих ліан [1].  

При оцінюванні брали до уваги такі ознаки як: колір гілок, щільність крони, 
розмір ліани, спосіб її кріплення до опори, розмір, форма та забарвлення листків, 
тривалість вегетаційного періоду, форма, величина, аромат та колір квіток, час та 
тривалість цвітіння, форма, розмір і колір плодів, рясність і тривалість плодоношення. 

Так як серед ломиносів, представлених у дослідженні, окрім ліан є ще 
напівчагарники, пункт спосіб кріплення до опори для них було змінено на форму 
крони [8].  
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Рис 1. Фенологічні спектри рослин роду Clematis L. в умовах ботанічного саду 
НАН України імені М.М. Гришка (2016-1017 рр.) 

 
Висока декоративність рослин характеризується 34-41 балами, достатня – 26-

33, середня – 17-25, низька – 9-16 та недостатня – < 8 балами згідно                               
О.М. Багацької[8]. 

Оцінку посухостійкості в польових умовах проводили за  шестибальною 
шкалою П'ятницького С.С. [6]. 

Для оцінювання зимостійкості було застосовано методику оцінювання 
зимостійкості деревних рослин, що застосовується для проведення експертизи сортів 
рослин групи декоративних, ефіроолійних, лікарських, лісових на придатність до 
поширення в Україні [3]. 

Тривалість цвітіння з квітня по жовтень, після чого вкриваються пухнастими 
супліддями. 

Плоди декоративні, складаються з багаторішків із довгим опушеним 
стовпчиком, зібрані у супліддя. 
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Дані фенологічних спостережень є базовими для досліджень інтродукції роду 
та його ландшафтному проектуванні. 
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Основою забезпечення довгострокового економічного прогресу є його 
пов’язаність з дієвою охороною навколишнього середовища. 

У зв’язку з неухильним зростанням антропогенного впливу на природні 
екосистеми і, як наслідок, інтенсивним збіднінням різноманітності біоти загалом і 
рослинного світу зокрема, впродовж останніх десятиліть особливої актуальності 
набуває збереження навколишнього світу та охорона рослинного та тваринного світу. 
Під загрозою опиняються таксони фітобіоти, які являють науковий і практичний 
інтерес та місця зростання яких зникають, або ж зазнають негативного впливу 
внаслідок господарської діяльності людини. Сюди ж відносять і весняні ефемероїди, 
серед яких чільне місце належить крокусам.  

Переважна більшість видів роду Crocus L. у зв’язку з їх високими 
декоративними властивостями знаходяться під загрозою зникнення, внаслідок їх 
безконтрольного використання. В той же час особливі строки цвітіння (як 
ранньовесняного, так і осіннього) обумовлюють популярність та перспективність 
видів роду Crocus L. в декоративному квітництві та озелененні. 

Існує гіпотеза, що шафран (крокус - по-латині або зеферан - по-арабськи) - 
найдавніша приправа на Землі. Назва цієї рослини походить від грецького «kroke», 
що в перекладі означає «нитка, волокно». З арабського «sepheran» перекладається 

http://www.nbuv.gov.ua/e-
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як «жовтий». Історія рослини сягає корінням у часи останнього етапу кам'яного віку, 
неоліту, а це період не раніше 7 000 років до нашої ери (в деяких країнах неоліт 
датується 10 000-ми років до н.е.). Вже з цього моменту відомо про використання 
фарб на основі шафрану в наскельних малюнках древніх людей. 

На базі неоліту починається історія егейської культури, найдавнішої людської 
цивілізації, яка захопила період з 3000 до 1200 років до нашої ери і що існувала на 
островах і узбережжях Егейського моря, з островом Крит в центрі цієї древньої 
народності.  Найвідомішим архітектурним пам'ятником егейської культури є Кноський 
палац. А найбільш рання його фреска - «Збирач шафрану» (імовірно, 1800-1700 років 
до нашої ери), на якій зображена людина, що схилилася до великих білих 
розпустившихся квіток крокусу.  На наступному етапі егейської культури, за часів 
мінойської цивілізації, крокус теж мав вагоме значення в житті стародавнього 
суспільства. Після виверження вулкана на острові Санторіні близько 1630 року до 
н.е., велика частина суші пішла під воду. У 1964 році на півострові Акротірі острова 
Санторіні, розпочалися археологічні розкопки. Серед інших історичних цінностей 
давньої зниклої цивілізації, в так званому Будинку адмірала (ця назва придумав 
першовідкривач, грецький історик Спиридон Марінатос) в 1967 році виявлено фрески 
з зображеннями минойських жінок, які збирають шафран.  Для такого важливого і 
відповідального заняття, жінки одягнені в нарядні вбрання і прикрашені вишуканими 
зачісками.  

Перші письмові згадки про шафрани датуються трьома тисячами років до 
нашої ери - записи про Крокуси зустрічаються в шумерському клинописі. Вавилоно-
Ассірійська культура шумерів - теж одна з древніх цивілізацій, що складається з 
жителів Месопотамії (область між річками Тигр і Євфрат), і знаходиться сьогодні на 
території сучасного Іраку.  Відомо також, що саме в Месопотамії шафран вперше 
вжили в їжу.  Говорячи про найбільш ранні згадки крокусу, наведемо добірку 
історичних фактів, що дійшли до нашого часу.   

Стародавні перси вплітали нитки з крокусу в тканини для обрядових 
жертвоприношень ще за 10 000 років до нашої ери, а також робили на основі крокусу 
пахощі і ароматичні масла. Воїни Олександра Македонського застосовували шафран 
для лікування ран, а сам Олександр Великий любив додавати цю рослину в вино і 
приймати з ним ванни.  Золота квітка згадується в Старому Завіті як пахощі і 
барвник.  У китайських древніх книгах шафран іменується чудодійним лікарським 
засобом.   

Остання цариця Єгипту, фатальна красуня Клеопатра (жила в 69-30гг. До н.е.), 
теж дуже любила приймати шафранові ванни, це був один із секретів її 
привабливості. Єгипетські цілителі широко застосовували крокус для лікування 
захворювань шлунково-кишкового тракту. А ще єгиптяни активно використовували 
крокус для бальзамування.  

В Англії, в Ессексі, існують давні руїни замку Шафран Уолден (1125-1141 р.р.), 
названого в честь вирощуваного там крокусу, саме ця англійська місцевість була 
центром виробництва шафрану в Великобританії.  Фінікійці, дивовижний і загадковий 
середземноморський народ, вів успішну торгівлю шафраном через портові міста Тир 
і Сидон (нині Сур і Сайда, відповідно), звідки той переправлявся вже в західну 
Туреччину і Грецію.  Завдяки бурхливому розвитку мореплавання за часів Хрестових 
походів західноєвропейських лицарів проти іновірців (походи X - XIII століть), шафран 
був завезений зі Сходу в Західну Європу. Згодом в Європі ця квітка стала 
уособленням багатства і високого суспільного статусу.  Пізніше з Європи шафран 
перекочував до Америки.  А Іспанія стала першою країною, яка почала активно 
вирощувати крокус на плантаціях. 

У стародавньому Римі шафран використовували як ліки і пахощі, існувала 
навіть мода на одяг шафранових відтінків, ця квітка вважався справжнім предметом 
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розкоші.Відомо, що саме завдяки Крокус Нерон став імператором - він розпорядився 
посипати дороги Риму золотою квіткою, щоб прості смертні хоча б на один день 
доторкнулися до розкоші, тим самим істотно підвищивши свою популярність.   

Після падіння Римської імперії використання крокусу в країнах Європи дещо 
знизилося, але відновилася з новою силою, коли в XIV столітті почалася епідемія 
чуми. Разом з потребою в інших медикаментах, активізувалося і застосування 
шафрану.  У X столітті (в період з 978 по 993 рік) в Індії, біля міста Шраванабелагола 
генералом Чамундараей споруджена кам'яна статуя джайнского святого Бахубалі 
висотою 17 метрів.  Джайнізм - одна з релігійно-філософських вчень Індії, засноване 
на вірі в переродження душі. Статуя Гоматешвари - найпотужніший монолітний 
пам'ятник в світі, який очолює список «Семи чудес Індії».  Кожні 12 років численні 
віруючі збираються тут для проведення особливого ритуалу Махамаштака-Абхішек, в 
ході якого джайни посипають статую Гоматешвари шафраном і золотими монетами.  
Наступний Махамаштака-Абхишека буде проходити в 2018 році. 

Починаючи з 1963 року, в іспанському місті Консуегра щорічно проводять 
Фестиваль Шафрану.  Символом фестивалю, звичайно ж, є крокус.  Святкування 
приурочено до часу цвітіння рослини, до середини осені.  Саме в цій історичній 
місцевості збирають 90% іспанського шафрану, тому корінні жителі надають 
запашним квіткам вагоме значення.  У дні фестивалю проводяться численні 
конкурси, пов'язані з обробкою золотої квітки, а також гості за традицією відвідують 
шафранові поля.   

Існують різні теорії щодо походження крокусу.  Прихильники загальноприйнятої 
теорії вважають батьківщиною золотої квітки південну Азію і датують його появу 900-
2500-ми роками.  Час появи крокусу в Китаї історики пов'язують із згадками рослини в 
китайських медичних трактатах від 200-300 років.  Одна з теорій говорить і про 
індійський, з витоками з долини Кашмір, походження квітки. Сьогодні шафран 
вирощують в Ірані (провідний постачальник крокусу), Індії (провінція Кашмір), Іспанії 
(провінція Хорасані-розавая), Греції, Франції, Англії, Америці (штат Пенсільванія), 
Грузії. 

В умовах НБС імені М.М. Гришка сформували успішні повностанові 
інтродукційні популяції: Crocus angustifolius, С. speciosus, С. reticulatus, С. heuffeliams, 
С. banaticus, у яких відбуваються поповнення за рахунок насіннєвого і вегетативного 
розмноження. С pallasii та С. tauricus представлені в колекції окремими зразками, 
рослини квітують, але не плодоносять.  

На ботаніко-географічній ділянці «Крим» інтродукційна 
популяція С.angustifolius   займає площу близько 0,5 га, розміщення по території 
нерівномірне, популяція стійка, повностанна. На ділянці «Рідкісні рослини флори 
України» також сформована стійка повностанова популяція 12 м². Вид C.angustifolius 
невибагливий до умов вирощування. За шкалою Вульфа-Базилевської (1962) 
характеризується першим ступенем успішності інтродукції. Сюди також выдноситься 
С.speciosus, який на ділянках «Крим» та «Рідкісні рослини» сформував чисельну 
стійку інтродукційну популяцію, представлено двома локусами. 

С. heuffelianus вимогливіший до еколого-ценотичних умов. Ми спостерігали, 
що в засушливі роки на відкритих ділянках з легким супіщаним ґрунтом, відбувалось 
часткове випадання, або рослини не квітували. Але під кронами дерев на 
суглинковому ґрунті в ці роки рослини почувалися добре і плодоносили. 
Зимостійкість С. heuffelianus висока, посухостійкість середня. Використовуючи шкалу 
успішності інтродукції Вульфа-Базилевської за посухостійкістю рослин ми не можемо 
віднести  С. heuffelianus до жодної групи. Нами запропоновано виділити п’ять груп 
відносно посухостійкості рослин і віднести С. heuffelianus до другої групи 
(посухостійкі на притінених ділянках на ґрунтах середньосуглинкових, рослини 
квітують і плодоносять).  
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Успішною є також інтродукція в умовах Києва для С. reticulates та        
C.banaticus на вказаних ділянках, які сформували стійкі, інтродукційні популяції.  
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Важливим чинником, що визначає видовий склад, чисельність популяції, 
структуру і продуктивність фітоценозів є алелопатія, як одна з найважливіших і 
характерних форм хімічного зв’язку і взаємодії рослин фітоценозу, здатних виділяти 
в навколишнє середовище хімічні продукти власної життєдіяльності – фітоліни. 
Серед фітолінів переважають речовини, які діють як інгібітори, пригнічуючи розвиток і 
ріст інших рослин: антибіотики, маразміни, фітонциди, коліни [1]. 

Здатність впливати на біоценотичне середовище мають всі рослинні 
організми. Кожна рослина у природних чи штучних фітоценозах виступає водночас 
донором і акцептором біологічно активних речовин. Тому будь-яка рослина 
характеризується двома алелопатичними якостями: активністю — здатністю 
утворювати й виділяти коліни, і толерантністю — здатністю переносити свої власні 
коліни 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 других — гальмування, треті ж залишаються 
байдужими [2]. Прослідкувати індивідуальні особливості впливу рослинних організмів 
на інші можна за допомогою дослідження впливу рослинних решток на проростання 
насіння. Для цього нами було відібрано насіння гороху посівного (Pisum sativum) та 
виготовлено водні розчини із рослинної сировини кукурудзи та мати-й-мачухи. 

Мета дослідження полягає у вивченні впливу алелопатично-активних речовин 
кукурудзи та підбілу звичайного на ріст і розвиток насіння гороху посівного (Pisum 
sativum). Для цього були поставлені відповідні завдання:  
1) вивчити вплив алелопатично-активних речовин Zea mays та Tussilago farfara на 
ріст і розвиток тест-об’єкту – Pisum sativum; 2) оцінити алелопатичну активність 
виділених речовин. 

Обєкти дослідження: Zea mays та Tussilago farfara. Предметом дослідження є 
алелопатичні властивості Zea mays та Tussilago farfara. В якості біотестів було 
використано насіння Pisum sativum. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D1%96%D0%B4)
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Для вивчення алелопатичних властивостей Zea mays та Tussilago farfara 
використано методику біологічних тестів А.М. Гродзинського (1973). При дослідженні 
хімічної взаємодії рослин використовували метод екстрагування. Наважку 5 г 
надземної частини рослини поміщали у скляну ємність, додавали 25 мл 
дистильованої води (1:5). Струшували ємність таким чином, щоб рослинна маса була 
повністю занурена у воду. Посуд закривали кришкою. Процес екстрагування тривав 1 
добу за температури +20 С. Через добу екстрагований розчин профільтрували, 
отримавши дослідний водний розчин. 

У чашки Петрі на фільтрувальний папір поміщали по 10 насінин Pisum sativum і 
додавали 10 мл екстрагованого розчину Zea mays та Tussilago farfara. У 
контрольному варіанті використовували дистильовану воду. Чашки Петрі поміщали у 
термостат з температурою +25С. Через 3 доби визначали енергію проростання 
(схожість насіння), через 7 діб — біометричні показники проростків. Отриманий 
результат порівнювали з контролем. Статистичну обробку даних проводили з 
використанням пакета програм Mіcrosoft Excel 10. 

Результати: відомо, що всі рослини здатні співіснувати за допомогою 
створення хімічних взаємозв’язків, які певним чином впливають на ріст і розвиток 
відповідних рослин. Виділені продукти обміну є інгібіторами і пригнічують перебіг 
вегетативного періоду рослин того чи іншого виду.  

Нами було проаналізовано вплив прижиттєвих виділень Zea mays та Tussilago 
farfara (рослин-донорів) на енергію проростання Pisum sativum (рослини-акцептора) 
(табл.1). 
Аналізуючи дані щодо впливу Zea mays та Tussilago farfara на енергію проростання 
насіння Pisum sativum можна дійти висновку, що значним фітотоксичним ефектом 
щодо всіх рослин-акцепторів, порівняно з контролем, характеризується водний 
розчин з Tussilago farfara (табл.1). Менший фітотоксичний ефект спостерігається у 
Zea mays (рис.1, рис.2). 

 
Рис.1. Вплив водорозчинних виділень Zea mays та Tussilago farfara на розміри 

кореня Pisum sativum (мм). 
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Рис.2. Вплив водорозчинних виділень Zea mays та Tussilago farfara на розміри 

пагона Pisum sativum (мм) 
 

Таблиця 1 
Вплив водного розчину Zea mays та Tussilago farfara на проростання насінин 

Pisum sativum 

Порівнюючи результати дослідження щодо впливу рослин на схожість рослин-
акцепторів, ми дійшли таких висновків: 

1.Водний розчин Tussilago farfara характеризується високою фітотоксичною 
дією. Майже на всі досліджувані зразки насіння Pisum sativum він діє згубно, або 
повністю блокує ріст та розвиток рослини, або значно їх сповільнює, порівнюючи з 
контролем. 

2. Водний розчин Zea mays характеризується незначною фітотоксичною дією 
порівняно з контролем, й несуттєво впливає на ріст та розвиток рослини-акцептора, 
порівнюючи з Tussilago farfara. Всі зразки проросли й незначною мірою відрізняються 
від зразків контролю.  

Висновок: Дослідження взаємовідносин між рослинами-донорами біологічно 
активних речовин та рослиною-акцептором показали, що найвищий фітотоксичний 
ефект щодо Pisum sativum притаманний водному екстракту  Tussilago farfara (70 %), 
Zea mays пригнічує ріст та розвиток на 60 %.  За результатами дослідження за Pisum 
sativum, відмічено, що Tussilago farfara повністю блокує проростання насіння, а Zea 
mays лише сповільнює ріст. 
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Умови Кількість проростків Схожість, % 

Контроль 8 80 % 

У водному розчині Tussilago farfara 6 60 % 

У водному розчині Zea mays 7 70 % 
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Кислотність – одна з характерних властивостей ґрунту лісостепової зони. 
Підвищена кислотність негативно позначається на рості і розвитку ряду видів рослин. 
Це відбувається через появу в кислих ґрунтах шкідливих для рослин речовин, 
наприклад Al3+ або надлишку Mg2+. Вони порушують вуглеводний і білковий обмін в 
рослинах, затримують утворення генеративних органів і призводять до порушення 
насіннєвого розмноження, а іноді викликають загибель рослин. Підвищена 
кислотність ґрунтів пригнічує життєдіяльність ґрунтових бактерій, що беруть участь в 
розкладанні органіки і вивільнення поживних речовин, необхідних рослинам [2, С. 
58]. Ґрунтам з різною кислотністю відповідають певні рослини, що становлять групу 
рослин-індикаторів. На ґрунтах з підвищеною кислотністю ростуть рослини 
ацидофіли. Вони підрозділяються на крайні ацидофіли (pH 3,0-4,5): котячі лапки 
(Antennaria dioica), хвощ польовий (Equisetum arvense L.), щавель горобиний (Rumex 
acetosella L.), на помірні ацидофіли (pHм4,5-6,0): калюжниця болотна (Caltha 
palustris), фіалка триколірна (Viola tricolor L.), фіалка польова (Viola arvensis Murr.), і 
на слабкі ацидофіли (pH 5,0-6,7): щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas L.), анемона 
жовтецева (Anemone ranunculoides L.), гірчак зміїний (Persicaria bistorta L.) [1, С. 13]. 

Котячі лапки дводомні (Antennaria dioica) – багаторічна трав'яниста рослина 
родини Айстрові (Asteraceae), 10-30 см заввишки з тонким кореневищем з 
вегетативними пагонами з листками та квітконосними стеблами. Рослина дводомна, 
кошики з маточковими квітками довгасті, рожеві. Тичинкові кошики кулясті, білого 
кольору. Плід - сім'янка. Росте у хвойних, рідше мішаних лісах. Світлолюбна 
рослина. Цвіте у травні-червні. 

Хвощ польовий (Equisetum arvense L.) масово розвивається на полях з 
кислими ґрунтами. Лікарська спорова рослина. Пагони містять силікатну кислоту, 
алкалоїди, флавоноїди, сапоніни, каротин, аскорбінову кислоту. Рослина 15–40 см 
заввишки з бурувато-чорним, розгалуженим кореневищем. Стебла двох типів: 
спороносні і безплідні. Спороносні пагони рожево-бурі, соковиті, нерозгалужені, 
членисті, листки розміщені кільцями, зростаються між собою, утворюючи 
дзвоникоподібно потовщені піхви, безплідні пагони прості або розгалужені, з 
багатогранними гілками. Світлолюбна рослина. Спороносить у березні-квітні. [3, С. 
102]. 

Щавель горобиний (Rumex acetosella L.) – один із звичайних бур'янів  кислих 
ґрунтах полів, луків, лісових галявин родини Гречкові (Polygonaceae). Цвіте у травні-
червні. Рослина дводомна. Стебло пряме, розгалужене, 15-60 см заввишки. Цвіте в 
червні-липні, часто в перший рік життя. Корінь стрижневий з розгалуженнями, на яких 
утворюються вегетативні бруньки і зачатки дочірніх пагонів. Плід –  тригранний 
горішок. Віддає перевагу вологим ґрунтам, тому виживає в заплавах річок та поблизу 
боліт. 

Калюжниця болотяна (Caltha palustris) – отруйна багаторічна рослина (10 -40 
см) родини Жовтцеві (Ranunculaceae),  з мичкуватою кореневою системою. Росте в 
умовах надмірного зволоження: на болотах і болотистих луках, по берегах водойм.  

Фіалка триколірна (Viola tricolor L.) – рослина родини Фіалкові (Violaceae) (10-
45 см) з слаборозвинутим, мало розгалуженим коренем. Стебла висхідні, 
розгалужені, опушені, листки чергові. Рослина світлолюбна. Цвіте у червні-серпні. До 
фіалки триколірної подібна фіалка польова (Viola arvensis Murr.). Відрізняється від 
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попереднього виду дрібнішими квітками (5-15 мм завдовжки) з блідо-жовтим 
віночком. Як бур'ян, росте у тих же умовах, що й фіалка триколірна. Цвіте у квітні-
вересні. 

Щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas L.) – багаторічна трав'яниста рослина 
родини Щитникові (Dryopteridaceae) (50-100 см) з горизонтальним або косим  
кореневищем. Надземного стебла немає. Листки (вайї) великі (50-100 см), зібрані 
біля кореневища у вигляді пучка. Рослина тіньовитривала. Спороносить у червні-
липні.  

Анемона жовтецева (Anemone ranunculoides L.) – ранньовесняна багаторічна 
рослина листяних лісів висотою 10-25 см родини Жовтецеві (Ranunculaceae). Цвіте 
наприкінці квітня – на початку травня. У травні надземні частини рослин відмирають і 
в ґрунті залишаються лише кореневища. [1, С. 110]. 

 Гірчак зміїний (Persicaria bistorta L.) – багаторічна трав’яниста рослина родини 
Гречкові (Polygonaceae), висотою 30—100 см. Кореневище звивисте, в розрізі 
червонувато-буре. Листки загострені. Суцвіття – колос, складається з рожевих квіток. 
Плід – сім'янка. Квітне з кінця травня до середини липня. Росте на вологих луках, 
лісових вогких галявинах, в зелено-вільхових заростях. [3, С. 303]. 

Висновок: Отже, рослини-індикатори кислих ґрунтів Київщини представлені у 
флорі переважно родинами Айстрові (Asteraceae), Жовтецеві (Ranunculaceae), 
Гречкові (Polygonaceae). Для них характерна висока витривалість до несприятливих 
умов зростання, зумовлена адаптивними змінами і пристосуваннями до умов 
вегетації. 
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UCRAINICA P. SMIRN) У СТЕПАХ ХЕРСОНЩИНИ 
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Історія українського народу дуже тісно пов'язана із степом, дивним природним 

ландшафтом, який займає велику частку сучасної України. До територій, особливо 
змінених людиною, належить моє Причорномор’я. З часів Аратти, Оріяни, Ольвії, 
Артанії незрівнянно багата історія цього краю. Тут, у Чаплинському районі 
Херсонської області, на площі 33 307,6 га розташований біосферний заповідник 
Асканія-Нова ім. Ф. Е. Фальц-Фейна — єдиний у Європі типчаково-ковиловий степ. 
Степи цього типу є зональними [1, 2, 3]. Вони переважають в рослинному покриві 
біосферного заповідника "Асканія-Нова", а також на схилах балок, ярів, на крутих 
берегах Дніпра, Інгульця. Зустрічаються в Білозерському, Бериславському, Велико-
Олександрівському, Високопільському, Нововоронцовському, Нижньо-Сірогозькому, 
Чаплинському та деяких інших районах. Справжніми степами називають простори з 
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трав'янистими рослинами, де переважають багатолітні злаки. Типовим домінантом 
плакорних та схилових рослинних угруповань є ковила українська.  

У народі ковилу ласкаво називають волосатиком, білоусом, шовковою травою. 
Молода ковила раніше була коштовним кормом для домашніх тварин, з сухих стебел 
робили високоякісний папір. Але все це у минулому. Практично всі види ковили, яка 
виростають в Україні, потребують охорони. 

Наше дослідницька робота проводилась у період 2017-2018 рр. Мета роботи – 
дослідження динаміки ареалу ковили української (Stipa ucrainica P. Smirn) у місцях її 
природного зростання. 

В роботі використано методику польових досліджень [4], аналіз відомостей з 
інформаційних джерел, опрацювано статистичні дані. 

Вході роботи було втановлено, що ковила українська( Stipa ucrainica P. Smirn. 
(Stipa zalesskii Wilensky subsp. ucrainica (P. Smirn.) Tzvel.) [5] — багаторічна 
рослина  родини  Тонконогових (Poaceae) , один з найтиповіших злаків українських 
степів. Занесений до  Червоної книги України у статусі «Неоцінений».  

Понтичний ендемік; зростає в Північному Причорномор'ї, Приазов'ї, на Донбасі, 
Середньоруській височині, в Передкавказзі, у пониззях Дону та Волги, на заході 
Казахстану, причому на сході ареалу стає рідкісним.  

Помірно морозостійка, світлолюбна та посухостійка рослина. 
Типовими  біоценозами цього виду є степи, що формуються на південних чорноземах 
і каштанових ґрунтах, тут він утворює специфічну формацію  [6]. У смузі сухих 
типчаково-ковилових степів виступає як едифікатор степових травостоїв. У 
спустелених степах трапляється лише на ділянках з дещо підвищеною вологістю, 
наприклад, у пониженнях рельєфу, на північних схилах балок. Рослина світлолюбна, 
жаро- та посухостійка, віддає перевагу ґрунтам з достатнім вмістом карбонатів. 

Травостої угруповань розділяються по вертикальній структурі на два-
три під’яруси і мають невисоке загальне проективне покриття (40–60%). До першого 
під’ярусу (30–70 см) входять переважно щільнодернинні злаки, зокрема ковила 
українська, к. волосиста і к. Лессінга, а також відносно нечисленні види різнотрав’я: 
будяк гачкуватий (Carduus uncinatus), прангос кривниковий (Prangos odontalgica), 
люцерна румунська (Medicago romanica), белевалія сарматська (Bellevalia sarmatica), 
миколайчики польові (Eryngium campestre), молочай Сегієрів (Euphorbia seguiriana), 
підмаренник руський (Galium ruthenicum), сухоребрик мінливий (Sisymbrium 
polymorphum), льонок великохвостий (Linaria macroura), еріозинафа 
довголиста (Eriosynaphe longifolia), гоніолімон татарський (Goniolimon tataricum). 
Другий під’ярус заввишки 10–30 см формують: костриця валіська (Festuca valesiaca), 
кипець гребінчастий (Koeleria cristata), полин австрійський (Artemisia austriaca), осока 
вузьколиста (Carex stenophylla) та о. рання (C. praecox), пижмо тисячолисте 
(Tanacetum millefolium), астрагал Геннінга (Astragalus henningii) та інші види 
різнотрав’я. Третій під’ярус (до 10 см заввишки) складається з весняних ефемероїдів. 
Це, зокрема, вероніка весняна (Veronica verna), зірочки цибулиноносні (Gagea 
bulbifera), тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii) та ряд таких видів, як остудник Бессера 
(Herniaria besseri), півники карликові (Iris pumila), грабельки звичайні (Erodium 
cicutarium). Поверхня ґрунту на широких міждернинних проміжках з більшою чи 
меншою рясністю вкрита мохами – синтріхією сільською (Syntrichia ruralis), астомом 
кучерявим (Astomum crispum), лишайниками, зокрема кладонією листуватою 
(Cladonia foliacea) та оленячим рогом (C. rangiformis), неофусцелією 
грубозморшкуватою (Neophuscelia ryssolea f. ryssolea) та синьозеленою водоростю – 
ностоком звичайним (Nostoc commune). 

У травостоях переважають степові євразійські (причорноморсько- 
казахстанські)   види – ковила Лессінга і к. волосиста, костриця валіська, кипець 
гребінчастий, та численні види різнотрав’я, а також понтичні види – деревій 

https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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тонколистий (Achillea leptophylla), гоніолімон татарський (Goniolimon tataricum), 
белевалія сарматська (Bellevaria sarmatica) та ін. 

Як щільнодернинний злак ковила українська здатна закріплювати ґрунти, 
запобігати їх розмиванню і вітровій ерозії. В місцях з високою чисельністю ця 
рослина слугує додатковим джерелом корму для худоби. Крім того, суцвіття ковили 
придатні для аранжування сухих букетів. Як додатковий засіб охорони цей вид варто 
вирощувати штучно. У культурі ковила українська стійка, дає самосів, при цьому 10% 
молодих рослин квітнуть вже на другому році життя, а решта — на третьому. 

В Україні поширений на  Причорноморській та Приазовській низинах, у 
північній частині Криму. Займає площі трав’янисті угруповання Південного Степу, що 
формуються на південних чорноземах і каштанових ґрунтах [7, 8]. В смузі сухих 
типчаково-ковилових степів виступає в якості едифікатора степових травостоїв 
(угруповання союзів Astragalo-Stipion, Festucion valesiacae). Ксерофіт, 
факультативний карбонатофіл [3]. 

Популяції представлені окремими локалітетами, що займають іноді значні 
площі (рис. 1). Повноцінні популяції поза заповідною територією трапляються 
нечасто. Поширення виду неухильно скорочується. 

 

Рис. 1. Чисельність ковилу за останні роки в Якимівському районі (man-
junior.org.ua/wp-content/uploads/2014/04/ковиль.ppt [9]) 

 
Встановлено, що ареал Stipa ucrainica неухильно скорочується. Ареал виду 

збігається з регіонами найвищого сільськогосподарського освоєння території 
(розораність понад 80 %), внаслідок чого його природні місцезростання трапляються 
рідко. Ковила українська дуже чутлива до антропогенних навантажень і першою 
зникає на пасовищах та останньою з'являється на старих перелогах. На чисельність 
популяцій негативно впливають ушкодження дернин внаслідок господарської 
діяльності, надмірне випасання худоби, збирання рослин для букетів. 

В Україні вид охороняється в біосферному заповіднику "Асканія-Нова", в 
Азово-Сиваському НПП, в Українському степовому (відділення "Хомутовський степ", 
"Кам'яні Могили") і Луганському (відділення "Про-вальський степ" і "Стрільцівський 
степ") ПЗ. Заборонено розорювання, пошкодженння дернин, заліснення ділянок, 
надмірне випасання худоби, збирання насіння на букети. 
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Розглядаючи сучасний економічний стан України ми бачимо, що однією із 
провідних галузей є рослинництво. Нині в рослинництві відбулися значні зміни, які 
пов’язані з розвитком та впровадженням різноманітних модернізованих новинок. 
Впровадження нових методів дозволить підвищити продуктивність роботи, 
полегшити виконання тих чи інших процесів, й як результат – підвищити прибуток, що 
позитивно вплине на економіку країни.  

Одним із таких перспективних та економічно вигідних методів, який 
застосовується в галузі рослинництва є метод культури in vitro. Найчастіше він 
використовується для насінного та клонального мікророзмноження. Використання 
мікрокронального розмноження дозволяє не тільки отримати генетично ідентичні 
форми, які сприяють збереженню генетично однорідного посадкового матеріалу, а й 
вирішити проблему  оздоровлення рослин від вірусних інфекцій та бактеріальних 
хвороб, а також масово розмножити нові гібриди, повільно ростучі рослини, рідкісні 
та зникаючі види, що занесені до Червоної книги. 

Мікрокрональне розмноження  широко використовують при розмноженні 
представників родини Cactaceae, адже ці рослини мають САМ-тип метаболізму 
(шлях зв’язування вуглецю, характерний для вищих рослин, першим продуктом якого 
є чотиривуглецева щавлевооцтова кислота), що характеризується ізольованістю 
рослин від оточуючого середовища вдень і обміном кисню, вуглекислим газом та 
випаровуванням води уночі. Такий тип метаболізму дозволяє рослинам економно 
використовувати воду, не знижуючи суттєво активність фотосинтезу. З іншого боку, 
газообмін у цих рослин ускладнений і в рослині накопичується незначна кількість 
поживних речовин, внаслідок чого спостерігається їхній повільний ріст. Тому 
Cactaceae потребують використання нових технологій, які дозволяють скороти строки 
розмноження і цим самим зберегти біорізноманіття. Саме методом мікроклональнго 
розмноження й можливо досягнути даних результатів. 

Розглядаючи морфогенний потенціал рослин в умовах in vitro особливу увагу 
ми звернули на особливості калюсогенезу. Калюс - це рослинна тканина або маса 
недиференційованих тотипотентних клітин, які здатні утворити нові органи рослини, 
або навіть нову рослину (соматичний ембріогенез). 

Калюс має відносно товсті клітинні оболонки і не належить до 
меристематичних тканин. Але тканина калюсу може легко переходити в 

http://redbook-ua.org/item/stipa-ucrainica-p-smirn/Червона
http://greenbook.land.kiev.ua/99.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковила_українська
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меристематичний стан. Калюс має в собі речовини, що дають змогу здійснювати 
початковий розвиток певних органів рослини [1]. 

Отже, об’єктом дослідження є представник родини Кактусові (Сactaceae), а 
саме Mamillaria multiceps. Предмет досліджень – рівень калюсогенезу даних рослин 
в умовах in vitro. 

Метою досліджень є визначення рівня калюсогенезу представників Сactaceae  
залежно від особливостей поживного середовища (наявності БАП (6-
бензиламінопурин) та НУК (1-нафтилоцтова кислота). Для досягнення поставленої 
мети нами були визначені наступні завдання: 1.приготувати поживне середовище з 
різними концентраціями БАП та НOК; 2. культивувати в асептичних умовах 
представників родини Сactaceae  на підготовлені поживні середовища; 3. оцінити 
відсоток калюсогенезу й визначити оптимальну кількість БАП та НOК для кращого 
утворення калюсу. 

Дослідження здійснювалося на базі Інституту клітинної біології та генної 
інженерії НАН України. 

Для  дослідження особливостей калюсогенезу родини Сactaceae ми 
використовували агаризоване живильне середовище MS (живильне середовище 
Мурасіге-Скуга), доповнене екзогенними регуляторами росту. Для приготування 
живильних середовищ використовували розчини вітамінів, хлориду кальцію (ІІ), 
хелету заліза (ІІ), що відповідають пропису середовища MS. Крім того, до 
агаризованого живильного середовища було додано різну кількість регуляторів росту 
(табл.1) 

Таблиця 1.  
Вміст регуляторів росту в живильному середовищі MS 

Варіанти 
середовища, 

№ 

Концентрація регуляторів росту в живильному середовищі MS, мг/л 

БАП НOК 

1. 0,05 0,02 

2. 0,1 0,001 

3. 0,1 0,01 

На кожне поживне середовище було висаджено по 10 експлантів. Для кожної 
групи експлантів на етапі дослідження морфогенного потенціалу був визначений 
відсток калюсогенезу (ВК) за такою формулою:  

ВК = ЕкК*100, 
де ЕкК – кількість експлантів, на яких відбувався калюсогенез. 
Результати дослідження. Аналізуючи дані щодо впливу поживного 

середовища, а саме наявність в ньому різної концентрації НОК та БАП на рівень 
утворення калюсу, ми дійшли висновку, що найбільш вдалим є середовище № 2 
(відсоток калюсогенезу становить 95%). Тому, ми можемо припустити, що саме у 
цьому середовищі оптимально поєднані регулятори росту, які  провокують появу 
калюсу в Mamillaria multiceps (рис.1). 

Також, проводячи дослідження ми виявили, що утворений калюс має різне 
забарвлення, від ніжно-зеленого (рис.2) до яскраво-вишневого кольору (рис.3). Дане 
явище підтверджує наявність у клітинах рослин різних пігментів. Звичайно, основним 
пігментом для рослин є пігменти групи хлорофілів, які мають зелене забарвлення та 
приймають участь у фотосинтезі рослин. Але також, виходячи із дослідження ми 
можемо зробити припущення, що у деяких експлантів Mamillaria multiceps наявні 
пігменти, які провокують червонувате забарвлення. Можливо цими пігментами 
каратиноїди. Каротиноїди розширюють спектр дії фотосинтезу, забезпечуючи, 
поглинання від 10 до 20 % енергії сонячних квантів.  
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Рис.1. Відсоток калюсогенезу 
 

 
Рис.2 Калюс Mamillaria multiceps (ніжно-зелений) 

 

 
Рис.3 Калюс Mamillaria multiceps (яскраво-вишневий) 

Фізіологічна функція каротиноїдів не обмежується їхньою участю в передачі 
енергії на молекули хлорофілів. Каротиноїди — переносники активного кисню, вони 
беруть участь в окисно-відновних реакціях завдяки наявності значної кількості 
подвійних зв'язків. Крім того, культивування калюсних культур в умовах  in vitro 
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викликає зміну забарвлення, що говорить про зміну біохімічних процесів у клітинах та 
потребує подальшого дослідження [2].  

 Висновки: шляхом експериментальних досліджень виявлено, що 
співвідношення стимуляторів росту в поживному середовищі № 2 є найбільш 
оптимальним для утворення калюсу. У свою чергу, середовище № 1 також дає 
досить позитивні результати (65%), але співвідношення регуляторів в середовищі № 
1 дають досить низькі результати (35%) Це потрібно враховувати під час 
приготування поживних середовищ, оскільки різна концентрація регуляторі росту в 
поживному середовищі по-різному впливає на клітини рослини. Одні стимулюють 
утворення калюсу, але інгібують утворення коренів або пагонів, а інші – діють 
навпаки. Тому варто враховувати цю особливість  при проведенні дослідження. 
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Алелопатія - один із актуальних напрямків сучасної біології, що вивчає 

взаємний вплив одних рослин на інші за допомогою виділення їхніх хімічних 
продуктів життєдіяльності, які називають по-різному: фітонциди, біоліни чи фітоліни, 
а найчастіше — коліни. Основоположником алелопатії є академік А. М. Гродзинський, 
який вважав, що алелопатичні речовини відіграють важливу роль у кругообігу 
речовин в біогеоценозі, відповідають за внутрішні і зовнішні взаємозв’язки, 
зумовлюють стійкість та зміну рослинних угруповань. В умовах спільного 
використання ресурсів життя взаємодія рослин в угрупованнях є рушійною силою 
еволюції видів, пристосованістю одних видів до інших чи навпаки [1]. Вчений, 
дослідивши хімічну природу колінів, за силою впливу виділив такі три групи речовин: 
1) речовини вторинного походження; 2) продукти гідролізу й автолізу сполук білкової 
природи; 3) продукти мінералізації та гуміфікації рослинних залишків [2].  

Біологічно активні речовини алелопатичного ряду поділяють (залежно від 
напрямку дії) на: 
- антибіотики - виділяють гриби і прокаріоти, для протидії іншим прокаріотам; 
- маразміни - виділяють прокаріоти для протидії еукаріотам. 
- фітонциди - виділяють вищі рослини для протидії нижчим рослинам та прокаріотам. 
- коліни – виділяють вищі рослини, протидіючи іншим вищим рослинам [3]. 

Будь-яка рослина, починаючи з проростання насіння, виділяє у навколишнє 
середовище продукти своєї життєдіяльності. З часом, у процесі росту й розвитку 
рослини, кількість її виділень різко зростає і досягає максимуму тоді, коли рослинний 
організм починає відмирати. Виділення одних видів вищих рослин можуть 
безпосередньо діяти на інші [4]. Внаслідок різноманітних досліджень, було зроблено 
висновок, що у кожної рослини своя алелопатична сфера. Виділяючи коліни, рослини 
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створюють своє особливе хімічне середовище, яке для інших рослин здебільшого 
шкідливе, але деяким сусіднім рослинам воно буває корисним [5]. 

Після потрапляння насіння певного виду рослини в ґрунт, воно також починає 
виділяти в невеликій кількості фізіологічно активні речовини, впливаючи на ріст і 
розвиток сусідніх рослин. На думку С.І. Чернобривенка є три форми взаємодії 
насіння: взаємне пригнічення, взаємна стимуляція, пригнічення (або стимуляція) 
одного з видів [6].  

Тому є актуальним дослідження алелопатичних властивостей 
сільськогосподарських культур, для чого нами обрано Pisum sativum та Zea mays для 
їхнього сумісного пророщування. 

Об’єктом дослідження обрали Pisum sativum і Zea mays. 
Предмет: взаємне пророщування насіння, алелопатичні властивості рослин. 
Мета: дослідити сумісне пророщування рослин Pisum sativum і Zea mays.  
Відповідно до мети нами були виконані наступні завдання: 
1.Відібрати насіння досліджуваних рослин.  
2. Помістити в чашку Петрі насіння Pisum sativum і Zea mays. В першу чашку 

Петрі помістити 10 насінин Zea mays і налити 10 мл води. В другу помістити 5 насінин 
Pisum sativum і 5 насінин Zea mays і також налити 10 мл води. 

3. Спостерігати за проростанням насінин. 
Результати дослідження 
В результаті проведеного дослідження було виявлено, що Zea mays сама 

проросла досить гарно, добре укорінилась (рис.1). Середнє значення довжини 
пагона Zea mays, яка зростала сама – 5,8 см. Середня довжина кореня – 11,5 см. 
Найдовший корінь – 16 см, пагін – 12 см (табл. 1, рис. 2). 

Насіння Zea mays, що проростало з Pisum sativum має найдовший пагін – 12 
см, найкоротший- 2 см. Найдовший корінь – 9 см. Третя насінина майже не проросла. 
Середня довжина пагона Zea mays – 6 см, кореня – 5 см (табл. 1, рис. 2). 
Тому, можна сказати, що Zea mays краще проростати одній. 
 

 
Рис. 1. Проростки Zea mays в чашках Петрі (контроль) 

 
Таблиця 1.  
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Вивчення алелопатичних властивостей Zea mays і Pisum sativum 
Тест-об’єкт  Середня довжина 

кореня (см) 
Середня довжина 
пагона (см) 

Найдовший 
корінь (см) 

Найдовший 
пагін (см) 

Zea mays 
контроль 

11,5 5,8 16  12 

Zea mays при 
сумісному 
проростанні з 
Pisum sativum 

5 6 9  12 

 

 
Рис. 2. Біометричні показники Zea mays та Pisum sativum при алелопатичній 

взаємодії 
 

Висновок: Отже, дослідження взаємної алелопатичної активності Pisum 
sativum і Zea mays показало, що вплив біологічно активних речовин Pisum sativum 
пригнічує ріст і розвиток проростків Zea mays. Рекомендуємо під час 
сільськогосподарських робіт для швидшого і кращого проростання насіння Zea mays 
потрібно саджати окремо від насіння Pisum sativum. 
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Рослинний світ Житомирщини характеризується великою різноманітністю 

флористичних комплексів і має велике народногосподарське значення. 
Усього він налічує близько 1600 видів, із яких підлягають особливій охороні за 
Бернською конвенцією (1979) 13 видів; занесені до Європейського червоного списку 
рідкісних видів, які зникають у Всесвітньому масштабі (1991), - 4 види; занесені до 
Червоної книги України (2009) 99 видів; регіонально рідкісні види судинних рослин, 
які потребують охорони у Житомирській області, - 154 види тощо [1]. 

Область посідає друге місце в Україні за запасами лісових ресурсів. Лісистість 
становить майже третину території. Переважають хвойні породи - 60%, 
твердолистяні (дуб) і м’яко листяні (береза, вільха, осика) - по 20% [2]. 

 Перше місце за кількістю видів займає – родина Asteraceae, за нею такі 
родини як: Gramineae, Cyperaceae, Brassicaceae, Rosales, Caryophyllaceae, які 
включають дуже багато лікарських, технічних і декоративних рослин.  

Asteraceae - родина рослин, найбільша за кількістю видів серед справжніх 
дводольних. Включає понад 30 000 видів, у флорі України зустрічається 695 видів. 
Поширені такі життєві форми як трави, напівкущі, кущі, рідше дерева, представники 
цієї родини можуть бути епіфітами або сукулентами. 

Для айстрових характерне суцвіття кошик. Дрібні квітки айстрових щільно 
розташовані у суцвітті і прилягають одна до одної, тому все суцвіття складається 
ніби з однієї квітки. Квітки в суцвіттях айстрових різні за будовою і формою: лійчасті 
(нестатеві), трубчасті (двостатеві), язичкові (двостатеві), несправжньоязичкові (одно-
статеві) квітки. Кожна квітка має свою подвійну оцвітину, але 
5 чашолистиків розвинені дуже слабо. Чашечка редукована і видозмінена. Тичинок 5, 
нитки яких вільні. Пиляки бічними сторонами злипаються між собою, утворюючи 
пилкову трубку, через яку проходить стовпчик. Стебла й листки багатьох айстрових 
вкриті волосками. Особливо опушенні ті рослини, які зростають в умовах з різкою 
зміною температур. Листки прості або складні, зазвичай почергово розміщуються на 
пагоні. Плід - сім’янка. Пристосуванням до поширення плодів вітром є наявність 
утворених з волосків летючок і парашутиків. 

Для родини Айстрові характерна стрижнева коренева система. Також, 
Айстрові є чутливими до світла. Це виявляється у здатності відкривати і закривати 
суцвіття при зміні освітлення. Зазвичай ентомогамні, рідко анемогамні.  

Серед цієї родини є багато лікарських, овочевих, культивованих, декоративних 
рослин, а також бур’янів. 

Серед лікарських на Житомирщині широко поширені рома́шка лі́карська 
(Matricaria recutita), деревій (Achillea), кульбаба (Taráxacum), полин (Artemisia), 
череда трироздільна (Bidens tripartita), нагідки (Caléndula), пижмо звичайне 
(Tanacetum vulgare), ехінацея пурпурова (Echinaceae purpurea). 

   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%89%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%84%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Таблиця 1 
Лікувальні властивості представників родини Asteraceae 

Рослина Лікувальні властивості 

Matricaria recutita Жовчогінна, збуджує апетит, знімає спазми мускулатури 
шлунково-кишкового тракту, проявляє болетамувальні, 
заспокійливі властивості, знижує алергічні реакції, підвищує 
секреторну функцію. 

Achillea В народі застосовується як кровоспинний засіб, при хворобах 
кишково-шлункового тракту, як протиконвульсивний, апетитний 
засіб, при порушенні обміну речовин. 

Taráxacum Рослина містить вітаміни С, А, В2, Е, має заспокійливу, 
жарознижуючу, спазмолітичну, відхаркувальну дію. Покращує 
апетит, загальний обмін речовин. 

Artemisia Настій використовується в народі як антигельмінтний засіб, а 
також для покращення апетиту. Пагони застосовують при 
шлункових хворобах, хворобах печінки та нирок 

Bidens tripartita У медицині використовують як сечогінний та жовчогінний засіб. 
Містить дубильні речовини та вітамін С. 

Caléndula Має бактерицидні властивості, використовують для лікування 
опіків, незагоюваних ран, при ангіні і стоматиті. 

Tanacetum vulgare Застосовується при хворобах кишечника і печінки, як 
глистогінний засіб, для покращення апетиту. 

Echinaceae purpurea Має антисептичну, протизапальну, бактерицидну, 
ранозагоювальну та радіопротекторну дії 

 
Амброзія полинолиста  (Ambrosia artemisiifolia) є карантинною рослиною 

Житомирської області. Поширена в 20 районах з площею зараження 81,0342 га. 
Однорічна трав’яниста рослина, що нагадує полин.  Є екологічно небезпечним 
бур’яном.  Засмічує польові культури, городи, сади. Розвиваючи потужну кореневу 
систему амброзія поглинає з ґрунту велику кількість поживних речовин, внаслідок 
чого пригнічує розвиток культурних рослин. Виділяючи активні речовини 
алелопатично впливає на розвиток і проростання насіння. Її пилок,  потрапляючи 
у дихальні шляхи людини, спричиняє алергію. 

До Червоної книги з Айстрових Житомирської області занесений відкасник 
осотоподібний (Carlina cirsioides). Природоохоронний статус виду: вразливий. 

Корінь стрижневий. Стебла поодинокі, 15-50 см заввишки, прямостоячі, 
брудно-пурпурові, з одним кошиком. Листки світло-зелені, жорсткі, черешкові. 

Деякі види цієї родини людина вирощує для вживання в їжу (наприклад, 
топінамбур (Helianthus tuberosus) у якого їстівні підземні стеблові бульби), для 
вироблення олії - соняшник (Helianthus annuus) чи виготовлення напоїв, що за 
смаковими якостями близькі до кави - цикорій(Cichorium). 

Серед цієї родини багато медоносів: волошка (Centaurea jacea)- 
медопродуктивність досягає 100-130 кг/га; кульбаба (Taraxacum officinale)- 
ранньовесняний медонос, медопродуктивність в середньому становить 40 - 45 кг/га; 
мати-й-мачуха (Tussilago farfara)- дає ранній квітковий пилок, медопродуктивність 25 
кг/га; королиця звичайна (Leucanthemum vulgare); цикорій (Cіchorіum іnthybus) [3]. 

Серед Айстрових багато бур'янів: осот (Sonchus), будяк (Carduus), лопух 
(Arctium)  тощо.  

Окремі представники можуть бути небезпечними чи навіть отруйними для 
людини: жовтозілля (Senecio), агератіна найвища  (Ageratina altissima).  

Багато айстрових людина вирощує як декоративні рослини. Це всім вам добре 
відомі хризантеми (Chrysanthemum), айстри (Aster), ромашки (Matricaria), жоржини 
(Dahlia), гербери (Gerbera), стокротки (Bellis perennis). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D1%82
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85
https://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://wikivisually.com/w/index.php?title=Ageratina_altissima&action=edit&redlink=1
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Фарби, лаки, мило, лінолеум, водонепроникні тканини тощо також виробляють 
із олії технічних сортів соняшнику (Helianthus annuus). 

Культивовану багаторічну хризантему з пишними суцвіттями кошиками 
різноманітного забарвлення в даний час відносять до роду дендрантема 
(Dendranthema), що налічує близько 50 видів. Вони належать до низки 
найважливіших оранжерейних культур, тому їх вирощують упродовж всього року на 
букети. Найпоширеніші в культурі сорти пов'язані з двома видами: дендрантемою 
індійською (D. indica), і дендрантемою шовковистою, або хризантемою китайською 
(D. morifolia). [4].  

Отже, ми дослідили різноманітність рослин родини Asteraceae Житомирської 
області за значенням в природі і житті людини, як однієї з найбільш поширених за 
кількістю видів родин Покритонасінних регіону досліджень. 
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Основою виживання рослин, як і будь-яких інших живих організмів, є їхня 
адаптація до умов існування. У широкому розумінні адаптація - це морфологічні, 
фізіологічні і біохімічні пристосування організмів до середовища існування.  

Загальна адаптація передбачає пристосування до виживання в несприятливих 
умовах. У процесі еволюції рослини адаптувалися до періодично повторюваних 
несприятливих впливів. Існує дві форми такої адаптації: специфічна, спрямована 
на один конкретний несприятливий фактор, і неспецифічна, яка підвищ [7].  

Метою нашого дослідження є розгляд причин та наслідків адаптаційних 
реакцій інтродукованих рослин на прикладі явища вторинного цвітіння. 

Зміни погодно-кліматичних умов в районі інтродукції, порівняно з такими в 
межах природних ареалів є одними з визначальних чинників, які спричинюють 
зрушення у  феноритміці рослин. Особливо яскраво це проявляється у інтродуцентів, 
які адаптуються до нових умов місцезростання. В.М. Кузнєцова [4] підкреслює, що у 
них під впливом нових умов зростання відбувається порушення ритму цвітіння, що 
часто супроводжується проявом особливостей, які були властиві їм у далекому 
минулому. 

http://ecology.zt.gov.ua/EP_RS_11a.html
http://grandukraine.com/goroda-i-sela-ukrainyi/zhitomerskaya-oblast.html
https://uchil.net/?cm=163621
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_47._%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_47._%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_47._%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_47._%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96
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 Найбільший інтерес викликає явище вторинного цвітіння у інтродукованих 
деревних рослин, природний ареал яких знаходиться північніше області інтродукції, 
адже на прикладі зміни їхніх феноритмів можна прогнозувати зміни у настанні й 
тривалості фенофаз аборигенних видів в умовах потепління клімату. 

Оскільки температура повітря є одним із головних чинників, що впливають на 
процеси росту і розвитку рослин, то підвищення її, унаслідок глобального потепління, 
призведе до прискорення накопичення суми ефективних температур, необхідних для 
настання певних фаз розвитку рослин. Підвищення температури повітря внаслідок 
потепління клімату сприятиме скороченню тривалості окремих фенофаз та періодів 
між їх настанням,не виключеним є повторюваність фаз цвітіння та плодоношення 
рослин. Так, час від часу, фіксується вторинне цвітіння у плодових та декоративних 
культур помірної зони. 

Об’єктами наших досліджень є декоративні рослини родини Деренових 
(Cornaceae), які зростають у природі та культурі на території України. Вивчаючи 
особливості росту і розвитку видів родини  Cornaceae  в умовах України, ми 
неодноразово відмічали факти вторинного цвітіння деяких з них.  

У двох інтродукованих на території України деренових (дуже близьких в 
біологічному відношенні видів) – свидини білої (Swida alba) та свидини паросткової 
(S. sericea), вторинне цвітіння спостерігається щорічно  і масово, як у рослин, що 
ростуть поодиноко, так і у тих, що створюють живоплоти і піддаються обрізуванню. 
Факти вторинного цвітіння S. alba відмічали також Г.Є. Мисник [6], В.М. Кузнєцова [4], 
І.Л. Крилова [3], М.М. Галахов [1], А.В. Кустовська [5]. 

Swida alba має дуже широкий природний ареал, що охоплює території 
багатьох провінцій Циркумбореальної, Східноазійської та Ірано-Туранської 
флористичних областей.  

Цей вид у природі росте на північному сході Європи, у Західному Сибіру 
(середня і південна частина, на північ до 64°30' пн. широти), на Алтаї і в Туві 
піднімається в гори до висоти 1200 і 1600 м над р.м. відповідно, у Східному Сибіру 
(середня і південна частини, по долині р. Лени на північ до Жиганська, ізольовано - у 
верхній середній течії р. Колими: околиці селища Усть-Таскан, гирла річок Коркодона 
і Сугоя), на Далекому Сході: у Приамур’ї, Примор’ї, на півдні Охотського узбережжя і 
на о. Сахалін (середня і південна частина), у Монголії, Північно-Східному Китаї, 
Кореї, Японії. 

Ареал Swida sericea знаходиться у межах Північної Америки - від Нью-
Фаундленду на північний захід до Юкону (р. Маккензі, Канада), на південь до 
Вашингтону, Федерального округу Колумбії, району Великих озер, Вірджинії, Кентуккі, 
Небраски, Айови, Нью-Мексико і Каліфорнії. 

В умовах Києва S. alba і S. sericea починають цвісти в середньому 17 травня, 
середня тривалість цвітіння обох видів становить 13 днів. У третій декаді червня 
починається формування нових суцвіть на верхівках пазушних та порослевих 
пагонів, які поступово зацвітають, починаючи з першої декади липня і  до другої 
декади вересня, а у окремі роки – до початку листопада.  

Тривалість цвітіння окремих суцвіть S. alba і S. sericea така ж, як і тривалість 
першого цвітіння. Одночасно з вторинним цвітінням йде процес достигання плодів, 
що зав’язалися під час першого цвітіння. В кінці липня - вересні можна спостерігати  
суцвіття, що закладаються; суцвіття в стадіях початку цвітіння;  масового цвітіння; 
плоди, які щойно зав’язалися; плоди на різних стадіях достигання та стиглі плоди 
одночасно на більшості кущів S. alba та S. sericea. Таким чином, у обох видів 
спостерігається і  вторинне  плодоношення.    

 Тип вторинного  цвітіння цих видів за В.М. Голубєвим [2] – подовжене 
вторинне цвітіння. Щорічно спостерігається вторинне цвітіння і у садово-
декоративних форм с. білої та с. паросткової - с. білої ф. сріблясто-облямованої 



 

120 
 

(Swida alba f. argenteo-marginata), с. білої ф. Шпета (S. alba f. spaethii), с. паросткової 
ф. жовтокорої (S. sericea  f. flaviramea). Цвітіння відбувається у ті ж строки, що і у 
основних видів. 

Дані про вторинне цвітіння аборигенних видів деренових (Cornus mas, Swida 
sanguinea, S.australis) наводяться в статті А.В. Кустовської [5], у якій автор зазначає 
про те, що був зафіксований поодинокий випадок вторинного цвітіння S. sanguinea у 
вересні 1995 та масове вторинне цвітіння рослин цього виду у серпні 1996 року [5]. У 
першому випадку повторно цвів кущ S. sanguinea, що росте в живоплоті на 
відкритому, добре освітленому місці в Гідропарку (м. Київ) і періодично піддається 
обрізуванню, що, мабуть, і стало поштовхом до розвитку сплячих бруньок і призвело 
до вторинного цвітіння за сприятливих погодних умов. У 1996 році вторинне цвітіння 
S. sanguinea було широко розповсюдженим явищем і спостерігалося нами у 
Київській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій і Черкаській областях. Причиною 
цього, на думку автора, були екстремальні погодні умови весни і літа цього року: 
сильні дощі після тривалої посухи, в результаті чого почали розвиватися бруньки, які 
заклалися у поточному році і за нормальних умов повинні були б розпуститися 
наступною весною [5].  

Вторинного цвітіння аборигенних видів деренових  (Cornus mas та Swida 
australis) за час наших спостережень зафіксовано не було. 

 Впродовж періоду наших спостережень (2015-2017 роки) явище вторинного 
цвітіння S. sanguinea спостерігається в умовах Києва щорічно, хоча масштаби цього 
процесу значно менші, ніж описаних інтродуцентів. Очевидно такі зміни пов’язані з 
потеплінням клімату та частішими посушливими періодами. 

Щодо оцінки явища вторинного цвітіння, то його, на думку М.М. Галахова та 
інших авторів [1], потрібно розглядати як факт, що завдає певної шкоди деревним 
рослинам, через те що, по-перше, послаблює їх цвітіння навесні наступного року, а 
по-друге, воно пов’язане з так званим вторинним ростом і може призвести до 
пошкодження молодих пагонів з недостиглою деревиною під час ранніх заморозків та 
суворої зими.  

Разом з тим, позитивна роль вторинного цвітіння полягає в тому, що воно 
забезпечує значний взяток у бджіл у кінці літа - на початку осені. Крім того, завдяки 
вторинному цвітінню підвищується цінність декоративних рослин, а, як відомо, 
більшість видів деренових, у тому числі свидини біла та паросткова, широко 
розповсюджені в озелененні завдяки високим декоративним якостям. Щорічне 
вторинне цвітіння S. alba і S. sericea не послаблює весняного цвітіння наступного 
року.  

Ми дотримуємося точки зору І.Л. Крилової [3] та інших вчених, які вважають, 
що вторинне цвітіння можна вважати проявом здатності виду до безперервного 
цвітіння, яке було властиве йому на початку еволюції і відбувається зараз лише за 
сприятливих еколого-ценотичних та погодних умов. 
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Калина звичайна оспівана в народних піснях рослина. Вона дуже популярна в 

народі. Її значна поширеність на теренах України, пов’язаність із родинно-
побутовими, календарними обрядами (весілля, похорони) зумовили перехід із світу 
номінативної одиниці у світ художнього образу. Найбільше цей давній фольклорний 
образ виступає словом-символом як домінанта в асоціативному зв’язку калина-
дівчина (мати), калина-Україна, калина-кров. З калиною також пов’язано багато 
народних казок та легенд. 

Види роду Viburnum L. відомі ще з античних часів. Так, стародавні римляни 
називали калину гордовину (від латинського viere – плести), а вперше ця назва 
зустрічається у творах Вергілія (70-19 pp. до н.е.). Наукова латинська назва роду 
була дана К.Ліннеєм у 1753 році у найголовнішій праці цього систематика “Species 
plantarum”. Інтродукція рослин почалась в стародавні часи. Перші письмові свідоцтва 
про культуру декоративних рослин знайдені у шумерських глиняних таблицях 
(ІІІ тисячоліття до н.е.), а перший арборетум, за свідоцтвом стародавніх китайських 
письмових джерел, був заснований в 481 році до н.е. В ньому культивувалось 3000 
дерев, інтродукованих з природних місць зростання. 

В нашій країні склались давні традиції і досягнуті значні успіхи в області 
інтродукції та акліматизації деревних рослин. Дендрологічні фонди тут створювались 
протягом багатьох сторіч. Про це свідчать такі історичні джерела, як літописні 
зведення, межові акти, вказівки стародавніх істориків, географів та мандрівників, 
ранні каталоги ботанічних садів та садових фірм, архівні дані. О.Л.Липа виділив 4 
періоди в історії інтродукції і акліматизації рослин в Україні: перший – інтродукція 
деревних рослин в Україні з давніх часів до середини XVII сторіччя, другий – 
середина XVII – кінець XVIII сторіччя, третій – початок ХІХ сторіччя – до Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, четвертий – післяжовтневий[4]. М.А. Кохно 
історію інтродукції та акліматизації рослин на Україні умовно розділяє на два 
нерівнозначні етапи: від давніх часів до початку ХІХ сторіччя та ХІХ–ХХ сторіччя[3]. 
Перший етап інтродукції обчислюється декількома тисячоліттями. Він включає 
освоєння деревних рослин місцевої природної флори шляхом їх окультурювання, 
становлення ряду давніх культур (яблeні, груші, винограду, тощо), а також 
інтродукцію інорайонних деревних рослин. В часи Київської Русі в садах зростали 
яблуні, груші, вишні, смородина, агрус, сливи, малина, абрикоси, черешні тощо. У 
билинах та стародавніх народних піснях тих часів часто згадуються різні види рослин 
– яблуні, вишні, дуби, калина [1]. В XVII сторіччі в монастирських садах поряд з 
іншими деревними породами згадується і калина.  

На початку ХІХ сторіччя розпочався другий етап інтродукції та акліматизації 
деревних рослин на Україну, який ознаменувався інтенсифікацією інтродуційної 
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роботи. Протягом ХІХ сторіччя був створений ряд ботанічних та акліматизаційних 
садів, що зіграли вагому роль в інтродукції нових деревних рослин.  

Найстаріший в Україні Кременецький ботанічний сад був заснований в 1806 
році професором В.Бессером. Протягом перших трьох років (1806–1809) він 
ітродукував біля 760 видів екзотичних та 460 місцевих рослин. В.Бессер встановив 

звязки з іншими ботанічними садами, і вже в 1810 році колекція нараховувала 2406 
видів рослин. В каталозі саду за 1811 рік вперше в культурі на Україні відмічена 
калина гордовина (V.lantana L.) [3]. В 1834 році сад був закритий, колекції передані 
ботанічному саду Київського університету. 

Значну роль в інтродукції деревних рослин на Україні зіграв акліматизаційний 

сад І.Н. Каразіна, заснований в 1809 році біля Харкова на хуторі Основянці (нині 
Краснокутськ). В цьому саду вперше в Україні І.Н.Каразін провів широкомасштабний 
дослід акліматизації деревних порід. Він полягав в масовому висіві безпосередньо в 
грунт насіння понад 200 видів дерев та кущів, частково отриманого з Європи, 
частково привезеного з Північної Америки. Саме тут вперше в Україні поряд з іншими 
декоративними рослинами було інтродуковано калину сливолисту (Viburnum 
prunifolium L.) та калину домашню (Viburnum domestica L.). Софіївський ботанічний 
сад Н. Зарудного був заснований в 1837 році в селі Софіївка Полтавської губернії. 
Сад був упорядкований в ландшафтному стилі. Саджанці і сіянці привозили з 
Петербурга, Москви, Яготина, Краснокутська. За даними Н.Зарудного, в 1858 році 
кількість рослин перевищувала 220 видів та форм. Н.Зарудний зазначає, що на 
території Софіївського саду "Из лесных пород свойственны следующие 
дикорастущие: …кустарники калина (V.opulus),…". Акліматизована в саду Viburnum 
opulus fl.pl. et Lantana. 

Помітний вклад в інтродукцію деревних рослин в Україні в ХІХ сторіччі внесли 
співробітнники Устимівського дендрологічного парку на Полтавщині, який був 
заснований в 1893 році лікарем Устимовичем. Поряд з іншими видами дерев і кущів 

тут вперше були інтродуковані калина Саржента (V.sargentii Kochne), калина мяка 
(V.molle Michx.), в культурі відмічена калина сливолиста  (V.prunifolium). [2]. 

На початку ХХ сторіччя продовжувалась інтродукційна діяльність ботанічних 
садів, дендропарків, акліматизаційних садів. В цей період роботи в області 
інтродукції та акліматизації рослин набувають планового, цілеспрямованого 
характеру. Кращі сади і парки оголошуються заповідними ("Софіївка", "Олександрія", 
Тростянецький, Краснокутський дендропарки тощо); заснований ряд нових 
ботанічних садів. 

В 1935 році заснований Центральний республіканський ботанічний сад АН 
УССР в Києві (нині НБС НАНУ) імені М.М. Гришка. Перші надходження видів калин в 
НБС відносяться до 1936 – 1937 рр., коли з Варшави було отримано та висіяно 
насіння V.alnifolium, V.dentatum, V.lentago. В наступні роки колекція поповнилась 
одержаними з Риму V.rhytidophyllum, V.rugosum, V.prunifolium, V.tinus, V.opulus var. 
americanum Ait., V.cotinifolium. Всі ці рослини були знищені за період тимчасової 
окупації Києва у 1941 – 1943 рр., і колекція створювалась заново в післявоєнні часи. 
В 1946 – 1948 рр. з Німеччини отримані садженці Viburnum opulus ’Roseum’, V.opulus 
’Nanum’, V.carlesii, V.prunifolium, V.dentatum; насіння V.vietchii, V.trilobum, 
V.rhytidophyllum, в наступні роки колекція поповнилась видами отриманими з Росії, 
Австрії, Польші, Румунії, Канади. За даними М.А.Кохна, у 1986 – 1987 роках колекція 
калин НБС нараховувала 11 видів та 5 форм калин, які були представлені 8 – 38 
річними рослинами, що мали характерні для свого віку розміри і габітус крони, в 1997 
році – 8 видів та 3 форми [1]. Деяку частину інтродукованих рослин з різних причин 
було втрачено. За даними 2000 року колекція була представлена 6 видами та 4 
формами калин, більшість з яких регулярно цвіла та плодоносила: калина звичайна 
(V.opulus), її форми "Стерильна" (V.opulus "Roseum") та "Карликова" (V.opulus 
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"Nanum" ), калина цілолиста гордовина (V.lantana) та її форма "Золотиста" (V.lantana 
"Aureum"), калина Карльса (V.carlesii), калина канадська гордовина (V.lentago), 
калина зморщенолиста (V.rhytidophyllum), калина Саржента (V.sargentii) та її форма 
"Жовтоплідна" (V.sargentii "Flavum"). 

Вагомий вклад в інтродукцію калин внесли співробітнники Ботанічного саду 
імені акад. О.В. Фоміна Київського Національного університету імені Тараса 
Шевченка, колекція якого станом на 1998 рік нараховувала 11 видів та 4 форми 
калин. В наш час колекція представлена 8 видами та 3 формами калин: калина 
звичайна (V.opulus), та її форма ’Стерильна’ (V.op. "Roseum"), "Золотиста" та 
"Строкатолиста" форми гордовини (V.lantana "Aureum", V.l. "Variegatum"), калина 
Карльса (V.carlesii), калина зморщенолиста (V.rhytidophyllum), калина рудувата 
(V.rutidulum), калина сливолиста (V.prunifolium), калина Віча (V.vietchii), калина 
бурятська (V.burejaeticum), калина будлеєлиста (V.buddleifolium ).  

Здавна роботи з інтродукції калин проводяться в Нікітському ботанічному саду 
– Національному науковому центрі (Ялта), де вже з 1914 року культивувалась 
V.awabuki K.Koch., з 1929 року – V.utile Hemsl.  За даними 1970 року колекція калин 
Нікітського ботанічного саду нараховувала 14 видів та 2 форми. В наш час колекція 
представлена 15 видами та 8 формами калин, в тому числі такими рідкими 
таксонами як V.carlesii "Aurora", V.c. "Diana" V.rhytidophyllum "Roseum", V.tinus "Eva 
Price", V.t. "Purpureum",V.t. "Variegatum", які є лише в цьому саду [2].    

В дендропарку "Олександрія" протягом 1957 – 1971 рр. було інтродуковано 8 
видів та 2 форми калин, у тому числі такі рідкісні види: V.macrocephalum Fort., 
V.dilatatum L., V.suspensum Lindl. За даними 1997 року колекція нараховувала 7 видів 
та 1 форму калини, в наш час лише 4 види та 1 форма. 

Поряд з вищеназваними осередками інтродукції калин в Україні слід навести 
Ботанічні сади Національного аграрного університету, Одеського державного 
університету ім.. І. Мечнікова, дендропарки "Сирець", "Софіївка", "Тростянець", 
ботанічний парк "Асканія-Нова". В Україні зростають два аборигенних види калин: 
калина звичайна (V.opulus L.) та калина цілолиста гордовина (V.lantana L.), 
інтродукційне випробування за даними М.А.Кохна, успішно пройшли 21 вид та 6 
форм калин: V.acerifolium L., V.buddleifolium C.H.Wright., V.burejaeticum Rgl. et Herd., 
V.carlesii Hemsl., V.carlesii "Diana", V.cotinifolium D.Don., V.dentatum L., V.dilatatum 
Thunb., V.edule (Mochx.) Raf., V.lantana "Aureum", V.lantana "Variegatum", V.lentago L., 
V.macrocephalum Fort., V.odoratissimum Ker.-Gawl., V.opulus "Nanum", V.opulus 
"Roseum", V.phlebotrichum Sieb. et Zucc., V.prunifolium L., V.rhytidophyllum Hemsl., 
V.rufidulum Raf., V.sargentii Kochne., V.sargentii "Flavum", V.tunus L., V.trilobum Marsh., 
V.utile Hemsl., V.vietchii C.H.Wright, V.wrightii Mig., з них 16 видів та 5 форм в умовах 
Лісостепу України. За межами України також проводиться масштабна інтродукція 
калин. В наш час представницькі колекції калин існують в ботанічних садах Росії 
(ГБС, Москва; ЛОСС, Ліпецька область; Горноалтайськ, Барнаул (Алтайський край), 
Литви (Вільнюс), Білорусі (Мінськ), Польщі (Рогов), Угорщини (Вацратот), Іспанії 
(Мадрід), Німеччини (Берлін, Бонн, Крефельд, Франкфурт, Майнц, Тарандт, Мюнхен, 
Бохум, Ессен), Франції (Нансі, Кан), Швеції (Стокгольм), Італії (Сієна), Бельгії 
(Кальмхаут), Ісландії (Акурейрі), Португалії (Коїмбра), Чехії (Прухоніце, Опава), 
Словаччини (Братислава) [2]. Великий сучасний культурний ареал та досвід успішної 
інтродукції видів родини Viburnaceae свідчать про можливість значного розширення 
асортименту калин. 
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Озима пшениця (Triticum aestivum L.) - основна продовольча культура, яка 

вирощується в усіх грунтово-кліматичних зонах України. Культура займає перше 
місце в світі за посівними площами (біля 230 млн. га) і валовим збором (понад 530 
млн. т). і є однією з основних зернових культур. В Україні висівають у середньому 6,5 
млн. га, або 40 % площі всіх зернових. Поширеність цієї культури зумовлена її 
високою біологічною пластичністю щодо екологічних умов і врожайністю, а також 
високою поживною цінністю зерна. У зерні пшениці багато білка, вуглеводів і 
вітамінів, а також кальцію, фосфору, заліза. Його використовують для виробництва 
борошна, виготовлення кондитерських і макаронних виробів, круп. 

Захворювання сільськогосподарських культур можуть викликати недобір 15-
20% урожаю і більше.  

Нами було здійснено аналіз літературних джерел, щодо найбільш поширених 
на території Київської області хвороб пшениці. Виявлено, що значних недоборів і 
втрат урожаю озимій пшениці завдають такі хвороби як: снігова плісень, септоріоз, 
бура листкова іржа.  

Снігова плісень проявляється за наявності снігового покриву на 
непромерзлому вологому ґрунті, порівняно низькій температурі навесні і частих 
відлигах взимку [1]. Збудником захворювання на території України є факультативний 
гриб Fusarium nivale Ces. (Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C. Hallett) з 
вираженими сапрофітними властивостями [1]. В той же час снігову плісень можуть 
викликати Pythium aristosporum, P. Iwayamai, Typhulaincarnata, T. idahoensis, T. 
Ishikariensis [11]. 

Максимальний прояв хвороби спостерігають відразу після танення снігу. 
Спочатку з‘являються водянисті плями на листках, піхвах, вузлах кущення, потім на 
плямах утворюється рожевий наліт спороношення гриба. За сильного розвитку 
хвороби листя cклеюється, утворюючи на грунті зіркоподібний малюнок [16]. Зими з 
тривалими безморозними періодами сприяють накопиченню інфекції та збільшенню 
шкідливості снігової плісені. 

Септоріоз (збудник – Mycosphaerella graminicola (Fuckel) J. Schroet. (Septoria 
tritici Rob. Et Desm.) є поширеним захворюванням пшениці за умови частих опадів та 
помірних температур повітря [14] і найпоширенішим патогеном пшениці озимої в 
умовах зони Лісостепу України. Збудник розповсюджується пікноспорами, переважно 
з краплями дощу на невеликі відстані, та аскоспорами з вітром на більш великі 
відстані [6]. Останніх утворюється менше і їх поширення лімітується низькою 
вологістю і високою температурою повітря [13]. Перші ознаки можуть з’являтись на 
сходах пшениці у вигляді дрібних жовтуватих чи сіро-зелених плям. На більш 
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старому листі плями світлі, з нечітким контуром, з темною облямівкою чи без неї, 
спочатку майже непомітні на загальному тлі рослини. Згодом центр плям світлішає, 
на ньому стають добре помітними дрібні темні крапки – пікніди, які містять спори 
гриба. Сильний розвиток септоріозних плямистостей спостерігається за високої 
вологості повітря, рясних рос та частих опадів, особливо в період колосіння – 
цвітіння, зі слабкими вітрами при відносно високій температурі повітря, оптимально 
+20...+25°С. Сприяють розвитку хвороби також пізні строки сівби, внесення тільки 
азотних добрив, розрідженість посівів. При ураженні септоріозами зменшується 
асиміляційна поверхня листя і в рослинах порушуються нормальний хід фізіолого-
біохімічних процесів, знижується маса зерна, погіршуються його технологічні 
показники та посівні властивості насіння [8]. 

Збудником піренофорозу (жовтої плямистості) пшениці є сумчастий гриб 
Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler. Анаморфа Drechslera tritici-repentis (Died.) 
(Helminthosporium gramineum f. sp. tritici-repentis Died.) [3]. Втрати урожаю зерна від 
нього можуть складати до 50% [12]. Піренофороз до початку 90-х років минулого 
сторіччя не мав широкого розповсюдження в Україні [7], але останнім часом за 
питомою часткою середх вороб пшениці в зоні Лісостепу зрівнявся з септоріозом 
листя та борошнистою росою. Для патогена, який зберігається на рослинних 
рештках, відмова від системи сівозмін, сівба зернових по стерні при безполицевій 
обробці ґрунту виявились сприятливими факторами для його розповсюдження. 

Бура листкова іржа (збудник – Puccinia triticina Eriks. (Puccinia recondita Rob. ex 
Desmf.sp. tritici) є одним із найбільш шкідливих захворювань пшениці. Іржа уражує 
пшеницю тисячі років і перші згадки про захворювання зустрічаються ще в класичній 
давньогрецькій та римській літературі [14]. Збудником захворювання є 
облігатнопаразитичний гриб зі складним циклом розвитку, статева стадія якого 
проходить на деяких видах рутвиці (Thalictrum). Вегетативна уредіальна стадія на 
рослинах пшениці дає кілька генерацій протягом періоду вегетації рослин [16]. 
Інфекція може зберігатись і на інших видах злаків, завдяки чому ряд років гриб може 
існувати в уредостадії без повного циклу розвитку. Уредоспори проростають лише 
при контакті з крапельно-рідкою вологою [5]. Розвивається гриб у широкому діапазоні 
значень факторів середовища. При цьому оптимальною є температура +20 °C, коли 
для зараження достатньо трьох годин, а допустимими – +2…+32 °C. 

Ураженість пшениці озимої збудниками хвороб є вагомим негативним 
чинником, який знижує кількісні та якісні характеристики отриманого урожаю зерна. 
Основним шляхом вирішення проблеми зниження шкідливості хвороб є створення та 
впровадження у виробництво стійких сортів. Для цього необхідною умовою є 
виділення джерел стійкості, вивчення генетичної основи стійкості та характеру 
успадкування ознаки. Наступним етапом є створення нового вихідного матеріалу з 
поєднанням індивідуальної та групової стійкості до основних хвороб та комплексом 
цінних господарських ознак. 

Науковцями нашої країни, ближнього та дальнього зарубіжжя впродовж 
багатьох років проведено ряд досліджень у цьому напрямку та отримано вагомі 
результати щодо, ідентифікації генів стійкості до бурої іржі, борошнистої роси, 
септоріозу, піренофорозу. В практичному відношенні створено лінії пшениці озимої з 
використанням віддаленої та внутрішньовидової гібридизації, які являють цінність як 
вихідний матеріал для створення стійких сортів. 

Оскільки втрата сортами стійкості є закономірним процесом через зміни у 
популяціях збудників, мінливість умов навколишнього середовища, то і пошук нових 
джерел стійкості до хвороб, розширення генетичного різноманіття існуючих сортів 
пшениці озимої, вивчення складу популяцій збудників та ідентифікація нових генів 
стійкості мають бути постійною складовою селекційного процесу будь-якої культури і, 
зокрема, пшениці. 
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Petunia hybrida - багаторічна рослина з родини Solanaceae, що вирощується в 
садовій культурі як сезонний однорічник, оскільки вона не виносить навіть 
короткочасних заморозків на ґрунті [1]. Коренева система стрижнева, 
слабкорозвинена. Форма рослини  варіює від майже кулястої компактної до розлогої 
ампельної. Стебла прямостоячі або сланкі, 20-80 см заввишки (пагони сурфінії - 
садового різновиду петунії гібридної - з довгими звисаючими стеблами до 2 метрів), 
округлі, зелені, з опушенням, до кінця літа здерев'янілі в нижній частині. Листки 
прості, 5-10 см завдовжки, сидячі або на коротких черешках, цілісні, округло-овальні, 
видовжено-яйцевидні або округлі, світло-зелені, дрібноворсисті, липкі, розташовані 
почергово або супротивно (верхні). Квітки різноманітні за формою, частіше поодинокі 
(парні),розташовані в пазухах листків на міцній короткій квітконіжці, духмяні[1]. 
Маточки з лункоподібною приймочкою на тонкому стовпчику, вільних тичинок 5, 
пиляки яких розташовані на одному рівні, трохи нижче рильця маточки. Оцвітина 
подвійна, п'ятичленна зі зрослопелюстковим віночком, який у багатьох сортів 
бархатистий. Пелюстки деяких сортів петунії прикрашає гофрування або густа 
торочка . Махрові форми не утворюють насіння, оскільки махровість петунії 
обумовлена петалізацією зав'язі. Тичинки при цьому розвинені нормально, і їх буває 
більше, ніж у немахровій квітці. Махровість рослин передається при запиленні 
немахрових рослин пилком махрових. 

Петунія - перехреснозапильна рослина, чому сприяє протогінія. Однак в 
окремих випадках можлива автогамія. У деяких рослин відзначається 
автонесумісність і цитоплазматична чоловіча та жіноча стерильність, які 
використовують під час отримання гетерозисних гібридів [1]. 

Сорти петуній відрізняються розміром квіток, які сягають від 5 до 12 см в 
діаметрі. Відповідно розмірів петунії класифікують на великоквіткові і дрібноквіткові, 
за формою пелюсток - на бахромчаті, гофровані, хвилясті, гладкі, махрові і прості. 
Діаметр квіток 6-12 см. Забарвлення простих або махрових квіток петунії 
різноманітне: біле, кремове, жовте, блакитне, бузкове, синє, фіолетове, рожеве, 
кармінове, яскраво-червоне різних відтінків; є і двоколірні петунії - з облямівкою, 
плямою, різними жилками, зіркою або смужками іншого забарвлення. Тривалість 
цвітіння однієї квітки становить 5 днів. Плід - двогнізда коробочка з численним 
дрібним насінням, завдовжки 10-13 мм і завширшки 7-8 мм, конічне, при дозріванні 
жовтувато-коричневе. В одній коробочці може міститися 100-110 насінин. Насіння 
петунії дрібне, діаметром 0,5-0,6 мм і довжиною 0,6-0,7 мм, темно-коричневі (у 
деяких сортів жовтуваті). У 1 г міститься близько 5000 насінин у великоквіткових 
форм і до 10 000 - у дрібноквіткових. Дозріває насіння у серпні-вересні. Дає самосів. 

Різноманітні сорти гібридної петунії діляться на кілька груп [2]: 
Багатоквіткові петунії (Multiflora) - мають величезну кількість квіток від 3 до 6 

см в діаметрі. Заввишки рослини 20-25 см. Стебла звисаючі або сланкі. Сорти петунії 
багатоквіткової відрізняються виключно рясним цвітінням. Квітки розпускаються 
одночасно і цвітуть безперервно все літо до осені. Це такі сорти: «Небесна 
Трояндочка» (квітки яскраво-малинові); «Адмірал» (квітки бархатисто-синьо-
фіолетові); «Кармен» (квітки ніжно-рожеві); «Адоніс» (квітки кармінно-червоні) та інші. 
Порівняно недавно з'явилася нова покращена форма цієї петунії - Floribunda - як 
результат гібридизації між великоквітковою і багатоквітковою (сорт 
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«MirageReflectionsMix»), яка більш стійка до хвороб. Розмір квітки і висота 
знаходяться посередині між Grandiflora і Multiflora. 

Дрібноквіткові петунії (Мilliflora) - порівняно недавно з'явилася компактна 
форма петунії з дрібними квітками 2,5-3 см і висотою до 25 см. Порівняно з Мultiflora 
у цьому вигляді на 15% більше кількість квіток на кущі. Популярний сорт «Fantasy» 
(Goldsmith Seed Co.). 

Махрові багатоквіткові петунії - мають безліч махрових, схожих на гвоздики 
квіток до 5 см в діаметрі. 

Великоквіткові петунії (Grandiflora) - їх діаметр квіток від 7 до 13 см, кущ 
прямостоячий, 25-40 см заввишки. Менш рясноквітучі, більш теплолюбні і вимогливі 
до умов виростання. Мають більш велику квітку - діаметром від 8 до 11 см. 
Зацвітають пізніше дрібноквіткових петуній, цвітіння нерясне.  

Великооквіткові петунії діляться на 2 типу: бахромчаті і чудові. 
Бахромчаті петунії (Fimbriata) - мають великі квітки, оздоблені по краю 

торочкою. 
Чудові петунії (Superbissiumа) мають дуже великі квітки (до 12 см у діаметрі) з 

хвилястим краєм і безліччю темних жилок у зіві. 
Махрові великоквіткові петунії - дуже ефектні, нагадують троянди. 
Сурфінія (Surfinia) - це садовий різновид петунії гібридної, з довгими 

звисаючими стеблами і рясним, цвітінням, схожі на ампельні петунії. Різноманітно 
забарвлені квітки  діаметром до 6 см. Сурфінії розмножують тільки живцями, бо вони 
або зовсім не утворюють насіння, або зводяться(переводяться, марніють). 

Поділ на групи досить умовний, оскільки досі існує багато старих сортів. 
Найбільш зручно поділяти петуній всього на 4 групи: багатоквіткові, флорибунда, 
крупноквіткові і ампельні. 
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Алкалоїди - азотовмісні речовини, широко поширені в рослинному світі. 

Залежно від хімічної природи вони поділяються на похідні піридину, пурину, індолу та 
ін. У чайному листі знаходяться похідні пурину - кофеїн, теобромін і теофілін. Сорти 
чаю відрізняються високим вмістом вітамінів груп А, В, К, Р, РР і аскорбінової 
кислоти. На особливу увагу заслуговують дубильні речовини, що являють собою 
складну суміш більше трьох десятків поліфенольних з'єднань, що складається з 
таніну і різних  катехінів, поліфенолів і їх похідних. Крім того, в чаї присутня велика 
кількість амінокислот, білкових з'єднань та різних макро- і мікроелементів (калій, 
фтор, фосфор) [1]. 

Чайний листок складається з води, сухих речовин, екстрактивних речовин, 
фенольних сполук, вуглеводів, азотoвмісних речовин неалкалоїдної природи, 
глікозидів, пігментів, органічних кислот, мінеральних речовин, що представлені в 
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основному окислами калію, фосфору, кальцію і магнію, ефірних олій, альдегідів, 
смол, вітамінів, ферментів та алкалоїдів [2]. 

У чаї також присутній катехін, якому властиво розслабляти гладку мускулатуру 
в стінках кровоносних судин. Це обумовлює зниження артеріального тиску. 
Підвищити показники може тільки кофеїн, який звужує судини. Але він має іншу 
хімічну формулу, ніж кофеїн, що знаходиться в напої з зерен. Чайний кофеїн не так 
сильно збуджує нервову систему і, як наслідок, всі органи. Зате ефект його впливу, 
хоч і слабкий, але куди більш тривалий [5]. 

У чайній рослині утворюється і накопичується переважно кофеїн, вміст якого 
може досягати 2-3%. Він широко застосовується в медицині як стимулятор 
центральної нервової системи, викликає підвищення життєдіяльності всіх тканин 
організму, посилює обмін, дихання і кровообіг, збудження коркових процесів. 
Суб'єктивно загальний ефект від фізіологічного впливу кофеїну на організм людини 
часто пов'язують з підйомом активності, безсонням і здатністю зосередитися на 
стомлюючих роботах [3]. Чай є тонізуючим напоєм, що володіє високими смаковими, 
ароматичними властивостями, надає позитивний вплив на організм людини і є 
найпоширенішим на земній кулі напоєм. У його складі понад 300 компонентів і 
речовин, які сприятливо впливають на роботу різних систем організму [4]. Точно 
сказати, чи підвищує тиск цей напій, можна, розглянувши склад чорного чаю більш 
докладно та перевірити експериментально. 

Мета дослідження: дослідити вплив алкалоїдів чаю на серцево-судинну 
систему організму людини. 

Завдання:  
1) виміряти тиск та частоту серцевих скорочень студентів до початку дослідження за 
допомогою сфігмоманометра (тонометра); 
2) виготовити настій чаю, заварюючи його протягом 5 хвилин; 
3) через 15 хвилин після вживання чаю знову виміряти тиск та частоту серцевих 
скорочень, записати результати; 
4) провести обрахунок і порівняти отримані результати вимірювань. 

Об’єкт дослідження: серцево-судинна система організму людини. 
Предмет дослідження: фізіологічний вплив алкалоїдів чаю на серцево-

судинну систему людини. 
Результати дослідження: 
У процесі дослідження встановлено, що: 

− у 62,5% студентів систолічний (верхній) тиск знизився, а 37,5%  – підвищився; 

− у 87,5% студентів діастолічний (нижній) тиск знизився, а у 12,5% – підвищився; 

− у 100 % студентів підвищилась частота серцевих скорочень. 
Дані записано в таблицю 1. 

Таблиця 1 

Студент № SYS 1 SYS 2 DIA 1 DIA 2 YCC 1 YCC 2 

1 95 97 60 53 78 82 

2 116 105 72 63 85 87 

3 117 115 68 65 52 61 

4 122 83 80 61 65 83 

5 109 111 73 74 79 155 

6 119 104 75 59 80 93 

7 105 88 58 54 75 80 

8 121 122 72 64 88 106 

Середнє 
значення 

113 103,1 70,3 61,6 75,25 93,3 
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Умовні позначення: SYS 1, DIA 1, YCC 1 - систолічний тиск, діастолічний 
тиск та частота серцевих скорочень до початку дослідження; SYS 2, DIA 2, 
YCC 2 - систолічний тиск, діастолічний тиск та частота серцевих скорочень 
після вживання чаю [6]. 

На основі зібраних даних знайдено середній показник змін артеріального тиску 
у студентів (рис. 1) 

 

Рис.1. Вплив алкалоїдів чаю на серцево-судинну систему організму людини 

Висновок: У процесі дослідження встановлено, що у 62,5% досліджених 

систолічний (верхній) тиск знизився, а 37,5%  – підвищився; у 87,5% досліджених 
діастолічний (нижній) тиск знизився, а у 12,5% – підвищився; у 100 % досліджених 
підвищилась частота серцевих скорочень. Знаючи всі властивості, які має чай, можна 
стверджувати, що напій двояко впливає на організм і може як підвищити 
артеріальний тиск, так і знизити його.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ БІОРИТМІВ ЛЮДИНИ У ЮНАЦЬКОМУ ПЕРІОДІ 
 
Міщенко Н.С. студентка 2 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., асистент Єжель І.М., 
зав.лаб. Козаченко Л.В. 

 
Актуальність. Всі живі істоти мають свої біоритми, що залежать від основних, 

так як усім доводиться пристосовуватися до світлових і температурних змін і до 
інших особливостей навколишнього світу. А вижити їм усім дозволяє саме 
передбачуваність цих циклів. І людина - не виняток [1]. У наш час розвитку технологій 
люди забувають, що сон - це одне з найважливіших явищ, для нормального 
функціонування організму і нехтують режимом дня. 

Сон — періодичний функціональний стан організму людини, який 
характеризується вимкненням свідомості й зниженням здатності нервової системи 
відповідати на зовнішні подразники [2]. 

Предмет дослідження - біоритми студентів 22Б групи. 
Об'єкт - тривалість сну студентів. 
Методи: опитування, статистичний - метод заснований на статистичній обробці 

кількісного матеріалу, зібраного у результаті спостережень, що дозволяє його 
всебічно проаналізувати та встановити певні закономірності. [3] 

Методика проведення дослідження. Студентам 22 Б групи було запропоновано 
прослідкувати за своїм режимом сну протягом тижня.  Отримано такі статистичні 
дані, які наведено в таблиці 1. В результаті опитування зібрано інформацію про 
тривалість сну студентів щодня протягом навчального тижня та вихідних. У 
результаті статистичної обробки отримано дані про суму часу, витраченого 
студентами на сон протягом тижня за допомогою програми Microsoft Office Excel 
з’ясовано середнє арифметичне тривалості сну як для кожного студента, як і в усі дні 
тижня для групи загалом. Отримано інформацію про максимальну та мінімальну 
кількість годин, які студенти відводити на сон протягом досліджуваного тижня. 

Таблиця 1 
Тривалість сну студентів 22Б групи протягом тижня 

№ Прізвище Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд  Сума Середнє 
значення 

Макс. 
годин 

Мін. 
годин 

1. Бугайова 6,5 7 5,5 6 10 10 7 52 7,43 10 5,5 

2. Гонтар 3 4 6 6 5 8 8 40 5,71 8 4 

3. Демянюк 6,5 5 8 6,5 8 9 6 49 7 9 5 

4. Капиш 5,3 7,4 7,1 5,1 6,2 9,5 8,4 49 7 9,5 5,1 

5. Лотарєва 3 5 6 5 4 6 8 37 5,29 8 3 

6. Міщенко 6 5 6 5 5 8 8 43 6,14 8 5 

7. Одінцова 7 8 8 6 7 10 9 55 7,86 10 6 

8. Фіщук 6 6 7 5 5 5 8 42 6 8 5 

9. Черненко 9,2 5,5 5,4 4 8,3 6,2 11 49,6 7,09 4 11 

10. Ящик 6 5 8 5 6 4 6 40 5,71 8 4 

     

Сума 58,5 57,9 67 53,6 64,5 75,7 79,9      

Середнє 
значення 

5,85 5,79 6,7 5,36 6,45 7,57 7,99      

Максимум 
годин 

9,2 8 8 6,5 10 10 11      

Мінімум годин 3 4 5,4 4 4 4 6      
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Проаналізувавши кількість максимуму і мінімуму годин на тиждень, які спить 
кожен студент 22Б групи (рис.1), можна зробити висновок про те, що тривалість сну 
менше загальноприйнятої норми розміром у 8 годин у студентів протягом тижня 
спостерігалася у 100% досліджуваних, а більше норми – у 50%.  

 

 
Рис. 1. Кількість максимуму і мінімуму годин на тиждень, які спить кожен 

студент 22Б групи 
 
З’ясовано середнє значення тривалості сну студентів 22Б протягом тижня 

(рис. 2) для виявлення причин різного рівня втомлюваності.  

 
Рис. 2. Середнє значення тривалості сну студентів 22Б протягом тижня 
 
У результаті дослідження виявлено, що найбільш повноцінний сон студентів 

припадає на вихідні дні. А в ніч з середи на четвер спостерігається найменша 
тривалість сну у студентів, оскільки вони у четвер починають навчання о 8:00, а не о 
9:30, як у вівторок та середу. Можна припустити, що початок навчання в різні години 
дисбалансує біоритми студентів. 

Висновок. Встановлено, що нестача сну у студентів протягом тижня 
спостерігалася у 100% досліджуваних. Найменша тривалість сну у студентів 
спостерігалася у понеділок, вівторок та четвер, яку вони компенсували на вихідних. 
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Проте з’ясовано, що середнє значення тривалості сну у суботу та неділю не 
перевищує 8 год. Це дає підстави рекомендувати звернути увагу студентів та 
викладачів: 
- на збалансування режиму праці та відпочинку студентів; 
- на розподіл часу та активності. 

І пам’ятайте, здоровий сон – це запорука відновлення організму. 
 

Список використаних джерел: 
1. Сон і біологічні ритми [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://uwm.com.ua/node/2811. 
2. Філімонова В.І. Нормальна фізіологія / за ред. проф. В. І. Філімонова. – Київ: 

Здоров'я, 1994. – 604 с. 
3. Соболь В.І. Біологія (Довідник + тести) / В. І. Соболь. – Кам'янець-Подільський: 

Абетка, 2013. – 736 с. 
 
 

РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ РОСЛИН МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Міщенко Н.С. студентка 2 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Журавель Н.М. 
 

Природно-заповідний фонд Миколаївської області станом на 1 січня 2018 року 
налічував 140 об'єктів загальною площею 75 450,27 га. З них 7 об'єктів -
загальнодержавного значення, та 133 - місцевого значення. Заповідники 
загальнодержавного значення: біосферний заповідник: ділянки Чорноморського 
біосферного заповідника: Волжчин ліс, острів Довгий, острів Круглий; природний 
заповідник : Єланецький степ; національні природні парки: Бузький гард, 
Білобережжя Святослава; заказник: Рацинська дача; парк-пам’ятка садово-паркого 
мистецтва: Мостівський парк; пам’ятка природи: Степок. 

 Відсоток заповідності складає 3,07%.[1,2] 
Нижче наведено уточнений та доповнений складений на основі аналізу 

літературних джерел анотований список раритетних видів рослин (Табл. 1)[3]. 
 

Таблиця 1 

 Назва виду Статус Причини і наслідки рідкісності 

Барбарисові (Berberidaceae) 

1. Оставник одеський 
(Gymnospermium 
odessanum) 

Вразливий Обмеженість і фрагментарність ареалу, 
ізольованість популяцій, вузька екологічна 
пластичність, руйнування екотопів виду. 

Бобові (Fabaceae) 

2. Астрагал одеський 
(Astragalus 
odessanus ) 

Рідкісний Фрагментарність ареалу, ізольованість популяцій, 
низька насіннєва продуктивність, слабка 
конкурентна спроможність виду, нездатність до 
вегетативного розмноження.  

3. Астрагал 
понтійський 
(Astragalus ponticus) 

Вразливий Вузька еколого-ценотична амплітуда, слабка 
конкурентна здатність, вразливість до дії 
антропогенного тиску.  

4. Астрагал 
шестиквітковий 
(Astragalus 
dasyanthus) 

Вразливий Розорювання степових ділянок, терасування та 
заліснення схилів, випалювання, випасання 
худоби, заготівля рослин як лікарської сировини. 

http://uwm.com.ua/node/2811
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
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Продовження таблиці 1 
Гіацинтові (Hyacinthaceae) 

5. Рястка Буше 
(Ornithogalum 
boucheanum) 

Неоцінений Рекреаційне навантаження, випасання, зривання. 

Гвоздикові (Caryophyllaceae) 

6. Гвоздика бузька 
(Dianthus hypanicus) 

Вразливий Незначна конкурентоспроможність сходів, 
відсутність вегетативного розмноження, пряме 
знищення або трансформація типових для виду 
природних місцезростань. 

7. Мерингія бузька 
(Moechringia 
hypanica) 

 Рідкісний Стенотопність виду, ізоляція популяцій, реліктова 
природа та генетичне старіння виду, 
ксерофітизація клімату, руйнування екотопів, 
надмірна рекреація. 

8. Смілка бузька 
(Silene hypanica) 

Вразливий Гранітні відшарування, скелі, кам'янисто-
щебенисті ґрунти і осипища.  

9. Смілка Ситника 
(Silene sytnicii) 

Вразливий Ізольованість популяцій, низька 
конкурентоспроможність сходів, слабке 
вегетативне розмноження, знищення 
місцезростань . 

Глухокропивоцвіті (Lamiaceae) 

10. Чистець 
вузьколистий 
(Stachys angustifolia) 

Рідкісний Низька схожість насіння, відсутність 
вегетативного розмноження, обмежена кількість 
місцезростань, пряме знищення або 
трансформація екотопів, випасання та рекреація 

Жовтецеві (Ranunculaceae) 

1. Горицвіт весняний 
(Adonis vernalis) 

Неоцінений Вид досить поширений, але запаси сильно 
скоротилися через розорювання, терасування та 
заліснення схилів, великі об’єми заготівлі. 

12. Горицвіт волзький 
(Adonis volgensis) 

Неоцінений Розорювання степів, інтенсивний і 
неконтрольоване випасання худоби, заліснення 
степових схилів, заготівля на лікарську сировину, 
збирання. 

13. Дельфіній Сергія 
(Delphinium sergii) 

Вразливий Природньо-історична рідкісність. Антропогенні 
фактори (порушення екотопів, випасання худоби, 
розорювання, збирання рослин, рекреація). 

14. Рутвиця смердюча 
(Thalictrum foetidum) 

Зникаючий Обмеженість екотопів, вузька еколого-ценотична 
амплітуда центральноазійського виду, що займає 
найбільш ксеротичні екотопи, надмірне 
навантаження (розробка вапняків, терасування 
схилів, заліснення, випасання худоби). 

15. Сон лучний 
(Pulsatila pratensis) 

Неоцінений Терасування схилів при лісорозведенні, 
розорювання лучних степів, випасання, зривання 
квітів на букети, випалювання трави, 
витоптування. 

Капустові ( Brassicaceae) 

16. Бурачок савранський 
(Alyssum savranicum) 

Зникаючий Руйнування місць зростання унаслідок 
господарської діяльності, високе рекреаційне 
навантаження стенотопність, понижена 
конкурентна спроможність виду. 

Лілієві (Liliaceae) 

17. Рябчик руський 
(Fritillaria ruthenica) 

Вразливий Осушування, розорювання, випалювання, 
зривання на букети, викопування. 

18. Тюльпан бузький 
(Tulipa hypanica) 

Вразливий Порушення і трансформація природних екотопів 
штучного лісонасадження, випасання худоби, 
витоптування у місцях рекреації, збір на букети. 
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Продовження таблиці 1 
19. Тюльпан дібровний 

(Tulipa quercetorum) 
Вразливий Порушення природних екотопів внаслідок 

господарського освоєння територій, зведення 
лісів, випасання худоби, витоптування у місцях 
рекреації, збирання на букети. 

Півникові (Iridaceae) 

20. Півники понтичні 
(Iris pontica) 

Вразливий Фрагментованість ареалу, ізольованість та 
незначні площі популяцій, пригнічене насінневе 
поновлення, надмірна рекреація  та випасання. 

21. Шафран сітчастий 
(Crocus reticulatus) 

Неоцінений Розорювання земель, надмірне випасання, 
рекреаційне навантаження, зривання на букети, 
весняне випалювання степів, вирубування лісів. 

Розові(Rosaceae) 

22. Вишня Клокова 
(Cerasus klokovii) 

Вразливий Гранітні відслонення, скелі, кам'янисто-щебенисті 
ґрунти, серед чагарникових заростей 

Тонконогі (Poaceae) 

23. Ковила 
відокремлена 
(Stipa disjuncta) 

Вразливий Антропогенний вплив (порушення природних 
екотопів внаслідок господарського освоєння 
територій, випасання худоби). 

24. Ковила волосиста 
(Stipa capillata) 

Неоцінений Розорювання степових ділянок, забудова, 
терасування та заліснення степових схилів, 
надмірний випас худоби. 

25. Ковила вузьколиста 
(Stipa tirsa) 

Вразливий Надмірне випасання худоби, розорювання 
земель. 

26. Ковила гранітна 
(Stipa graniticola) 

Недостатньо
відомий 

Випасання та порушення шару ґрунту, 
терасування схилів, лісонасідження. 

27. Ковила Лессінга 
(Stipa lessingiana) 

Неоцінений Розорювання земель, терасування та заліснення 
схилів, надмірні пасовищні навантаження. 

28. Ковила 
найкрасивіша 
(Stipa pulcherrima) 

Вразливий Розорювання степових схилів, терасування та 
заліснення, надмірні пасовищні навантаження 
збирання насіння і остюків. 

29. Ковила пірчаста 
(Stipa pennata) 

Вразливий Розорювання степів та нераціональне 
природокористування . 

30. Ковила 
пухнастолиста 
(Stipa dasyphylla) 

Вразливий Розорювання та надмірне пасовищне 
використання уцілілих ділянок степу, заліснення 
територій. В заповідниках внаслідок тривалого 
невтручання, введення абсолютно заповідного 
режиму рясність виду різко збільшується. 

31. Ковила українська 
(Stipa ucrainica) 

Неоцінений Чутливість до антропогенних навантажень і 
першим зникає на пасовищах та останнім 
появляється на старих перелогах. 

32. Ковила шорстка 
(Stipa asperella) 

Недостатньо
відомий 

Фрагментарність та диз'юнктивність ареалу, 
інсуляризація популяцій, недостатнє вегетативне 
розмноження, низька стійкість до випасу, 
розорювання, заліснення схилів. 

33. Пирій ковилолистий 
(Elytrigia stipifolia) 

Неоцінений Розорювання степів, надмірне випасання худоби, 
розробки кам'янистих порід. 

Шорстколистові (Boraginaceae) 

34. Громовик гранітний 
(Onosma graniticola) 

Зникаючий Стенотопність, низька конкурентна спроможність 
особин на ранніх етапах онтогенетичного 
розвитку, послаблене поновлення популяцій, 
високий рівень антропогенного навантаження 
(надмірне випасання та рекреаційні 
навантаження). 

Отже, на території Миколаївської області зустрічаються 34 види рідкісних і 
зникаючих рослин, які занесені до Червоної книги; з них найбільше представників 
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родини  (а саме такого роду як Stipa), найменше – Boraginaceae (Onosma graniticola), 
Berberidaceae (Gymnospermium odessanum), Hyacinthaceae (Ornithogalum 
boucheanum), Brassicaceae (Alyssum savranicum),  Lamiaceae (Stachys angustifolia) і 
Rosaceae (Cerasus klokovii). Найбільше переважає життєва форма – гемікриптофіти, 
їх тут 53%, а найменше – 3% фанефофіт. Більшу частину 47% у статусі «вразливий», 
а найменшу – 6% «недостатньо відомий». 
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Питання процесу розвитку нервової системи гомінід є доволі складним, тож 

потребує детального дослідження. В даній роботі розглянуто розвиток центральної 
нервової системи предкових форм людини, починаючи від австралопітеків. 
Проблематика дослідження передбачає виявлення загальних закономірностей 
еволюції структур ЦНС гомінід. 

Одними з перших предкових форм сучасної людини були австралопітеки. 
Австралопітекові – це підродина вимерлих людиноподібних приматів, що 
включається до родини гомінід. Жили в епоху кінця пліоцену та початку плейстоцену. 
Представники цієї підродини розподіляються на дві основні гілки – австралопітеків 
масивних та австралопітеків грацильних. Грацильні форми австралопітеків 
представлені видами Australopithecus africanus та Australopithecus afarensis. Масивні 
австралопітеки жили дещо пізніше від грацильних, представлені видами 
Australopithecus boisei та Australopithecus robustus. Як грацильні, так і масивні форми 
були пристосовані до прямоходіння, даний тип локомоцій був для них звичним та 
мали об’єм черепної коробки 500 – 600 см3 [1, 2, 4]. 

Грацильні австралопітеки мали мозок по формі, дещо більш витягнутий у 
порівнянні з мозком шимпанзе. Дана форма була дотримана за рахунок витягнутості 
тімяної долі. В звязку з цим припускається, що австралопітеки грацильної форми 
мали дещо більшу чутливість рук, у порівнянні з людиноподібними мавпами 
сучасного типу.  

Масивні австралопітеки мали різко виражене звуження черепа у потиличній 
області. Вони мали мозок більш сферичної форми, якщо проводити паралель з 
мозком австралопітеків грацильних. Тімяна доля в них була витягнута, лобна дещо 
сплющена у передньому краї, а скроневий полюс виступав уперед вкрай слабко. 
Припускається, що масивні австралопітеки мали кращу координацію рухів, ніж 
австралопітеки грацильного типу, але в той же час мали слабко розвинену емоційну 
сферу та прогностичну функцію. Також вважається, що масивні форми 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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австралопітеків мали кращі можливості до диференціації нюхових, зорових та 
смакових подразників [2,4]. 

Наступною предковою ланкою після австралопітекув були архантропи. 
Таксономічні взаємовідносини різних груп архантропів і до сьогодення є предметом 
палких дискусій. На даний момент більшість учених виділяють 3 види, що 
відносяться до цієї групи: Homo ergaster, Homo erectus та Homo heidelbergensis. 
Назву Homo ergaster дали гомінідам з доволі масивним кістяком, котрі мали 
східноафриканське походження. Даний вид уже не має ніякого відношення до 
австралопітеків. Вважається що представники Homo ergaster – це перші гомініди, що 
вийшли за територію Африки. Найбільш масивними представниками роду Homo були 
Homo erectus та  Homo heidelbergensis. Дискусії науковців присвячені проблематиці 
відміностей між цими видами – географічного характеру (це є представники одного 
виду, що населяли віддалені території), чи хронологічного (ці два таксони розділяє 
значний проміжок часу). 

Еректуси мали мозок, котрий був  вже цілком позбавлений специфічних рис 
приматів, та набув специфічних людських ознак. Їхній об’єм мозку досягав значень 
сучасної людини, хоча і мав специфічну для архантропів форму. Значно збільшились  
поперечні розміри мозку. Лобна доля була вузькою та низькою одночасно, але з 
доволі розвиненою нижньолобною областю. Як наслідок значного розвитку зазнала 
мовна зона Брока. В тімяній долі розвивалась надкрайова частина. Збільшилалась 
скронева та потилична долі, а також мозочок. Бурхливого розвитку зазнали зорові 
центри потиличної долі. На основі цього можна припустити, що представникам Homo 
erectus було притаманне явище свідомого контролю емоцій, а їхні ресурси пам’яті 
зазнали суттєвого збільшення. Значного розвитку набула координація рухів та 
тактильна рецепція. Вірогідно, почала розвиватись мовна функція [2, 3]. 

Ще більш значного розвитку структури головного мозку зазнали у 
представників виду Homo heidelbergensis. Так збільшилась лобна доля, сильно 
зросла її висота. Скронева доля уже відповідала пропорціям такої у сучасної людини.  
Значного розвитку досягла надкрайова область тімяної долі, але в той час потилична 
доля та мозочок були на тому самому рівні розвитку, що і у еректусів. На основі 
даних про морфологічні ускладнення структур мозку цього виду припускається, що в 
них розвивався контроль та взаємодія складних рухів із прогностичними функціями 
та свідомим плануванням. Стрімко розвивалась область, що відповідала за 
злагодженість рухів кінцівок та мови, а рівень розвитку зони Брока дає підставу 
вважати, що цей вид уже почав використовувати мову [4].  

Наступним предковим таксоном після архантропів є палеоантропи. 
Представником палеоантропів є вид Homo neanderthalensis. Зовнішня форма даного 
виду мала широку географічну варіабельність. Європейські та західноазіатські 
форми мали велике надбрів’я та широке обличчя, широкий ніс та масивну нижню 
щелепу зі скошеним підборіддям. Часто вони мали виступаючу назад потилицю. Тіло 
неандертальців було дуже приземистим, з короткими ногами та широким плечовим 
поясом. Кисті та стопи їх були широкими [2,3]. 

Неандертальці мали найширший мозок серед усіх представників гомінід. Дуже 
характерними є відносно малі розміри лобної та тімяної долі у порівнянні з 
потиличною долею. На місці зони Брока були наявні добре розвинені рельєфні 
горбистості. Тім’яна доля була сильно сплющеною. Скронева доля мала сучасні 
розміри та пропорції, хоча слід відмітити тенденцію розширення її в задній частині та 
видовження по нижньому краю. Була наявна і примітивна ознака – ямка червячка 
мозочка відзначалася пласкою та широкою формою. На данний момент вважається, 
що неандертальці мали менш розвинений свідомий контроль за емоціями та 
процесами пам’яті, у них переважали більш несвідомі реакції. Але, водночас існує 
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дуже висока вірогідність, що неандертальці використовували в процесі 
життєдіяльності мову [4].  

В процесі еволюції наступниками палеоантропів були неоантропи. До 
представників неоантропів належав вид Homo sapiens, європейська форма якого 
представлена була  кроманьйонцем. У порівнянні з неандертальцями у 
кроманьйонців збільшилась довжина та висота мозку. Значного розвитку зазнала 
лобна доля. Тімяна та скронева долі майже не відрізнялись від таких структур у 
сучасної людини. Потилична доля була архаїчно занадто розвинена, хоча і вона 
зазнавала прогресивних змін, витягуючись у висоту. Функціонально мозок 
кроманьйонців не відрізнявся від мозку сучасної людини, за винятком того факту, що 
у кроманьйонців були більше розвинені зорові поля кори великих півкуль, що 
повязано з необхідністю краще орієнтуватися у просторі [2,3].  

На основі наведених наукових фактів та припущень слід сформулювати 
наступні висновки. Зміни головного мозку різних груп викопних гомінід 
характеризуються нестабільністю розвитку тих чи інших структур в процесі 
антропогенезу. Зміни умов існування під час еволюції накладали відбиток на 
перебудову різних зон та ділянок головного мозку гомінід. Щодо загального плану 
еволюції ЦНС, то розвиток головного мозку гомінід підлягає типовим 
закономірностям. Так, з ускладненням мозкових структур спостерігається процес 
підпорядковування нижчих відділів мозку вищим. Наявний процес субординації 
різних структурно – функціональних елементів мозку. Значного впливу зазнав 
кінцевий відділ головного мозку, що перетворився на великі півкулі. Особливо 
важливим був процес диференціації кори великих півкуль та підкіркових ядер. Під 
час антропогенезу значного розвитку досягли ті поля кори великих півкуль, що 
відповідають за мовлення та складну моторику. З розвитком структур головного 
мозку гомінід можна прослідкувати процес утворення, становлення та формування 
свідомості в представників різних груп за результатами їхньої діяльності. Це є 
найважливішим моментом, адже саме наявність свідомості виводить людину на 
якісно новий рівень життя в умовах мінливого середовища. 
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Однією із форм збагачення генофонду господарсько-цінних рослин є 

інтродукція, яку здійснюють ботанічні сади, адже на їх територіях завдяки штучним 
насадженням культивують представники різних ботаніко-географічних областей та 
природно-кліматичних зон. Інтродукція була і залишається науковою проблемою і 
здійснюється перш за все, з метою поповнення видів рослин у нових регіонах та їх 
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вивчення для поширення та ефективного господарського використання. Крім того, 
інтродукція як загально біологічна проблема є не лише ефективним засобом 
вирішення прикладних питань рослинництва, але й дає можливість подальшого 
розширення існуючих знань про еволюцію рослинного світу, оскільки в результаті 
перенесення рослин в інші кліматичні умови, прискорюються процеси 
формоутворення і видоутворення, чіткіше проявляються фактори еволюції, шляхи і 
закономірності рослинних організмів[4]. 

Під час інтродукції рослин особливої уваги заслуговують види, введення яких 
не лише розширює біорізноманіття місцевої флори, але і має певну господарську 
цінність.До таких рослин варто віднести мигдаль звичайний (Amygdalus communis L.), 
який культивується як плодова культура, входить в самостійний рід мигдаль 
(Amygdalus L.) і відноситься до родини Розових (Rosaceae Juss.)[6]. 

Мигдаль звичайний вирощують головними чином як горіхову культуру заради 
насіння. Тому, враховуючи основний спосіб використання плодів, за господарсько-
ботанічною класифікацією традиційних плодових рослин його відносять до 
горіхоплідних культур, а плід називають горіхом, хоча за будовою він належить до 
кісточкових, адже має плід кістянку із сухим оплоднем. Через віднесення до 
горіхоплідних, насінину мигдалю звичайного, як і насіння у горіхів, називають 
ядром[6]. 

Мигдаль звичайний (Amygdalus communis L.) – листопадна рослина, яка за 
габітусом класифікується як невелике дерево заввишки 4-6 м або гіллястий кущ 
висотою до 2-3 м[1,3]. Пагони двох типів: подовжені (вегетативні) і укорочені 
(генеративні). Молоді пагони із гладкою червонувато-коричневою корою, кора старих 
гілок сіро-бура, майже чорна. Листки чергові, черешкові, глянцеві, голі, ланцетні, 
довжиною 4-6 см, на вкорочених гілочках розташовуються пучками та мають 
сірувато-зелене забарвлення. Квіти поодинокі, білого або рожевого забарвлення. 
Маточка одна - із верхньою зав’яззю, тичинок в кожній квітці багато - від 15 до 30. 
Квітка досягає 3-4 см в діаметрі, двостатева, п’ятипелюсткова. Плід – суха, овальна 
кістянка із сухим зелено-сірим опліддям, яке розтріскується під час дозрівання. 
Кісточки в побуті називають мигдальними горіхами. Вони овальної форми, довжиною 
2,5 - 3,5 см, їх шкаралупа покрита дрібними ямочками, а іноді і борозенками. Горіх 
мигдалю – насінина вкрита шкарлупою – ендокардієм. Поверхня ендокардію 
ямчасто-борознувата. Щільність шкарлупи залежить від сорту, від паперового до 
твердого кам’янистого стану. За хімічним складом ядер мигдаль ділять на два 
різновиди: солодкий (Amygdalus communis var. dulcis DC.) та гіркий (Amygdalus 
communis var. amara DC.). Різниця між ними тільки в хімічному складі і найбільш 
відчутна саме за смаком ядра, а за морфологічними ознаками ці два різновиди 
практично однакові[1,2]. 

Цвіте Amygdalus communis дуже рано - в березні-квітні, ще до розпускання 
листя. Плоди дозрівають у червні-липні. Плодоносити A. communis починає з 3 - 4 
років, максимальний урожай дають 20-30-річні дерева. Живуть вони до 50 – 65 років, 
а за деякими даними - до 130 років. Мигдаль звичайний дуже любить світло і 
відрізняється винятковою посухостійкістю. Це досить морозостійкий вид,  що здатний 
переносити морози до -25°С, але при цьому пошкоджується весняними 
приморозками[2]. 

У дикорослому стані мигдаль зустрічається у Малій Азії, на Кавказі, в Урані, 
Афганістані, Середній Азії. В культуру введено в Передній Азії за багато століть до 
нашої ери. Звідти культура широко поширилася спочатку в сусідні, а потім і в більш 
віддалені країни[7]. 

До нової ери мигдаль вже вирощувався в Стародавній Греції, Римській імперії, 
Північній Африці, на Піренейському півострові[7]. 



 

140 
 

До теперішнього часу мигдаль культивують всюди в субтропіках і частково в 
гірських районах тропіків. Він став однією з основних горіхоплідних культур. 
Урожайність горіхів на плантаціях від 10 до 25 ц[3]. 

У Росії виробничі посадки мигдалю проводяться в основному у 
Краснодарському краї та на Північному Кавказі[2].             

Amygdalus communis сформувався у гірських районах сухої субтропічної зони. 
Садова культура виду широко розповсюджена в Афганістані, Ірані, Туреччині, в усіх 
країнах Середземноморського басейну (Греція, Італія, Іспанія, південь Франції, 
Алжир, Туніс, Марокко, Югославія), а також в Болгарії, Венгрії, у США (штат 
Каліфорнія), Австралії[5]. 

В Україні мигдаль звичайний вирощують на півдні Криму. Подекуди він 
зустрічається в плодових садах придунайських районів Одеської області та в 
Закарпатті, а нині на присадибних ділянках і в Запорізькій області [7]. 

Створення промислових насаджень Amygdalus communis в Україні і, в першу 
чергу, в Криму, з метою одержання плодової продукції, стало можливим з 1958 р. 
після виведення високопродуктивних сортів, пристосованих до місцевих умов [6]. 

У 50-70 роки минулого століття у Національному ботанічному саду 
ім. М. М. Гришка НАН України проводились дослідження з інтродукції мигдалю 
звичайного у лісостеповій зоні України. Була створена колекція форм і сортів різного 
походження, адже посадковий матеріал був отриманий із Середньої Азії, Криму та 
Дагестану. Дерева витримували умови київської зими і переносили зимові 
температури до -250С. Серед досліджуваних сортів і форм найкраще адаптованим 
виявився сорт Кримський селекції Нікітського ботанічного саду. Крім дослідження на 
предмет плодоношення, A. communis випробовували і в якості підщепи для персика 
звичайного (Persica vulgаris Мill). Підщепа виявилася посухостійкою, але недостатньо 
морозостійкою. Згодом створена колекція мигдалю звичайного була вибракувана 
через малу рентабельність [3,4]. 

До основних біолого-екологічних властивостей Amygdalus communis, що 
сприяють інтродукції виду в лісостепову зону України, перш за все, належить 
здатність рослин переносити зниження температури у зимовий період до -250С 
морозу, а добре розвинені дерева із здерев’янілими пагонами – до -270С. Крім того 
мигдаль звичайний добре розмножується насінням, що важливо в інтродукційному 
процесі, оскільки завдяки пересіву насіння в кількох поколіннях можливо відібрати 
більш стійкі форми[6]. 

В Хорольському ботанічному саду створення колекції A. communis розпочато у 
2014 році шляхом висіву кісточок у шкілку. Одним із першочергових заходів 
забезпечення оптимальних умов інтродукційного процесу був відбір інтродукційного 
матеріалу в найближче розташованому регіоні його культивування [6, 2]. Під час 
інтродукції рослин більш дієвим способом - є вирощування рослин із насіння та 
пересів його у кількох поколіннях. У 2013 році було відібрано насіння  гіркого та 
солодкого різновидів A. communis з м. Молочанськ, Запорізької області – північного 
регіону вирощування цієї культури, де він зростає протягом тривалого часу, має 
задовільний стан, успішно плодоносить і утворює життєздатне насіння, що є 
завершальним етапом адаптації інтродуцента в нових умовах вирощування[6, 2]. 

На сьогодні, не дивлячись на вагомість виведених нових сортів A. communis, 
що відзначаються пізнім цвітінням, тривалим і стійким періодом спокою, високою 
морозостійкістю квіткових бруньок, - подальший розвиток інтродукції рослин, 
оптимізація інтродукційного процесу та зміни кліматичних умов, що проявляються у 
скороченні кількості днів з низькими температурами у зимовий період та тривалим 
осіннім періодом з досить високими позитивними температурами, екологічне 
значення нових культур в плодових садах, водночас процеси росту і розвитку, 
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розмноження та вирощування Amygdalus communis L. у лісостеповій зоні України 
набуває всебічного дослідження і є надзвичайно перспективним[6]. 
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Одним із важливих та актуальних завдань сучасної біології є дослідження 
взаємного впливу рослин при сумісному пророщуванні. Алелопатія – взаємний вплив 
рослин, зумовлений виділенням ними в навколишнє середовище хімічних 
речовин [3]. Протягом всієї життєдіяльності рослини виділяють різні речовини в 
навколишнє середовище, що мають як корисний вплив, так і шкідливий [1]. Тези 
містять результати спостережень алелопатичного впливу рослин. Ці дослідження є 
досить актуальними тому, що отримані результати можуть бути застосовані в 
подальшому вивчені техніки пророщення насіння для гідропосіву, збільшенню 
врожайності культур завдяки алелопатичній взаємодії [4, 5].  

Мета дослідження: сумісне пророщування насіння рослин та їх взаємний 
алелопатичний вплив. 

Завдання: у стерильні чашки Петрі на дно поклали фільтрувальний папір і 
помістили насінини за такою схемою: 

Чашка № 1: 5 насінин Raphanus sativus L. + 5 насінин Secale cereale L. 

http://ua.6soto4ek.ru/lekarstvennie/7169-botanichna-harakteristika-migdalju-ta-istorija.html
http://ua.6soto4ek.ru/lekarstvennie/7169-botanichna-harakteristika-migdalju-ta-istorija.html
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_4_4
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Чашка № 2: 5 насінин Brassica napus L. + 5 насінин Secale cereale L. 
Чашка № 3: 5 насінин Sinapis alba L. + 5 насінин Secale cereale L. 
Після цього внесли 10 мл води в кожну чашку Петрі; помістили чашки з 

насінням в термостат; протягом тижня спостерігали за алелопатією насіння обраних 
видів рослин та фіксували спостереження; порівняли отримані результати, оцінили 
можливості сумісного пророщення насіння та їх взаємний вплив; з настанням 
кінцевого терміну зробили узагальнюючі висновки. 

Об’єкт дослідження ― насіння рослин Raphanus sativus L., Brassica napus L., 
Sinapis alba L., Secale cereale L. 

Raphanus sativus L. - одно-, дво- і багаторічна травяниста коренеплідна 
городня рослина з родини хрестоцвітих (Brassicaceae). Рослини з простими або 
гіллястими стеблами. У культурних та деяких дикорослих видів коріння потовщене, 
їстівне. Листки ліровидно-перистонадрізані або ліровидно-перисторозсічені. 
Чашолистки прямі, довгасті, тупі [7, 6]. 

Brassica napus L. - однорічна олійна рослина родини Капустяні (Brassicaceae). 
Коренева система стрижнева, стебло циліндричне, добре галузиться. Листки синьо-
зелені, нерідко з антоціаном, з нижнього боку опушені,суцвіття китицеподібне з 20-
40 квітками. 

Sinapis alba L. - однорічна трав'яниста рослина, що досягає висоти 1 м, знизу 
злегка опушена. Жовті квітки зібрані в пухку китицю. Довгий стручок містить кулясте 
темно-коричневе насіння. Листки на стеблі розташовані по черзі; нижні — черешкові, 
ліровидно-лопатеві; середні — з пальчатим краєм; верхні — лінійні і здебільшого 
ціліснокрайні. 

Предмет дослідження ― алелопатичні властивості насінин досліджуваних 
рослин. 

Алелопатичний взаємовплив Raphanus sativus, Brassica napus, Sinapis alba, 
Secale cerealе досліджено за методикою А.М. Гродзинського  [2, 3, 4]. 

Результати. Внаслідок проведених досліджень, які тривали 7 діб, було 
зафіксовано відмінності у кількості пророслих насінин (див. табл. 1) : 

Чашка Петрі № 1: все насіння досліджуваних рослин проросло.  
Чашка Петрі № 2: проросло 4 з 5 насінин; у проростків розвиваються пагін і 

корінь, але менших розмірів у порівнянні з попередніми досліджуваними 
проростками. 

Чашка Петрі № 3: насіння Secale cereale зовсім не проросло, а отже наявний 
значний алелопатичний вплив Sinapis alba. 

Таблиця 1.  
Алелопатичний взаємовплив Raphanus sativus, Brassica napus, Sinapis 

alba, Secale cerealе 
Об'єкт Умови Розмір 

кореня, мм 
Розмір 

пагона, мм 

Secale cereale  При сумісному пророщуванні з Raphanus sativus 5,25 3,83 

Secale cereale  При сумісному пророщуванні з Brassica napus 7 3,83 

Secale cereale При сумісному пророщуванні з Sinapis alba 0 0 

Raphanus sativus При сумісному пророщуванні з Secale cereale 5,64 3,83 

Brassica napus  При сумісному пророщуванні з Secale cereale 4,38 2,13 

Sinapis alba При сумісному пророщуванні з Secale cereale 2,7 2,5 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Рис. 1. Вплив Secale cereale на Raphanus sativus, Brassica napus, Sinapis alba 
 
Висновок. Порівнявши отримані дані, можемо зробити висновок про 

найбільший пригнічувальний вплив колінів насіння Sinapis alba на пророщування 
Secale cereale, з-поміж інших тест-об’єктів. Дещо менще гальмування росту 
досліджуваної рослини здійснили проростки Raphanus sativus. А Brassica napus 
виявив найменший негативний алелопатичний вплив при сумісному пророщуванні з 
Secale cereale.. Це дає підстави рекомендувати дистанціювати ділянки вирощування 
Secale cereale та Sinapis alba під час сільськогосподарських робіт. Обираючи між 
Raphanus sativus та Brassica napus варто враховувати, що проростки першої рослини 
здійснюють порівняно більший пригнічувальний вплив на проростання Secale cereale. 
 

Список викоритсаних джерел: 
1. Головко Є.А. Аллелопатия культурных растений / Є.А. Головко, Т.М. Биляновская, 

И.И. Воробей и др. // Физиология и биохимия культ. растений. – 1999. - Т.31, №2. - 
С. 103-110. 
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думка, 1992. - 198 с. 
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Iсторія землеробства налiчує близько 14-15 тисячолiть. Уже з початку 
виникнення землеробства рослиннiсть була розподілена на культурну і дикорослу. 
Бур’яни – дикорослі рослини, що самостійно заселяють орні та необроблювані землі, 
знижуючи врожайність сільськогосподарських культур і погіршуючи якість продукції, а 
також фітосанітарний стан посівів і довкілля [1,2]. Вони є компонентом агроценозів, а 
в природі відіграють фітоценотичну роль.     

В процесі еволюції бур'янові рослини набули особливих ознак і виживають 
тільки в певних агрофітоценозах, тому їх прийнято класифікувати за місцем 
зростання на дві групи — польові, або сегетальні, та рудеральні (бур’яни 
звалищ,смітників та невгідь). Сегетальні бур'яни найбільш пристосовані за 
морфобіологічними та фізіологічними властивостями до росту і розвитку окремих 
культур, тобто є видоспецифічними. Серед посівних бур'янів виділяють 
спеціалізовані види, що трапляються тільки в культурних посівах: кукіль (Agrostemma 
githago L.), волошка синя (Centaurea cyanus L.), вівсюг (Aventa fatua L.), пажитниця 
(Lolium perenne L.), рижій (Camelina pilosia L.), шпергель льоновий (Spergula linicola 
L.) , гречка татарська (Polygonum tataricum L.). Інші посівні бур'яни належать до 
апофітів, тобто можуть засмічувати посіви, але не втратили зв'язку з природними 
фітоценозами і ростуть на луках, у степу та в лісах. До них належать пирій повзучий 
( Elytrigia repens L.), спориш (Polygonum aviculare L.), тонконіг (Poa trivialis L.), хвощ 
польовий (Equisetum arvense L.), щавель (Rumex L.), осот (Sonchus L.). 

Вони поступово виокремились із аборигенної флори або потрапили на наші 
землі з інших регіонів і належать до групи адвентивних (інвазійних). Відзначаються 
підвищеною витривалістю і стійкістю до засобів знищення, а також значною 
шкодочинністю [3]. Шкодочинність бур’янів – це здатність пригнічувати в 
агрофітоценозах ріст і розвиток культурних рослин, знижувати їхню продуктивність у 
процесі конкуренції за воду, світло й поживні речовини [3,4]. Найбільш відчутної 
шкоди сегетальні бур’яни завдають в разі будь-яких порушень технологічних вимог 
при вирощуванні культурних рослин, а також догляду за посівами і сільгоспугіддями 
різного призначення [1,2]. Формуючи потужну кореневу систему, що глибоко 
проникає в землю, і значну надземну біомасу, яка затіняє посіви, бур'яни висушують і 
виснажують ґрунт,погіршують фітосанітарний стан посівів і довкілля, спричиняють, 
без  відповідного контролю, відчутні збитки агропромисловому виробництву [1]. 
Також їм, як правило, характерна високий ступінь алелопатичної активності.  

Рудеральні бур’яни ростуть, як правило, поблизу парканів, звалищ, доріг. 
Рудерали часто мають різні пристосування для захисту від знищення людиною та 
тваринами (отруйні речовини, шипи, жалкі волоски тощо.). Сегетально-рудеральні 
бур'яни нерідко є проміжними господарями в поширенні хвороб і шкідників. 

Щодо видового складу бур'янів, то на нього в кожному ґрунтово-кліматичному 
регіоні мають вплив особливості ґрунту, метеорологічних умов, властивості 
культурних рослин, а також технології їх вирощування. Нижче наводимо анотований 
список бур’янів регіону досліджень Полтавської області (таблиця 1), уточнений і 
доповнений нами.          
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Таблиця 1 
Анотований список бур’янів Полтавської області 

  Латинська назва Родина Класифікація 

Амброзія 
полинолиста 

(Ambrosia 
artemisiifolia L.) Айстрові (Asteraceae) Рудеральні 

Березка польова (Convolvulus arvensis) 
Березкові(Convolvulaceae 
Juss.) Сегетальні 

Бородавник 
звичайний 

(Lapsana communis 
L.) Айстрові (Compositae) Сегетальні 

Бромус житній або 
стоколос 

(Bromus secalinus 
L.) 

 Тонконогові, Poaceae 
Barnhart Сегетальні 

Волошка синя  (Centaurea cyanus L.)  Айстрові (Asteraceae) Сегетальні 
Гірчак 
березковидний 

 (Polygonum 
convolvulus L.) Гречкові (Polygonaceae) Сегетальні 

Гірчак повзучий або 
рожевий 

(Acroptilon repens 
Pall.)  Айстрові (Asteraceae) Рудеральні 

Гірчиця польова  (Sinapis arvensis L.) Капустяні (Brassicaceae) Сегетальні 

Глуха кропива  
(Lamium amplexicaule 
L.) Губоцвіті (Lamiaceae) Сегетальні 

Горошок волохатий (Vicia villosa Routh.) Бобові (Fabaceae) Сегетальні 

Грабельки звичайні (Erodium cicutarium) Геранієві (Geraniaceae) Сегетальні 

Грицики звичайні 
(Capsella bursa 
pastoris L.) Капустяні (Brassicaceae) Сегетальні 

Гумай 
(Sorghum halepense 
L.) 

Тонконогові, Poaceae 
Barnhart. Рудеральні 

Жабрій звичайний  (Galeopsis tetrahit L. ) Глухокропивові(Lamiaceae) Сегетальні 
Жовтозілля 
весняне  

(Senecio vernalis 
Waldst) Айстрові (Asteraceae) Сегетальні 

Зірочник середній  (Stellaria media L.) 
Гвоздикові (Caryophyllaceae 
Juss) Сегетальні 

Злинка канадська 
(Erigeron canadensis 
L.) Айстрові (Asteraceae) Сегетальні 

Кропива глуха 
пурпурова 

(Lamium purpureum 
L.) Глухокропивові (Lamiaceae) Сегетальні 

Кульбаба лікарська  (Taraxacum officinale Айстрові (Asteraceae) Сегетальні 

Куколиця біла 
 (Melandrium album 
Mill.) 

Гвоздикові (Caryophyllaceae 
Juss) Сегетальні 

Лобода біла 
(Chenopodium album 
L.) 

Лободові (Chenopodiaceae 
Vent.) Рудеральні 

Мак дикий (Papaver rhoeas L.) Макові (Papaveraceae) Сегетальні 

Молочай лозяний 
(Euphorbia virgata 
W.K.) Молочайні (Euphorbiaceae) Сегетальні 

Нетреба звичайна 
(Xanthium strumarium 
L.) Айстрові (Asteraceae) Рудеральні 

Осот жовтий 
польовий (Sonchus arvensis L.) Айстрові (Asteraceae) Сегетальні 
Осот рожевий 
польовий  (Cirsium arvense L.) Айстрові (Asteraceae) Сегетальні 

Пирій повзучий (Elytrigia repens L.) 
Тонконогові, Poaceae 
Barnhart. Рудеральні 

Підбіл звичайний  (Tussilago farfara L.) Айстрові (Asteraceae) Сегетальні 

Полин звичайний (Аrtemisia vulgaris L.) Айстрові (Asteraceae) Сегетальні 
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Продовження таблиці 1 

Рутка лікарська  (Fumaria officinalis L.) Макові (Papaveraceae) Сегетальні 
Свинорий 
пальчастий (Cynodon dactylon L.) 

Тонконогові, Poaceae 
Barnhart. Рудеральні 

Скереда 
покрівельна (Crepis tectorum L.) Айстрові (Asteraceae) Сегетальні 

Сокирки польові (Delphinium consolida) Жовтецеві (Ranunculaceae) Сегетальні 
Сухоребрик 
льозеліїв 

(Sisymbrium Loeselii 
L.) Капустяні (Brassicaceae) Сегетальні 

Триреберник 
непахучий 

(Tripleurospermum 
inodorum L.) Айстрові (Asteraceae) Сегетальні 

Череда 
трироздільна (Bidens tripartita L.) Складноцвіті (Compositae) Сегетальні 

Щавель кінський 
(Rumex confertus 
Willd. L.) Гречкові (Polygonaceae) Сегетальні 

Щириця звичайна 
(Amaranthus 
retroflexus L.) 

Щирицеві (Amaranthaceae 
Juss.) Рудеральні 

 

Айстрові (Asteraceae)

Тонконогові( Poaceae)

Макові (Papaveraceae)

Гречкові (Polygonaceae)

Капустяні (Brassicaceae)

Глухокропивові (Lamiace
ae)-

 
 

Рис.1 Порівняльна кількість досліджуваних родин бур’янів 
 

Таким чином, загальна кількість основних родин бур’янів, що зростають в 
Полтавській області є Айстрові(Asteraceae)-38,46%, Тонконогові( Poaceae)-10,26%, 
Макові (Papaveraceae), Гречкові (Polygonaceae), Капустяні (Brassicaceae, 
Глухокропивові (Lamiaceae)-5,13%. Інші родини займають незначну відсоткову 
кількість. 
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Проблема вивчення інфекційних захворювань дитячого населення є  однією із 

пріоритетних у сучасній науці. Серед низки захворювань дітей особливу групу 
складають інфекційні хвороби. Найважливіша їх особливість полягає в тому, що 
безпосередньою причиною виникнення є проникнення в організм людини шкідливого 
мікроорганізму, який, розмножуючись в ньому, спричиняє ті чи інші порушення, 
виділяється в навколишнє середовище, створюючи небезпеку зараження інших 
людей. Людину все її життя оточує велика кількість різних мікроорганізмів, таких як 
віруси, бактерії, одноклітинні, гриби тощо. Багато з них є патогенними, тобто 
здатними викликати певні захворювання.  

 Процес вторгнення патогенних мікроорганізмів в організм людини та їх 
розмноження з наступним розвитком хвороби називається інфікуванням. Наслідком 
інфікування є інфекційна хвороба - взаємодія патогенного мікроорганізму з 
організмом людини, що супроводжується відповідною реакцією останнього. 

Залежно від шляхів проникнення збудника в організм і його виділення та місця 
локалізації інфекційного процесу в організмі розрізняють чотири види інфекційних 
захворювань: інфекційні захворювання дихальних шляхів, кишкові, кров'яні інфекційні 
захворювання, інфекційні захворювання  зовнішніх покривів. 

Кишкові інфекційні хвороби (аліментарні). Передаються фекально-оральним 
механізмом, уражають шлунково-кишковий тракт. Збудники проникають в організм 
через рот (ешерихіоз, дизентерія, сальмонельоз, ротавірусна інфекція, 
кампілобактеріоз, шигельоз, ентеровірусна інфекція). 

Інфекції дихальних шляхів (аерозольні) характеризуються повітряно-
крапельним механізмом передачі й ураженням слизової оболонки дихальних органів 
(грип, ангіна,  менінгококова інфекція, скарлатина, кашлюк, дифтерія, парагрип). 

Інфекції зовнішніх покривів  характеризуються тим, що збудник проникає в 
організм через шкіру і зовнішні слизові оболонки, а інфекція уражує  як окремі органи, 
так і весь організм (інфекційний дерматит, вітряна віспа, краснуха, герпесвірусна 
інфекція, стафілококова інфекція). 

Науковці для характеристики інфекційної захворюваності населення 
використовують такі показники як захворюваність та поширеність хвороб. 
Захворюваність - медико-статистичний показник, що характеризує чисельність 
хворих, виявлених при зверненні населення з приводу захворювання до лікувально-
профілактичних закладів. Поширеність - кількість випадків певного захворювання в 
певній групі населення на певний момент часу. 

В Україні щороку на інфекційні хвороби хворіють від 616 991 до 1020947 осіб 
(без урахування грипу та ГРВІ). Захворюваність населення на інфекційні хвороби за 
останні роки знизилася у 1,5 рази, проте ще залишається на високому рівні. За  
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більшістю інфекційних захворювань показники в Україні перевищують такі у 
провідних країнах Європи в десятки, а при деяких захворюваннях – у сотні разів. 

При загальному зниженні рівня захворюваності на інфекційні хвороби в Україні 
за роки спостереження в регіонах помічено значні спалахи таких інфекцій, як 
дифтерія, холера, черевний тиф, шигельоз, сальмонельоз, вірусний гепатит А, кір. 

У 2012-2013 роках в Україні відзначався спалах захворюваності на кір, під час 
якого зареєстровано майже 42 тис. випадків захворювання. Це становило 86% усіх 
випадків кору в Європі. Під час цього спалаху 4 особи померли. 

Найвищі рівні дитячої інфекційної захворюваності за 2014 рік зареєстровано в 
м. Києві (2384,4), Київській (2361,7), Івано-Франківській (2042,2) областях; найнижчі – 
у Донецькій (126,4), Луганській (621,7), Херсонській (1537,4), Закарпатській (1360,4) 
областях [1]. 

 
Рис.1 Рівні захворюваності та поширеності хвороб серед дитячого населення на 
окремих територіях України у 2014 році (на 1000 дітей)( за Дубіною О.О., 2014 р.) 

 

У 2015 році найбільший показник захворюваності у м.Києві (2473,7), Київській 
(2410,5), Івано-Франківській (2269,1), Чернігівській (2161,8) областях, найнижчий у 
Закарпатській (1375,9), Луганській (1562,2), Херсонській (1649,7), Донецькій (1709,3) 
областях [2]. 
 

 

 
Рис.2 Рівні захворюваності та поширеності хвороб серед дитячого населення на 
окремих територіях України у 2015 році (на 1000 дітей)( за Дубіною О.О., 2015 р.) 
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Станом на 2016 рік найвищий рівень дитячої інфекційної захворюваності у 
м.Києві (2229,9), Київській (2397,7), Івано-Франківській (2115,3), Чернігівській (2117,8) 
областях, найнижчий у Закарпатській (1357,1), Луганській (1632,7), Херсонській 
(1594,4) областях [3].  

 

 
Рис.3 Рівні захворюваності та поширеності хвороб серед дитячого населення на 
окремих територіях України у 2016 році (на 1000 дітей)( за Дубіною О.О.,2016 р.) 

 

Упродовж наших  спостережень інфекційна захворюваність та поширеність 
хвороб в окремих вікових групах мала свої особливості. Так, у 2014 р. інфекційна 
захворюваність дітей віком 0-6 років становила 1410,9 на 1000 дітей відповідного 
віку, віком 7-14 років -1205,4, а віком 15-17 років -1151,1 [1]. 

У 2015 р. рівень захворюваності дітей віком до шести років перевищував 
захворюваність дітей першого року життя (1377,2 та 1249,2 на 1000 дітей 
відповідного віку) з подальшим зменшенням у віці 7-14 і у 15-17 років (1198,3 та 
1188,6 на 1000 дітей відповідно), а поширеність  інфекційних хвороб зросла з  віком 
(1589,9 у дітей 0-6 років, 1776,8 у дітей 7-14 років та 2083,2 у підлітковому віці) [2]. 

У 2016 р. захворюваність зменшилась у віковій групі 7–14 років (1186,6 на 1000 
дітей) зі зростанням серед підлітків (2083,2 на 1000 дітей відповідно). З віком 
зменшується поширеність хвороб: 1103,2 у дітей віком 0-6 років, 871,8 - у дітей 7-14 
років та 822,4 - у дітей 15 -17 років на 1000 відповідного населення [3]. 

Отже, найбільш сприйнятливим і відкритим для різних інфекцій є дитячий 
організм в силу ще недостатньо розвиненого імунітету і низької опірності організму 
щодо вірусно-мікробних атак. Низький рівень захворюваності дітей грудного віку 
можна пояснити певною ізоляцією дитячого населення при перебуванні під 
індивідуальною опікою в сім’ї. Подальші зміни рівнів захворюваності обумовлені 
початком відвідування дошкільних  установ та імунологічною адаптацією дитячого 
організму до соціуму. Коливання рівнів поширеності та захворюваності в різні вікові 
періоди можна пояснити тим, що у дітей спостерігається незрілість системи 
фагоцитозу, знижений синтез інтерферонів та недосконалість імунних механізмів 
захисту. Також, слід зазначити, що знизити захворюваність та поширеність 
інфекційних хвороб можливо шляхом посилення профілактики захворювань,  
підвищення обізнаності населення щодо небезпеки даного класу хвороб в цілому та 
проведення щеплень зокрема.  

ВИСНОВКИ 
1. Інфекційні хвороби є невід'ємною частиною нашого життя, особливо 

небезпечними вони є для дітей в силу становлення імунних механізмів регуляції у 
цієї категорії населення. 
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2. До проблемних за станом здоров’я дитячого населення адміністративних 
територій за 2014-2016 рр. можна віднести м. Київ та Київську, Івано-Франківську 
області, у яких у  рівні  інфекційної захворюваності і поширеності хвороб були 
найвищими в Україні, а наднизькі показники, в середньому, мають Донецька, 
Луганська, Закарпатська області. Щодо Донецької та Луганської області низький 
рівень захворюваності обумовлений відсутністю медичного обстеження і обліку на 
тимчасово окупованій території. 

3. Виявлено зростання інфекційної захворюваності в ранньому дитячому віці 
при початку відвідування дитячих дошкільних установ, що є проявом ускладненої 
адаптації організму при зниження резистентності. Деяке зростання захворюваності у 
підлітковому віці обумовлене ослабленням імунних механізмів регуляції в пубертаті. 

 4. Для усунення несприятливої епідемічної ситуації  в Україні слід посилити 
ефективність протиінфекційних заходів шляхом активізації специфічної і 
неспецифічної профілактики. 
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Особливо уразливою системою організму є серцево-судинна, що 
підтверджується стабільно високим рівнем смертності, який спричинений її 
захворюваннями і, особливо у похилому віці. За даними ВООЗ цей показник складає 
31 % від загальної кількості смертей [1]. Проте останні десятиліття захворювання 
серцево-судинної системи суттєво «помолодшали» та почали зустрічатись навіть у 
дитячому віці. 

Мітохондрії – одні з найважливіших органел клітини. Ушкодження мембрани 
органели вільними радикалами призводить до мітохондріальної дисфункції. Так, в 
основі індукції клітинної смерті лежить утворення мітохондріальної пори (МП) між 
зовнішньою і внутрішньою мембранами. Це мультипротеїновий комплекс, у 
результаті відкривання якого у цитоплазму вивільнюються проапоптичні фактори. 
Інший шлях загибелі кардіоміоцитів – некроз, який виникає у результаті набухання 
мітохондрій внаслідок надходження води до матриксу органел [2,3]. 

Не так давно виявили, що газові трансмітери є важливими регуляторами 
багатьох процесів в організмі, зокрема мають вазодилататорну, антиапоптичну, 
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антиоксидантну та антизапальну дію. Зараз до цієї групи відносять сірководень (H2S), 
оксиди азоту (NO) та карбон (CO). Важливо зазначити, що газотрансмітери можуть 
вільно проникати в клітину і регулювати фізіологічні процеси, оскільки є 
газоподібними молекулами, не мають специфічних мембранних рецепторів і 
вторинних посередників. Сірководень довгий час вважався тільки токсичним газом, 
однак відкриття його біогенного синтезу змінили це уявлення. На сьогодні відомо, що 
в серцево-судинній системі H2S розслабляє клітини гладеньких м’язів судин, 
попереджає розвиток запалення, зумовленого дією цитокінів, стимулює ангіогенез, 
активує ендотеліальну NO-синтазу, попереджає апоптоз кардіоміоцитів, пригнічуючи 
індукцію каспази-3 та підвищуючи експресію глікогенсинтазикінази-3β і регулює 
експресію міРНК. Згідно з літературними даними, порушення біосинтезу сірководню є 
істотним чинником у розвитку патологічних станів організму. Відомо про 
кардіопротекторну роль сірководню, що проявляється у зменшенні пошкоджень 
міокарда в умовах ішемії-реперфузії, а також на різних моделях оксидативного 
стресу. Тому дослідження механізмів регуляції H2S-синтезувальних ферментів та дії 
донорів сірководню і прекурсорів викликають значний інтерес [4, 5].  

Мета роботи полягала у вивченні чутливості мітохондріальної пори до дії її 
природного індуктора – Са2+, а також у дослідженні впливу газотрансмітера 
сірководню через модуляцію його синтезу на відкривання МП. 

В експериментах використовували білих щурів-самців лінії Вістар віком 5-6 
місяців з масою 200-250 г (дорослі) та 24-27 місяців масою 450-550 г (старі). Тварин 
утримували на стандартному раціоні віварію Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця 
НАН України. При дослідженні враховано Міжнародні принципи Європейської 
конвенції про захист тварин, які використовуються для експериментальних цілей 
(Страсбург, 1986). Ізольоване серце щура промивали холодним розчином KCl (0,9%) 
та гомогенізували, після цього проводили диференційне центрифугування (1 – 700g 
8хв, 2 – 11 000 g 16 хв). Фракцію мітохондрій ресуспендували, суспензію органел 
використовували протягом 2-4 годин. Вміст білка в суспензії мітохондрій визначали 
за методом Лоурі (0,4 мг/мл у кюветі), а реєстрацію набухання мітохондрій за 
допомогою спектрофотометра. 

Набухання мітохондрій виникає у результаті зміни проникності мембрани, 
тобто відкриванні мітохондріальної пори. Це неселективний потенціалзалежний 
канал мітохондріальної мембрани, для якого природним індуктором відкривання є 
іони Са2+. При цьому спостерігається зменшення оптичної щільності суспензії.  

З віком чутливість МП до Са2+-індукованого відкривання збільшується. Це 
означає, що за такої ж концентрації Са2+ мітохондрії серця старих щурів набрякають 
більше, ніж дорослих. Крім того, вони характеризуються збільшеною чутливістю МП і 
у безкальцієвому середовищі. Це свідчить про підвищення проникності мембран  
мітохондрій з віком.  

Ферменти синтезу сірководню є піридоксаль-5-фосфат (П5Ф) залежними 
ензимами. Тому через нестачу такого коферменту сірководень не синтезується у 
необхідній кількості.  

Спочатку досліджували як змінюється чутливість МП залежно від концентрації 
Са2+ у серці старих щурів, яким вводили П5Ф. Для цього використовували діапазон 
концентрацій індуктора 10-7-10-4 моль/л. Зі старінням чутливість МП до індуктора 
підвищується, про що свідчить зсув концентраційної кривої вверх відносно контролю 
(рис. 2.). Виявили, що використання П5Ф зменшувало амплітуду набрякання 
мітохондрій порівняно зі старими тваринами як у безкальцієвому середовищі, так і за 
його наявності у 1,8 та 1,7 рази відповідно. Цей факт свідчить про зменшення 
чутливості МП до дії індуктора у серці старих щурів. 
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Рис. 2. Зміна чутливості МП до індуктора кальцію у серці за умов дії П5Ф: 1 

– дорослі щури (контроль); 2 – старі щури; 3 – дія П5Ф, *Р≤0,05 відносно 
значень у контролі; #Р≤0,05 відносно значень у старих щурів. 

 
Використання П5Ф попереджало набрякання мітохондрій як за дії природного 

індуктора Са2+, так і без нього (рис. 3., криві 4, 2 відповідно). Варто звернути увагу на 
те, що крива набрякання мітохондрій з коферментом лежить вище контролю і кривої 
за дії Са2+. Це можна пояснити відновленням вмісту сірководню в організмі старих 
щурів, зокрема у серці, при введенні П5Ф до такого у дорослих тварин.  
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Рис. 3. Вплив П5Ф на МП у серці старих щурів: 1 – контроль; 2 – дія П5Ф 

(10-4 моль/л); 3 – дія Са2+ (10-4 моль/л); 4 – дія Са2+ (10-4 моль/л), вплив in vivo 
П5Ф (10-4 моль/л). 

 
Таким чином, вище наведені результати підтверджують гіпотезу щодо 

регуляторної і захисної ролі П5Ф на Са2+-індуковане відкривання МП в серці щурів. 
Узагальнення результатів. Відомо, що однією з причин серцево-судинних 

захворювань є мітохондріальна дисфункція. Формування неселективної 
кальційзалежної циклоспоринчутливої мітохондріальної пори перемінної проникності 
між зовнішньою і внутрішньою мембранами органел лежить в основі індукції клітинної 
смерті – апоптозу. А дослідження механізмів регуляції скоротливої функції міокарда 
ендогенними фізіологічно активними сполуками є одним із актуальних напрямків у 
фізіології серцево-судинної системи. Сьогодні як інібітори відкривання і відповідно 



 

153 
 

кардіопротекторні сполуки розглядаються газові трансмітери, до яких належить і 
сірководень. 

Отже, процеси фізіологічного старіння супроводжуються мітохондріальною 
дисфункцією, одним із проявів якої є підвищення чутливості МП до її індуктора – 
Са2+. Застосування П5Ф як кофактора ферментативного біосинтезу зменшувало 
чутливість до індуктора Са2+ у серці старих щурів. Зважаючи на кількість осіб, що 
страждають від порушень роботи серця та судин, будь-яке дослідження, що 
стосується фізіології та патофізіології системи кровообігу є актуальним, тому дана 
робота має місце у науковому світі. 
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Як ми знаємо, біогеоценозом є взаємообумовлений комплекс живих і неживих 
компонентів, пов’язаних між собою обміном речовини та енергії [1, с.28]. Саме неживі 
компоненти біогеоценозу, зокрема клімат, є потужним чинником, який може 
вплинути на рослинний світ, який у свою чергу визначає тваринний світ  регіону.  

Біогеоценоз тропічного термічного поясу є чудовим прикладом того, як 
кліматичний чинник може змінювати біоценоз шляхом прямого впливу на фітоценоз. 
Тропічний термічний пояс розташований у зоні між Північним та Південним тропіком, 
середня температура найхолоднішого місяця 15-20о С, мінімальна температура вища 
за 0о, вегетація цілорічна. Тобто у цій зоні практично відсутні дні з від’ємними 
температурами, цілорічна вегетація говорить про постійно комфортні термічні умови. 
Але саме тропічний термічний пояс включає в себе діаметрально протилежні 
природні зони: вологі екваторіальні ліси та пустелі і напівпустелі.  Причиною такого 
різноманіття є різність співвідношення тепла та вологи на цих територіях. Це 
зумовлено постійним пасатним рухом повітряних мас, що виносять вологу з 
тропічних широт і приносять її до приекваторіальних зон. З кліматичної сторони, це 
проявляється у появі вологих та сухих сезонів. [2, с. 259] 
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Назва рослинної формації Кількість вологих місяців Кількість сухих місяців 

Вічнозелені екваторіальні 
ліси 

12 0 

Вічнозелені сезонні ліси 9-11 1-3 

Напіввічнозелені сезонні 
ліси 

7-9 4-6 

Сухий листопадний ліс 5-7 6-8 

Сухі листопадні 
чагарникові зарості 

3-5 8-10 

Напівпустелі з 
переважанням сукулентів 

2-3 10-11 

Пустеля 0-1 11-12 

Як ми бачимо, співвідношення сухого та вологого сезонів зумовлюють появу 
різноманітних рослинних формацій, що доводить виняткову важливість кліматичного 
фактору у формуванні біогеоценозів.  

При вираженості сухого періоду, тривалістю від одного до двох з половиною 
місяців, вічнозелений тропічний ліс може існувати лише при сумі річних опадів не 
менше 2500-3000 мм. Хоча і тут найбільш високі дерева скидають листя одночасно, а 
епіфіти припиняють життєдіяльність на сухий час.  

При  збільшенні тривалості сухого періоду чи скороченні річної суми опадів 
змінюється структура лісу, найбільш високорослими стають листопадні породи, а під 
ними зберігаються вічнозелені дерева. Такі ліси називаються напіввічнозеленими.  
При поступовому погіршенні умов зволоження вони замінюються на листопадні 
тропічні ліси. Серед них виділяють тропічні вологі листопадні ліси (вологі мусонні 
ліси) та тропічні сухі листопадні ліси. До сухих листопадних лісів, до яких часто 
відносять і колючі, про поступовому збільшенні посушливості клімату додаються 
рідколісся та групи чагарникових рослин. Зменшення річної суми опадів у поєднанні у 
поєднанні з тривалістю і ступені вираженості сухого періоду знаходить відображення 
у поступовому зниженні видового різноманіття. 

Тропічні напіввічнозелені тропічні ліси дуже добре розвинені у мусонних 
районах. Вони близькі за структурою до вічнозелених лісів, відрізняючись в той же 
час меншою кількістю видів. В цілому зберігається той же набір життєвих форм, 
різноманіття ліан та епіфітів. Відмінність проявляється саме в сезонній ритміці, в 
першу чергу на рівні верхнього ярусу деревостою ( до 30% дерев верхнього ярусу 
відносяться до листопадних видів). В той же час нижні яруси включають більшу 
кількість вічнозелених видів. Трав’яний покрив представлений головним чином 
папоротями та дводольними. 

Тропічні вологі листопадні ліси розвиваються в таких гідротермічних умовах, 
коли тривалий сухий період (3-5 міс) змінюється дуже вологим дощовим. Видове 
різноманіття знижено, деревостій верхнього ярусу часто створений одним чи двома –
трьома видами. 

Сухі листопадні ліси  розвиваються при річній сумі опадів 800-1000 мм, має 
ярко виражений ксероморфний вид. Вони добре виділяються через спрощену 
структуру, зміну набору життєвих форм та видового складу. Як правило, дерева 
невисокі (10-12 м, або в деяких випадках 20-22 м). Характерні пірамідальні або 
сплощені крони, коряві, звивисті стволи; завітлення розпочинається невисоко над 
землею. 

Різноманітні тропічні рідколісся, що часто поєднуються з угрупуваннями 
колючих чагарників. Вони зустрічаються в тих областях тропіків, де тривалість сухого 
періоду складає 8-9 міс, а сума опадів коливається від 350 до 800 мм. Ці світлі 
труднопрохідні ліси з висотою дерев 5-12 м і порівняно невеликою кількістю видів. 
Панують переважно колючі дерева, часто твердолисті, вічнозелені, а також з листям, 
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що опадає на сухий період. Дерева переважно з потужним коренем, неправильним 
розгалуженням, з кривими гілками; набагато рідше зустрічаються дерева з прямими 
стволами. 

Отже, завдяки плавній зміні співвідношення вологого та сухого сезонів ми 
можемо чітко простежити генетичний ряд рослинних формацій тропічного термічного 
поясу. З цього можна зробити наступні висновки: 

1. Доведення існування закону широтної зональності; 
2. Показовість впливу кліматичних факторів (циркуляція атмосфери, 

співвідношення тепла і вологи) на формування рослинних угруповань; 
3. Залежність висоти верхнього ярусу у рослинних угруповань від тривалості 

вологого сезону. 
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Метою даного дослідження є визначення рівня складності поведінки бджіл. 

Необхідно чітко встановити чи є поведінка бджіл суто інстинктивною, чи можливо 
вона має більш складну організацію.  

Інстинктивна поведінка – це сукупність сформованих у процесі розвитку даного 
виду тварин, спадково закріплених, вроджених, притаманних всім представникам 
виду компонентів поведінки, що становлять основу життєдіяльності тварин. 
Зберігається без періодичного підкріплення і відрізняється стійкістю, малою 
індивідуальною мінливістю і автономністю по відношенню до короткострокових змін в 
середовищі проживання тварини. Відносна «доцільність» інстинктивної поведінки, 
спрямованої на виживання особини і продовження виду, розвинулася як результат 
природного добору[1].  

Розумова діяльність - здатність тварини встановлювати зв'язки між 
предметами та явищами зовнішнього світу й використовувати їх у новій для неї 
ситуації для побудови пристосувального поведінкового акту[1]. 

Спостерігаючи за життям бджіл, особливо за робочими особинами, можна 
помітити, що їх поведінка дуже складна. Ця складність пов'язана з високим 
розвитком органів чуття, особливо зору і нюху, і порівняно високою централізацією 
нервової системи. Центральна нервова система бджоли складається з розміщеного в 
голові великого надглоткового вузла і черевного нервового ланцюжка, який відходить 
від нього. 

Всі форми поведінки бджіл, незалежно від того, політ це або робота з 
будівництва стільників, обумовлені рефлексами. Рефлекс - це здійснювана за участю 
нервової системи реакція організму у відповідь на подразнення. Відповідно до 
вчення І.П.Павлова у бджіл розрізняють рефлекси умовні (набуті) та безумовні 
(вроджені). Прикладом умовних рефлексів бджоли може бути тимчасове 
розпізнавання орієнтирів на місцях кочівель пасік, польоти до квіток певних видів 
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рослин, поки в них виділяється нектар. Кожна бджола народжується з готовим 
набором рефлексів, які називаються інстинктами. Поведінка бджіл складається з 
ряду інстинктів, які виробилися у них в процесі історичного розвитку в результаті 
пристосування до умов існування і передаються у спадок. Інстинкти у бджіл являють 
собою складні акти поведінки, що формувались у процесі історичного розвитку виду, 
наприклад, будування стільників, догляд за личинками в комірках[2]. 

Крім того в процесі життєдіяльності кожна з бджіл набуває додаткових умовних 
рефлексів, які виробляються на основі безумовних.  

Бджоли, які привчені брати корм на певній території, продовжують відвідувати 
ці місця. У бджіл можна виробити певну модель поведінки, яка пов`язана з реакцією 
на запах, час, місце тощо[2]. Але при цьому повинен обов`язково брати участь 
найсильніший безумовний подразник - їжа. Умовні рефлекси формуються порівняно 
швидко, але також швидко і втрачаються. З припиненням виділення нектару, бджоли 
втрачають рефлекс на колір, форму і запах квіток, з яких вони брали нектар. 

Поведінка бджіл, пов`язана з набутими рефлексами, має важливе значення в 
житті бджолиної сім`ї. При орієнтовному обльоті бджола медоносна запам`ятовує 
місце розташування свого вулика, при польоті за нектаром - шлях до джерела 
медозбору і назад до пасіки, запам`ятовують забарвлення квітів, їх форму і запах. 
Протягом свого нетривалого життя бджоли набувають здатності розрізняти 
медоносні квіти, розпізнаючи їх серед безлічі інших трав[3].  

Важливо розрізняти в поведінці бджіл обумовленість дій інстинктами або 
набутими рефлексами. Бджоли у відповідь на обкурювання димом кидаються до 
запасів корму, наповнюючи стільники медом. Ця модель поведінки закріплена 
тисячоліттями і передається від покоління до покоління на рівні генетики. Проявом 
інстинкту накопичення і збереження запасів їжі є і переробка нектару в мед і пилку в 
пергу. Завдяки цьому рефлексу бджолина сім`я стає здатною перенести зимівлю[4].  

В цілому, поведінка бджіл легко піддається вивченню і володіє певною часткою 
передбачуваності. Деякі інстинкти цих комах укладаються в простій алгоритм, інші 
межують за своїм рівнем зі свідомою діяльністю.  

Діяльність бджіл всередині гнізда дуже складна. Бджоли регулюють 
температуру і вологість гнізда, вирощують розплід, будують стільники, охороняють 
гніздо тощо. Кожна з цих робіт бджіл складається з багатьох послідовних дій, що 
відбуваються протягом тривалого часу. Сучасна наука всю поведінку бджіл пояснює 
наявністю у них інстинктів, прояви яких уточнюються умовними рефлексами стосовно 
до конкретних умов середовища[2]. 

Поведінка і взаємозв'язок між членами сім'ї здійснюються на основі цілого 
комплексу реакцій. Велике значення в цьому мають феромони, що виробляються 
маткою і регулюють поведінку всіх бджіл сім'ї, їхній фізіологічний стан та функції. 
Складною є поведінка бджіл при збиранні корму. Для бджолиної сім'ї льотна 
діяльність найбільш напружена, потребує значних затрат енергії і проявляється в 
тісному взаємозв'язку між її членами. Продуктивність сім'ї при заготівлі корму 
залежить від поведінки кожної бджоли зокрема і від роботи сім'ї як біологічної 
одиниці в цілому[5]. 

У процесі еволюції внаслідок природного добору кормодобувна діяльність 
посилювалась. В цьому ж напрямі ведеться селекція і в сучасних умовах. Кількість 
зібраного меду стала основною ознакою господарської цінності бджолиних сімей. 
Чим більший загальний збір, тим вищий вихід товарної продукції. Разом з цим 
зростає і кількість відвіданих і запилених квіток, внаслідок чого збільшується врожай 
комахозапильних культур[4]. 

На основі наведених наукових фактів, можна зробити наступні висновки. 
Поведінка бджоли на рівні одного індивідуума має переважно інстинктивний 
характер. В той же час на рівні функціонування бджолиної сім’ї поведінка цих комах у 
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процесі взаємодії між особинами набуває дуже складних форм. Мають місце явища, 
котрі притаманні тваринам з високим рівнем організації нервової системи. Такими 
явищами є, наприклад, орієнтація у просторі, побудова житла. Але треба зауважити, 
що ці складні форми поведінки будуються на основі інстинктів та умовних рефлексів, 
які притаманні кожній особині виду. Власне чітко оформлена розумова діяльність на 
рівні одиничного представника у бджіл відсутня. Це пов’язано з низьким рівнем 
організації нервової системи цих тварин.  
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Водоплавні птахи — позасистематична група птахів, що ведуть водний 

спосіб життя. До них належать птахи, що вміють триматися на поверхні води, а не 
лише полюють у водному середовищі. Хоча ці птахи і не є родичами, але схожий 
спосіб життя привів у багатьох з них до формування схожих рис завдяки 
конвергентній еволюції. 

У водоплавних птахів невелика, довга, дуже рухлива шия. Щелепа позбавлена 
зубів, витягнутий дзьоб вкритий роговим чохлом. З боків голови крупні очі, нижче 
зовнішні слухові отвори. Тіло витягнуте. 

Пір’я у водоплавних птахів не намокає. Це залежить насамперед від будови 
пір’яного покриву: щільно переплітаючись, пір’яні й пухові борідки утворюють густий 
шар з водовідштовхувальною зовнішньою поверхнею. Цьому сприяють також 
численні бульбашки повітря між шарами оперення.  

Єдина шкірна залоза у більшості птахів - куприкова залоза. Вона виділяє  
жировий секрет, що захищає пір`я від намокання, а також надає йому еластичності й 
таким чином допомагає зберігати структуру й форму, а отже, й водонепроникні 
властивості. 

У водоплавних птахів ніздрі оточені восковою шкіркою. 
Задні кінцівки відсунуті далеко назад і мають плавальні перетинки на пальцях. 

Винятком є водяна курочка, яка непогано плаває, а перетинок на ногах не має. 
Дихальна система складається з повітропровідних шляхів, легень та 

повітряних мішків. У водоплавних птахів повітряні мішки зменшують щільність тіла, 
внаслідок чого птахи мало занурюються у воду. 
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Температура тіла водоплавних птахів – до 39,5°С. Як правило, у самок 
температура тіла вища, ніж у самців.  

Особливості травної системи водоплавних птахів полягають у тому, що вони 
не мають зубів, їх функцію виконують рогові чохли, якими вкриті щелепи, а також 
м’язовий шлунок. Для птахів характерна висока швидкість перебігу травних процесів, 
що скорочує час перебування в організмі харчових мас, та висока інтенсивність 
перетравлення і засвоєння їжі. 

Найбільш розвинені з органів чуття водоплавних птахів органи зору, які мають 
важливе значення для орієнтування. Розміри очей досить великі. Добре розвинені 
органи слуху. Одночасно вони є і органами рівноваги [4]. 

Кременчуцьке водосховище за площею найбільше в Україні. Площа 
водосховища становить − 2252 км2 , довжина − близько 185 км, розташоване у 
помірно-континентальній кліматичній зоні й належить до водойм, які добре 
прогріваються. Температура води коливається від 27,5ºС (влітку) до – 15ºС (взиму) 
[5]. 

Найбільшими забруднювачами Кременчуцького водосховища є комунальне 
господарство, чорна та кольорова металургія, коксохімія, важке, енергетичне, 
транспортне машинобудування та сільське господарство. Зі стічними водами у 
Кременчуцьке водосховище потрапляє також надмірна кількість біогенних речовин, 
важкі метали, невластиві будь-яким природним водам штучні неорганічні та органічні 
речовини точкичної групи. Значно впливають на якість води забрудненні донні 
відклади, які за певних умов можуть стати джерелом вторинного забруднення водних 
мас важкими металами, органічними сполуками, нафтопродуктами та іншими 
речовинами. 

Таке забруднення негативно впливає на тварин, що мешкають на території 
водосховища, в тому числі й на водоплавних птахів, які досить поширені в його 
межах [3]. 

Аналізуючи літературні джерела і власні дослідження, нами встановлено що, 
Кременчуцьке водосховище являється ареалом поширення таких видів водоплавних 
птахів: Ряд Гусеподібні (Anseriformes) – Гуска сіра (AnseranserLin.), Лебідь-шипун 
(Cygnusolor G.), Чирянка велика (Anas querquedula Lin.),  Крижень (Anas platyrhynchos 
Lin.), Гоголь звичайний  (Bucephala clangulaLin.).Ряд Пірникозоподібні 
(Podicipediformes) –  Пірникоза велика (Podiceps cristatusLin.).Ряд Журавлеподібні 
(Gruiformes) – Лиска (Fulica atra Lin.). 

Згідно з даними моніторингу видового складу та структури населення 
зимуючих водоплавних та навколоводних птахів Чернігівського університету за зиму 
2016-2017 років чисельність Anseranserна території Кременчуцького водосховища 
становила 30 особин, Cygnusolor- 4 особини, Anas platyrhynchos –  790 особин, 
Bucephala clangula – 492 особини; за зиму 2017-2018 років чисельність Podiceps 
cristatus на території Кременчуцького водосховища становила 1 особина, Fulica atra –  
1 особина [2]. 

З кожним роком ці показники зменшуються. Це пов'язане з тим, що 
відбуваються значні висушення річок, боліт та мілких озер. Багато птахів страждають 
під час перельотів від браконьєрства. Найчастіше це трапляється під час зупинок на 
харчування. Існує велика загроза зараження пташиним грипом. 

Негативно впливає на чисельність водоплавних птахів комунальне 
господарство, чорна та кольорова металургія, коксохімія, важке, енергетичне, 
транспортне машинобудування та сільське господарство. Зі стічними водами у 
Кременчуцьке водосховище потрапляє також надмірна кількість шкідливих речовин 
[3]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%94%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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У Червоний список України віднесений Гоголь звичайний (Bucephala 
clangulaLin.), який являється представником орнітофауни Кременчуцького 
водосховища.  

Деякі з водоплавних птахів є перелітними. Тому важливо розвивати 
міжнародне співробітництво, щоб гніздових птахів України однаково добре 
охороняли в усіх країнах, де вони зимують і куди перелітають. 

З метою охорони птахів встановлюють суворо обмежені терміни полювання, 
зокрема забороняється полювати на птахів під час їх розмноження. 

Прийняття законодавчих актів по охороні птахів являється одним з найбільш 
поширених видів охорони, який використовується у багатьох країнах світу. 

Важливою є AEWA – угода прийнята у рамках Боннської конвенції. Вона 
визначає основні завдання з охорони водоплавних птахів, а саме: охорона видів 
водоплавних птахів та місць їх існування, менеджмент, дослідження, моніторинг, 
навчання місцевого населення та інформаційне забезпечення [1]. 

Збереження водоплавних птахів може бути успішним, коли всі громадяни 
України усвідомлять їх цінність. З цією метою в різних населених пунктах, що 
розташовані на берегах Кременчуцького водосховища проводяться екологічні акції, 
мітинги, конкурси, проводяться екскурсі в заказники, відбувається інформаційно-
роз’яснювальна робота в школах,  7 липня проводиться День Дніпра (учасники акції 
прибирають прибережну територію),  екологічно свідомі громадяни підтримують 
чистоту протягом року. 

Водоплавні птахи мають важливе значення в житті екологічних систем, а отже, 
і в житті людини. Роль птахів у житті і господарській діяльності людини визначається 
перш за все через їхні кормові, або трофічні, зв'язки. Більшість птахів знищують 
комах, гризунів, ворогів рослин. Водоплавні птахи мають наукове, виховне й 
естетичне значення. Вони є об'єктами наукових досліджень, моделями для вивчення 
біологічних процесів, невід'ємною складовою частиною природи. Тому необхідно 
проводити постійний моніторинг, вивчення та охорону водоплавних птахів 
Кременчуцького водосховища. 
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Одним з актуальних питань декоративного садівництва є відбір гарно квітучих 
протягом тривалого часу рослин, серед яких чільне місце належить роду HibiscusL.та 
його представникам, яким і належить важлива роль в озелененні міст та їх окремих 
майданчиків. 

Зелені насадження серед забудови сприяють поліпшенню мікроклімату і 
санітарно-гігієнічних умов (насадження знижують швидкість вітру, затримують пил і 
аерозолі, сприяють зменшенню концентрації диму і шкідливих газів в повітрі, 
зменшують силу міського шуму і ін.), створюють в населеному пункті природне 
пейзажне середовище. У містобудуванні озеленення є складовою частиною 
загального комплексу заходів щодо планування, забудови і благоустрою населених 
місць. 

З метою успішного вирощування декоративних квіткових рослин, до яких 
належить рід HibiscusL. зі своїми представниками необхідні знання про їх біологічні, 
морфологічні, анатомічні, екологічні, декоративні та лікарські властивості, які 
допоможуть ширше впровадити даний рід в культуру та інтродукувати його нові види.  

Перші тропічні гібіскуси були описані голландським мандрівником і 
натуралістом Георгом Румфіусом і Генрік ван Рідом в кінці XVII століття. Карл Лінней 
в 1731році вперше дав наукову назву гібіскусу з червоними махровими  квітками: він 
назвав рослину китайською трояндою (Hibiscus rosa-sinensis L.). 

На початку XX століття в багатьох ботанічних садах вже існували великі 
колекції різних форм рослин даного роду та активного розмаху набрала їх селекція, в 
результаті якої існує більше 5000 садових форм гібіскусів, що відрізняються ступенем 
махровості, розміром квіток та їх забарвленням. Колірна палітра гібіскусів 
надзвичайно багата, його квітки − білі, жовті, рожеві, жовтогарячі, червоні, бузкові, 
фіолетові, коричневі, сірі і майже чорні. Пелюстки можуть бути відзначені плямами, 
цятками, штрихами, обрамлені по краю облямівкою або прикрашені «вічком» 
контрастного кольору [1]. 

Рід Hibiscus L. належить до родини Мальвових (MalvaceaeL.) і включає від 150 
до 200 видів (за різними літературними джерелами) інколи до 300 видів та близько 
500 садових форм і сортів, які ростуть здебільшого в тропічних регіонах Південно-
Східної Азії, зокрема Китаю та Індії, а також на островах Тихого океану[2]. 

В останній час особлива перевага надається новим видам, що квітують і 
проявляють декоративність тривалий час. Такими інтродуцентами можуть бути сорти 
виду Hibiscus syriacus L., яких нараховується близько 4000, а на території України 
інтродуковано близько 20. 

На території України в культурі розводять такі інтродуковані види Hibiscus L.: у 
відкритому грунті − гібіскус сирійський (H. syriacus), гібіскус трійчастий (H. trionum), 
гібіскус гібридний (H. hybridus) та в закритому ґрунті − гібіскус китайський (H. rosa-
sinensis). 

Життєві форми роду представлені травами, листопадними і вічнозеленими 
чагарниками, рідко невеликими деревцями. Найбільш поширеними представниками є 
гібіскус сирійський (Hibiscussyriacus L.), трійчастий (Hibiscus trionum L.), 
гібридний(Hibiscus hybridus L.), китайська троянда (H. rosa-sinensis L.), розелла 
(Hibiscus sabdariffa L.), кенаф або гібіскусконоплевий (Hibiscuscannabinus L.) та 
багато інших. 
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Гібіскуси – відносно невибагливі рослини, які потребують великої кількості 
світла, в гіршому випадку – півтінь. Успішно ростуть на пухкому, родючому багатому 
гумусом грунті, потребують влітку гарного поливу. Деревовидні гібіскуси можуть 
знаходитися і на прямому сонці у відкритому грунті. Це красиво квітучі рослини до 3 
м у висоту, які починають цвісти в червні і радують око своїми вишуканими квітками 
до пізньої осені, наприклад гібіскус сирійський (Hibiscus syriacus L.). Трав’янисті 
гібіскуси дуже декоративні. Їх квітки до 12-15 см в діаметрі проте цвітуть лише один 
день, на зміну відцвівшим квіткам з’являються нові і нові. 

Гібіскус сирійський (Hibiscus syriacus L.) – рослина родини Мальвові, роду 
Гібіск, декоративний кущ, квітки правильні, двостатеві, пелюсток віночка − 5, 
чашолистків − 5, зрощених до середини, тичинкові нитки зрослися в трубку, яка 
коротша за віночок. Квітки розташовані в пазухах листків, поодинокі. Найчастіше 
зустрічаються квітки білого, бузкового, рожево-пурпурового, фіолетового 
забарвлення, прості або махрові. Пилок у гібіскуса сирійського утворюється у великій 
кількості. Пилкові зерна великі, білі, «борошнисті» на дотик. Плід − п’ятигранна  
багатонасінна коробочка  яйцеподібної форми. 

Насіння ниркоподібної форми, 3-4 мм завдовжки, темно-коричневого або сірого 
забарвлення, з щільною оболонкою і характерним опушенням. Зовнішній вигляд всієї 
рослини, забарвлення та форма листків, квіток та плодів змінюються протягом року, 
вегетації, а інколи навіть і дня. 

Світовий асортимент гібіскусу сирійського налічує, за різними даними, понад 2 
тисяч. В Україні культивується в Закарпатті, південних районах Степу, в Криму. В 
культурі в Україні відомі такі форми й сорти: ‘Alba’, ‘Totusalbus’, ‘Rosea’, ‘Grandiflorus 
superbus’, ‘Ardens’, ‘BlueBird’, ‘RedHeart’, ‘Hamabo’, ‘Coelestis’, ‘Woodbridge’ [4].  

Вирощують гібіскус сирійський (Hibiscus syriacus L.) і як штамбове деревце, і як 
чагарник, в одиночних й групових насадженнях, використовується в озелененні 
прибудинкових територій, місць обмеженого користування, приватних садиб. 

Для гібіскусу сирійського характерний глибокий спокій у осінньо-зимовий 
період. Взимку він переносить мороз до - 25°С. Вегетація починається пізно, 
зазвичай наприкінці квітня–початку травня. Чудово адаптувався в кліматі помірного 
поясу. Ця біологічна особливість дозволяє рослинам уникнути підмерзання під час 
ранньовесняних приморозків. Оскільки квітки закладаються на пагонах поточного 
року, то можна регулярно спостерігати повноцінне цвітіння. Період цвітіння досить 
тривалий (починається на початку червня, закінчується на початку жовтня). 
Одночасно йде зав’язування та дозрівання плодів. 

Сорти виду Hibiscus syriacus L.− це переважно кущі, що приваблюють своїми 
квітками в період цвітіння, формою та забарвленням листків. Рослини легко 
розмножуються, зимостійкі та посухостійкі, надають перевагу добре освітленим 
місцям. 

Hibiscus syriacus L. добре розмножується насінням і живцюванням. У 
ботанічних садах, дендрологічних парках, розсадниках даний вид довгий час 
розмножували, в основному насінням. Насіннєвий спосіб розмноження має свої 
переваги. Посадковий матеріал Hibiscus syriacus L. насіннєвого походження, 
зазвичай, має гарний товарний вигляд. При посадці напостійне місце в оптимальні 
терміни, спостерігається низький відсоток загибелі рослин. Рослини виду Hibiscus 
syriacus L., вирощені з насіння, зазвичай відрізняються рясним цвітінням та 
плодоношенням, а також вони характеризуються підвищеною посухостійкістю та 
зимостійкістю. 

Сортові рослини Hibiscus syriacus L. розмножують в основному здерев’янілими 
і зеленими живцями. 

При вирощуванні сортових саджанців Hibiscus syriacus L. у великих обсягах 
слід віддавати перевагу розмноженню методом живцювання. У більшості 
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літературних джерел вказується, що Hibiscus syriacus L. легко розмножується 
здерев’янілими живцями. Однак, при цьому способі розмноження потрібно врахувати 
ряд важливих моментів. У результаті наших дослідженнях було встановлено, що при 
вегетативному розмноженні сортів Hibiscus syriacus L. здерев’янілими живцями у 
відкритому ґрунті відсоток виходу вкорінених живців виявився дуже низьким − від 10 
до 25%, що пов’язано з слабкою зимостійкістю живців. Тривалий період вегетації 
Hibiscus syriacus L. не сприяє визріванню живців. Тому, взимку у відкритому ґрунті у 
живців спостерігається мацерація зовнішніх покривів, тканини живців погано 
переносять перепади температур, підвищену вологість, весняні раптові заморозки, 
що, в результаті, призводить до загибелі живців. Розмноження Hibiscus syriacus L. 
здерев’янілими живцями з успіхом можна проводити в теплицях або парниках, де 
температура повітря в зимовий період не опускається нижче 0 + 4 ° С. У цьому 
випадку, відсоток вкорінення може досягати 90-95%. 

При наявності туманоутворюючих теплиць розмноження Hibiscus syriacus L. 
зеленими живцями є найбільш продуктивним. Проведені дослідження показали, що 
для успішного вкорінення зелених живців Hibiscus syriacus L. найкраще проводити 
живцювання в ранньо-осінні терміни (I-II декада вересня). У цей період температура 
навколишнього середовища знижується, а вологість повітря підвищується. За 
допомогою штучного туману в ці терміни можна знизити температуру повітря в 
теплицях до оптимальних значень для вкорінення живців (+26 +27° С). В середньому 
відсоток вкорінення живців в ранньо-осінній період коливається від 58% до 90% в 
залежності від сорту[3]. 

Для використання в ландшафтному будівництві найбільш цінними є сорти, які 
поєднують у генотипі високі декоративні якості, підвищену стійкість до хвороб і 
шкідників та міського середовища, відповідність географічним умовам. До таких 
сортів належать сорти гібіскусу сирійського (Hibiscus syriacus L.). Використовують вид 
Hibiscus hybridus в декоративному садівництві для створення великих квіткових 
масивів і бордюрів. 

Враховуючи все вище сказане види роду Hibiscus L. завдяки високим 
декоративним так і лікарськимвластивостям, невибагливості до умов зростання є 
досить перспективними серед інтродукованих тропічних рослин відкритого та 
закритого ґрунту. Гібіскус - це культура,  яка безумовно, заслуговує більш широкої 
уваги з боку спеціалістів зеленого господарства і повинна зайняти гідне місце в 
асортименті декоративних кущів розплідників. Таким чином, інтродуковані види та 
форми роду Hibiscus, слід ширше впроваджувати  у ландшафтну архітектуру,  
декоративне садівництво та озеленення. 
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Для встановлення цінності інтродуцентів при використанні їх у різноманітних 

об’єктах озеленення першочергову роль відіграє оцінка їхньої декоративності. В 
останній час особлива перевага надається новим видам, що квітують і проявляють 
декоративність тривалий час. Такими інтродуцентами можуть бути сорти виду 
Hibiscus syriacus L., яких нараховується близько 4000, а на території України 
інтродуковано близько 20. 

Не зважаючи на те, що Hibiscus syriacus L. давно відомий як декоративна 
культура, даних про його декоративні та господарсько-біологічні властивості не 
достатньо. У зв’язку з цим, для оцінки декоративних ознак  виду Hibiscus syriacus L., в 
умовах Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України нами 
проведено обстеження інтродукованих сортів 'Oiseau Bleu', 'Russian Violet', 'Totus 
Albus', 'Hamabo'.  

Декоративну цінність досліджуваних рослин визначали у відкритому ґрунті під 
час фенологічних спостережень впродовж 2014-2015 рр. Оскільки методики оцінки 
сортів Hibiscus syriacus L. за їх декоративними і господарськобіологічними 
властивостями на даний момент відсутні, ми використовували методичні вказівки, 
розроблені на основі методики Державного сортовипробування 
сільськогосподарських культур (1968) та методичних розробок В. Н. Білова (1978), Є. 
М. Залевської (1991), а  також користувалисяшкалою комплексної оцінки 
декоративних ознак деревних рослин О. Г. Хороших і О. В. Хороших, 1999 р. При 
візуальній оцінці декоративності інтродукованих сортів HibiscussyriacusL. за даною 
методикою враховували архітектоніку крони, листків, квіток та плодів. Ці 
морфологічні ознаки мають відповідну деталізацію, яким присвоюється оцінка 
декоративності в балах: 1 – мала, 2 – середня, 3 – висока [6].  

Сорти виду HibiscussyriacusL.− це переважно кущі, що приваблюють своїми 
квітами в період цвітіння, формою та забарвленням листків. Вони активно 
застосовуються в зеленому будівництві, оскільки мають високу декоративність та 
великий асортимент. Рослини легко розмножуються, зимо- та посухостійкі, надають 
перевагу добре освітленим місцям [1].  

HibiscussyriacusL. − декоративний чагарник, квітки правильні, двостатеві, 
пелюсток віночка − 5, чашолистків − 5, зрощених до середини, тичинкові нитки 
зрослися в трубку, яка коротше віночка. Пилок у гібіскуса сірійського утворюється у 
великій кількості. Пилкові зерна великі, білі, “борошнисті” на дотик. Плід − 
п’ятигранна  багатонасінна коробочка  яйцеподібної форми. Насіння ниркоподібної 
форми, 3-4 мм завдовжки, темно-коричневе або сірувате, з щільною оболонкою і 
характерним опушенням [4].  

Зовнішній вигляд всієї рослини, забарвлення та форма листків, квіток та плодів 
змінюються протягом року, вегетації, а інколи навіть і дня. Тому декоративні ознаки 
рослин розглядались, враховуючи сезонні зміни. Найвища декоративність сортів 
малопоширеного виду Hibiscus syriacus L.  спостерігається під час цвітіння.  

Листковий апарат у різних сортів  Hibiscus syriacus L. добре розвинений і 
значно варіює в сортовому розрізі. Високі декоративні властивості  належать сортам, 
у яких листкова пластинка має симетричну ромбічну форму. Сорти і форми, для яких 
характерні яскраво-зелені листки, мають найвищі декоративні властивості.  
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В результаті опрацювання літературних джерел та спостереження за 
досліджуваними сортами Hibiscus syriacus L., нами виявлено численне різноманіття в 
забарвленні пелюсток віночка квітки. Найчастіше зустрічаються рослини з рожево-
бузковим забарвленням (близько 80%), дещо рідше − пурпурові з малиновою 
плямою в центрі та білі з червоною плямою в центрі (до 20%). Рослини з чисто 
білими або яскраво-малиновими квітками зустрічаються рідко. Іноді зустрічаються 
екземпляри з “сегментованим” забарвленням віночка. Наприклад, на основному 
білому фоні по краю пелюсток розташовані клиновидні мазки червоно-малинових 
відтінків.  

Колірна палітра забарвлення віночка квіток інтродукованих сортів досить 
широка. Серед досліджуваних нами сортів виду  Hibiscus syriacus L. зустрічається 
наступна різноманітність: квітки сорту 'Oiseau Bleu' забарвлені в яскраво-фіолетовий 
відтінок, сорт 'Russian Violet' має яскраво малинові квітки з темною плямою в центрі, 
сорт 'Totus Albus' виділяється простими квітами яскравого білого кольору, у сорту 
'Hamabo' квітки прості, біло-рожеві з яскраво вираженими  жилками  темнішого 
кольору.  Також, в результаті досліджень нами було виявлено відмінність 
досліджуваних сортів за розміром і формою квітки. Зустрічаються форми з дрібними 
(діаметр 3-4 см), середніми (6-8 см) і великими (10-12 см ) квітками [4].  

В результаті проведених досліджень серед досліджуваних сортів виділені 
наступні варіації за формою пелюсток: довгасто-яйцеподібні, веслоподібні і 
широкоовальні; за типом складання пелюсток у бутоні: роздільнопелюсткові,  з 
напіврозділеними пелюстками і спіралеподібні; за формою квітки: колесоподібні або 
дископодібні та дзвоникоподібні. Також серед інтродуцентів відомі сорти з простими, 
махровими і напівмахровими квітками.   

Однією з декоративних особливостей є стійкість квіток до зовнішніх умов 
середовища. Більш високі декоративні властивості мають сорти, у яких щільна 
текстура пелюсток та протягом цвітіння зберігається  яскраве забарвлення[3]. 

Форма куща у HibiscussyriacusL. варіює від вузькопірамідальної до 
широкоовальної, овальної та оберненояйцеподібної. Найкращі декоративні ознаки 
мають сорти, для яких характерний компактний кущ правильної форми. 

Декоративність сорту залежить від кількості відкритих одночасно квіток. При 
розкриванні одночасно не менше 25% всіх квіток сорт можна вважати яскраво 
квітучим.  

За комплексною оцінкою досліджувані інтродуковані сорти виду 
HibiscussyriacusL., мали  високу і середню декоративність [2].  

Таким чином проведені дослідження по визначенню декоративних ознак  
сортів HibiscussyriacusL., дали можливість більш об’єктивно оцінити потенціал сортів 
і виділити кращі з них для декоративного садівництва та використання в озелененні 
міських територій, парків, ботанічних садів та присадибних ділянок.   
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Інтродукція – це перспективний напрямок розвитку ботанічної науки на 

території України. Збагачення дендрофлори новими стійкими, декоративними, 
господарсько цінними видами, що здатні існувати та розмножуватись в кліматичних 
умовах України - актуальне завдання, особливо в умовах зміни клімату. В даному 
контексті перспективними видами є Псевдотсуга Мензиса  (Pseudotsuga 
menziesii (MIRB.) FRANCO (1950)) [1] та Метасеквойя гліптостробусоподібна 
(Metasequoia glyptostroboides Hu and W.C.Cheng, 1948). Інтродуковані форми цих 
видів наявні у Київському ботанічному саду імені академіка В. О. Фоміна, що дає 
змогу прослідкувати процес та результат їх інтродукції. Метою даної роботи є 
дослідження екологічних умов зростання та встановлення життєвості [2] зазначених 
видів.  

В результаті проведених досліджень ми встановили, що представники виду P. 
menziesii  - це дуже витривалі, потужні, вічнозелені рослини. На батьківщині 200-річні 
дерева можуть досягати висоти 90–100 м, діаметра стовбура 4,0–4,5 м з кроною 
понад 10 м [3]. Стовбур циліндричний, слабо збіжистий; крона стрункої пірамідальної 
форми (або ширококонусоподібної) і з віком стає особливо витонченою. У молодих 
дерев кора тонка, гладка, сірого кольору; з віком стає товстою, трохи тріщинуватою 
чи горбкуватою, бурого кольору. Привабливу особливість цим деревам щорічно 
додають шишки, які розпускаються, наче квітки, кожного літа. Чоловічі – циліндричної 
форми колоски помаранчево-жовті, 12–23 мм довжиною, розміщені в два ряди 
гребінчасто, більш або менш під прямим кутом, на верхівках маленьких пагонів. 
Жіночі – зеленувато-рожеві або пурпурові, крупніші. Молоді шишки зелені або 
пурпурові, пізніше – світло-коричневі, продовгувато-яйцевидні, довжиною до 10 см, 
сидять на коротких ніжках, трохи повислі. Насінні луски округлі, цілокраї. Покривні 
луски трилопатеві, з витягнутою вузькою і загостреною середньою лопаттю, 
притиснуті до насінних; дозрівають в перший рік. Хвоя зверху блискуча темно-сизо-
зелена, знизу світліша, з двома синювато-білими смужками; 2–3,5 см довжиною і 
шириною 1–1,5 мм, пряма, плоска, вузьколанцетної форми з тупими або 
загостреними кінцями, розміщена на гілках неправильно гребінчасто. Цвітіння 
наприкінці квітня – початку травня. Порода швидкоростуча – в перший рік рослини 
виростають у висоту всього на 6–12 см, надалі ріст прискорюється – до 40 см у 
висоту і 20 см в ширину. В 15-річних дерев висота 10 м. Завдяки красивій і цінній 
деревині та як гігантська декоративна рослина вважається одним з найважливіших 
хвойних дерев.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mirb.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Franco
https://en.wikipedia.org/wiki/Hu_Xiansu
https://en.wikipedia.org/wiki/Wan_Chun_Cheng
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P. menziesii  має високу зимостійкість; доволі світлолюбна, не терпить 
верхівкового затінення, але витримує бокове затінення; засухостійка (мінімальний 
рівень залягання ґрунтових вод – 3 м.), надає перевагу підвищеній вологості повітря 
(особливо сприятливими є ділянки біля води – струмків, ставків і т.п.) [4, 5]. 
Маловимоглива до родючості ґрунту. Добре росте на дренованих і потужних 
суглинках, гірше – на підзолистих, важких глинах і пісках, переносить карбонатні 
ґрунти; не підходять сухі і ущільнені субстрати. Не витримує застою води, 
перезволоження, гине на болотистих ділянках. В Європі масово зростає в садово-
паркових та лісових посадках, використовується в дизайні аналогічно ялинам і 
піхтам: для солітерних посадок, рекомендується для чистих і змішаних типів 
насаджень, для створення груп в парках і садах, для формування невеликих гаїв, 
можна формувати високі ландшафтні композиції в складі хвойних груп; 
рекомендується для швидкого створення щільної темнохвойної живої огорожі. 

Вивчення росту і продуктивності P. menziesii  в лісових культурах України дає 
можливість зробити наступні узагальнення. У різноманітних типах лісових угідь P. 
Menziesii в 40-60-річному віці накопичує великі запаси деревини - в середньому 600 - 
800 м3 / га, відрізняється високою біологічною стійкістю, внаслідок чого можна 
зробити висновок про успішну інтродукцію породи в лісові насадження України.  

Встановлено, що P. menziesii  може успішно співіснувати і з молодими 
листяними видами - Quercus  robur L. і Fagus sylvatica L. (життєвість становить 3 
бали), проте кращий ріст породи спостерігається в чистих деревостанах(життєвість 
становить 3б бали). Оптимальне розміщення дерев P. menziesi на ділянці змінюється 
з віком і залежить від її кількості у складі деревостану, типу лісових умов, загальної 
густоти насадження [5, 6]. У чистих насадженнях 45-річного віку розміщення повинно 
становити 3 на 3 – 3 на 4 м, для 60-65-річних - 4 на 4 м.  

M. glyptostroboides - монотипний рід, зустрічається в природних умовах тільки в 
провінціях Китаю Сичуань і Хубей [7]. Вперше рід Metasequoia був описаний в 1941 р 
С. Мікі на підставі викопних решток - шишок і відбитків  пагонів з листям.  

В даний час M. glyptostroboides збереглася лише на невеликій площі (близько 
8000 м2) в горах північного сходу провінції Сичуань і в сусідній провінції Хубей на 
висоті 700- 1350 м. Основна маса Metasequoia (всього близько 1000 дорослих 
особин) зосереджена в провінції Хубей, в долині , званої по імені дерева - Долиною 
водяної ялиці. Тут ростуть дерева віком 600 і більше років, що досягають висоти 30-
35 м з діаметром стовбура понад 2 м. У природних середовищах існування 
Metasequoia зростає по схилах гірських ущелин, уздовж струмків і в потоках, 
утворюючи разом з іншими деревами змішані ліси.  

M. glyptostroboides являє собою листопадне дерево до 40 м заввишки при 
діаметрі стовбура до 2,5 м з супротивними гілками і пагонами. Форма крони - конічна, 
з віком - куляста. Кора темно-коричнева, зморшкувата, відшаровується. Голки 
супротивні, сидячі або майже сидячі, лінійні, на нижньому боці з 2 каналами, кожен 
має 4-6 рядів. Темно-зелені влітку, восени червоно-коричневі, потім опадають разом 
з укороченими пагонами.  

M. glyptostroboides - найбільш зимостійкий і придатний для культури відкритого 
грунту представник родини Taxodiaceae [4]. M. glyptostroboides - швидкозростаюча 
рослина. Порівняно з вічнозеленими хвойними вона більш газо- і димостійка. При 
використанні стимуляторів росту її розмноження можливо вегетативним способом - 
живцюванням. В ботанічних садах кращі екземпляри досягли 14 м висоти при 
діаметрі стовбура 26 см у віці 65 років. В умовах потепління клімату вид можна 
інтродукувати у північних широтах Європи.  

Інтродукцією видів M. glyptostroboides та P. menziesii  займаються у Київському 
ботанічному саду імені академіка О. В. Фоміна. На основі дослідження екологічних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9


 

167 
 

умов зростання та встановлення життєвості представників даних видів, які ростуть на 
території ботанічного саду, можна розробити ряд висновків:  

− Рослини необхідно висаджувати на добре освітлених, незатінених високими 
деревами ділянках. Дерева є геліофітами на добре освітлених ділянках вони 
мають більш потужний стовбур і густішу крону (життєвість 3 бали). У свою чергу 
рослини, які розташовані на нерівномірно освітлених ділянках мають 
прапороподібну крону (життєвість 2 бали).  

− Форми досліджуваних видів краще розвиваються солітерно на рівнинних або 
підвищених формах рельєфу. В низинах життєвість рослин становить 2 бали. 
Рослини, які розташовані в балках в дощовий період піддаються надмірному 
зволоженню, що у свою чергу провокує розвиток хвороб які проявляються у 
відпаданні кори зі стовбурів (життєвість 2 бали).  Дерева, що розміщені на ділянках 
без застою повітряних мас, не виявляють відпадання кори (життєвість 3б бали).  

− У процесі обстеження насаджень помічено молоді дерева M. glyptostroboides 
адвентивного походження. Очевидно форми близькі до натуралізації. 
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Алелопатія рослин (грец. allelon — взаємно і pathos — страждання) — одна 

з найважливіших і характерних форм хімічного зв’язку і взаємодії рослин фітоценозу, 
важливий чинник, що визначає видовий склад, чисельність популяції, структуру 
і продуктивність фітоценозів. Відомо, що всі рослини здатні співіснувати за 
допомогою створення хімічних взаємозв’язків, які певним чином впливають на ріст і 
розвиток відповідних рослин. Виділені продукти обміну є інгібіторами і пригнічують 
перебіг вегетативного періоду рослин того чи іншого виду [3]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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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 рослин інших видів: в одних спостерігається 
активізація життєвих процесів, у інших — гальмування, решта ж залишаються 
байдужими. Алелопатія суттєво впливає на швидкість рослинних сукцесій і на 
видовий склад стабільних угруповань. Хімічні виділення можуть впливати двояко: в 
одних випадках вони зменшують видову різноманітність, в інших (за рахунок 
адаптивних пристосувань, які складаються в умовах диференціації ніш) підтримують 
високу видову різноманітність [2]. 

Прослідкувати індивідуальні особливості впливу рослинних організмів на інші 
можна за допомогою дослідження впливу рослинних решток на проростання насіння. 
Для цього нами було відібрано насіння пшениці, буряка та гірчиці і виготовлено водні 
розчини із рослинної сировини пижмо і деревію. 

Мета дослідження полягає у вивченні впливу алелопатично-активних речовин 
Achillea millefolium та Tanacetum vulgare на ріст і розвиток насіння Triticum vulgare, 
Beta vulgaris та Sinapis alba. .Для цього були поставлені відповідні завдання: 1) 
вивчити вплив алелопатичноактивних речовин Achillea millefolium та Tanacetum 
vulgare звичайного на ріст і розвиток тест-об’єктів – Triticum vulgare, Beta vulgaris та 
Sinapis alba; 2) оцінити алелопатичні властивості виділених речовин. 

Об’єкти дослідження - деревій звичайний (Achillea millefolium) та пижмо 
звичайне (Tanacetum vulgare). 

Предметом дослідження є алелопатичні властивості цих рослин. В якості 
біотестів було використано насіння Triticum vulgare, Beta vulgaris та Sinapis alba. 

Для вивчення алелопатичних властивостей використано методику біологічних 
тестів А.М. Гродзинського (1973) [1]. При дослідженні хімічної взаємодії рослин 
використовували метод екстрагування. Наважку 5 г надземної частини рослини 
поміщали у скляну ємність, додавали 25 мл дистильованої води (1:5). Струшували 
ємність таким чином, щоб рослинна маса була повністю занурена у воду. Посуд 
закривали кришкою. Процес екстрагування тривав 1 добу за температури +20 С. 
Через добу екстрагований розчин профільтрували, отримавши дослідний водний 
розчин. 

У чашки Петрі на фільтрувальний папір поміщали по 10 насінин Triticum 
vulgare, Beta vulgaris та Sinapis alba і додавали 10 мл екстрагованого водного 
розчину. У контрольному варіанті використовували дистильовану воду. Чашки Петрі 
поміщали у термостат з температурою +25С. Через 3 доби визначали енергію 
проростання, через 7 діб — схожість насіння. Отриманий результат порівнювали з 
контролем. Статистичну обробку даних проводили з використанням пакета програм 
Mіcrosoft Excel 10. 

Результати експерименту. Нами було проаналізовано вплив прижиттєвих 
виділень Achillea millefolium та Tanacetum vulgare (рослин-донорів) на енергію 
проростання (схожість) та розміри морфологічних частин проростків Triticum vulgare, 
Beta vulgaris та Sinapis alba (рослини-акцептора) (табл. 1). 

Аналізуючи дані щодо впливу Achillea millefolium та Tanacetum vulgare на 
енергію проростання  насіння рослин можна дійти висновку, що значним 
фітотоксичним ефектом щодо всіх рослин-акцепторів, порівняно з контролем, 
характеризується водний розчин Achillea millefolium. Порівняно менший 
фітотоксичний ефект має Tanacetum vulgare (рис. 1, рис. 2, рис. 3). 
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Таблиця 1  
Вплив водорозчинних виділень Achillea millefolium та Tanacetum vulgare на 

Triticum vulgare, Beta vulgaris та Sinapis alba 
Тест-об’єкт Показник Алелопатичний вплив 

водорозчинних виділень 
Контроль  

Tanacetum 
vulgare 

Achillea 
millefolium 

Triticum vulgare Схожість 4 6 10 

Розмір кореня 9,9 3,3 11,7 

Розмір пагіна 6,1 4,9 8,8 

Beta vulgaris Схожість 3 3 5 

Розмір кореня 0,9 1,3 10,8 

Розмір пагіна 4,2 4,4 6,3 

Sinapis alba Схожість 0 3 6 

Розмір кореня 0 0 10,5 

Розмір пагіна 0 0,1 5,6 

 

 
 

Рис. 1. Вплив водорозчинних виділень Achillea millefolium та Tanacetum vulgare 
на на енергію проростання насіння Triticum vulgare (n1), Beta vulgaris (n2) та 

Sinapis. Alba (n3), шт 

 

 
Рис. 2. Вплив водорозчинних виділень Achillea millefolium та Tanacetum 

vulgare на розмір коренів Triticum vulgare (а), Beta vulgaris (б) та Sinapis  alba 
(в), мм. 
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Рис.3. Вплив водорозчинних виділень Achillea millefolium та Tanacetum vulgare 

на розмір пагонів Triticum vulgare, Beta vulgaris та Sinapis alba (мм). 
 

Порівнюючи результати дослідження щодо впливу рослин-донорів на схожість 
рослин-акцепторів, ми дійшли таких висновків: 1. Водний розчин Tanacetum vulgare 
характеризується високою фітотоксичною дією. Майже на всі досліджувані зразки 
насіння він діє згубно, або повністю блокує ріст та розвиток рослини, або значно їх 
сповільнює, порівнюючи з контролем. 2. Водний розчин Achillea millefolium 
характеризується незначною фітотоксичною дією порівняно з контролем, й несуттєво 
впливає на ріст та розвиток рослини-акцептора, порівнюючи з Tanacetum vulgare.  

Висновок: Дослідження взаємовідносин між рослинами-донорами біологічно 
активних речовин та рослинами-акцепторами показали, що високий фітотоксичний 
ефект щодо Triticum vulgare, Beta vulgaris та Sinapis alba притаманний водному 
екстракту Tanacetum vulgare. Achillea millefolium пригнічує ріст і розвиток енергії 
проростання на 40%, ріст корня – 14%, ріст пагона – 46%, а  Tanacetum vulgare 
пригнічує енергію проростання на 60%, ріст кореня – 33%, ріст пагона – 50%. Отже, 
за результатами дослідження за Triticum vulgare, Beta vulgaris та Sinapis. alba 
встановлено, що Tanacetum vulgare майже повністю блокує проростання насіння, а 
Achillea millefolium лише сповільнює ріст. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ IN VITRO ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДКІСНОГО ВИДУ 

CRAMBE GRANDIFLORA 
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Серед головних проблем сучасності особливе місце займає скорочення 

чисельності видів флори України. Внаслідок впливу різноманітних чинників 
навколишнього середовища ця проблема набуває все більшої актуальності, що 
спонукає до застосування різноманітних методів, які б могли допомогти вирішити це 
питання. Важливу роль у цьому відіграють біотехнологічні методи [1].  

Об’єктом наших досліджень є катран великоквітковий Crambe grandiflora, що 
належить до родини Капустові (Brassicaceae). Природоохоронний статус виду 
визначено як  вразливий. Це рідкісний степовий ендемічний вид, ареал якого в 
Україні охоплює тимчасово окупований  Крим (Сх., Керченський п-ів). Популяції 
нечисленні, рослини трапляються поодинці або невеликими групами. 

Умови місцезростання: степи (угруповання кл. Festuco-Brometea), сухі 
кам’янисті схили, відшарування вапняків (порядок Alysso-Sedetalia). Вид є 
ксерофітним гемікриптофітом. 
              Причинами зміни чисельності катрану великоквіткового є  низька 
конкурентна спроможність виду, недостатнє природне відновлення, стенотопність, 
руйнування екотопів унаслідок розорювання степів та степових схилів, збирання 
рослин для букетів та харчових цілей. 

Катран великоквітковий Crambe grandiflora – це напіврозеткова трав’яниста 
рослина 0,6–1 м заввишки. Стебло прямостояче, галузисте, голе, сизе. Листки великі, 
товсті, шкірясті, голі, лише по краю й знизу по жилках жорстко-війчасті; розеткові — в 
обрисі яйцеподібні, пірчасторозсічені або двічі пірчасторозсічені з довгастими крупно 
виїмчасто-зубчастими й гострими лопатями; стеблові (верхні) — довгасті, 
надрізанозубчасті до майже лінійних цілокраїх. Квітки зібрані у складне розлоге 
суцвіття (плейоботрій), що складається з видовжених простих китиць; пелюстки білі, 
5,5–7 мм завдовжки. Плід двочленний нерозкривний стручечок; верхній членик у 
недозрілому стані на верхівці загострений, зрілий — круглий, 4-гранний, 8 (9)–11 мм 
завдовжки. Цвіте у квітні–травні (червні). Плодоносить у червні–вересні. 
Розмножується насінням. 

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Зростає в Казантипському 
ПЗ. Рекомендується детально вивчити поширення виду у Сх. Криму та на 
Керченському п-ві, всебічно дослідити стан популяцій, розробити систему 
індивідуальних заходів щодо його охорони, культивувати у ботанічних садах, 
реінтродукувати у природні екотопи. Заборонено збирання рослин, розорювання й 
терасування степів, їх заліснення [5]. 

Рослини роду Crambe можуть мати різнопланове прикладне значення. Їх 
насіння може бути використане в якості біопалива, для харчових (в кондитерській 
промисловості) та технічних цілей (в хімічній та лакофарбовій промисловості), 
оскільки містить велику кількість слабковисихаючої олії з низьким йодним числом і 
високий вміст ерукової кислоти [2]. Також, існують дані про здатність насіння даної 
родини адсорбувати токсичні метали із води, що робить можливим їх використання в 
екологічних цілях [3]. Рослини роду часто є їстівними та використовуються як 
джерело вітамінів та деяких корисних масел. 
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Відомостей щодо розмноження та розведення у спеціально створених умовах 
немає. Тому доцільним є вивчення та застосування методів біотехнології, в тому 
числі метод in vitro, для збереження даного виду. Метод культури in vitro дозволяють 
зберігати, досліджувати та розмножувати рослини без вилучення цілої рослини із 
природних місць зростання, або з залученням мінімільної кількості вихідного 
матеріалу, що є особливо важливим при роботі зі зникаючими ендемічними видами. 

В основі технологій збереження рослин in vitro лежать методи 
мікроклонального розмноження з певними модифікаціями. Мікроклональне 
розмноження - це масове безстатеве розмноження в культурі in vitro, при якому 
отримані рослини ідентичні до вихідної батьківської форми. Використання методів 
біотехнології для збереження біологічного різноманіття дає змогу зберігати види, які 
важко піддаються традиційним методам розмноження. Використання отриманих 
мікроклональним розмноженням та вкорінених особин з успіхом можна використати 
для поновлення та стабілізації чисельності порушених популяцій рідкісних видів 
рослин. Застосування цього способу особливо доцільне для відновлення популяцій 
видів рослин із складною біологією розмноження. Саме до таких видів відноситься 
Crambe grandiflora,на якому була здійснена практична частина  роботи. 

 Але застосування методів біотехнології, зокрема методів культури in vitro, 
можливе лише за умови всебічного вивчення впливу асептичних умов, на рослинний 
організм, та процеси, що в ньому протікають. Першим етапом роботи є введення 
матеріалу в асептичну культуру. Насіння або вегетативні органи рослин 
використовують як експланти. 

В якості вихідних ескплантів для індукції культури in vitro використовували 
насіння C.grandiflora. Асептичні паростки отримували згідно з [4], а далі культивували 
на безгормональному живильному середовищі МС (Мурасіге-Скуга). У більшості 
випадків для мікроклонального розмноження використовують різноманітні 
модифікації середовища Мурасіге, Скуга, хоча деякі групи рослин можуть мати 
індивідуальні потреби в поживних речовинах. Культури можуть рости на 
агаризованих або на рідких поживних середовищах на мостиках із фільтрувального 
паперу. Частини черешка асептичних рослин використовували як первинні 
експланти. Черешки висаджували на середовище МС з додаванням регуляторів 
росту БАП (1-5 мг/л) та НОК (0,1-1 мг/л). Через 30-40 діб оцінювали частоту 
регенерації (ЧР) (ЧР=(Ер/Е)*100%, де Ер – кількість експлантів, на яких спостерігали 
регенерацію пагонів, Е - загальна кількість експлантів, що були висаджені на 
експериментальний варіант середовища).  

В результаті досліджень було встановлено досить високий регенераційний 
потенціал черешкових експлантів. Так, частота регенерації з даного типу експлантів 
на середовищі з низьким вмістом регуляторів росту як цитокінінової так і фуксинової 
природи була найвищою (77%). Зі збільшенням вмісту ауксину (НОК) у середовищі 
частота регенерації знижувалась. Крім того, збільшення вмісту цитокініну (БАП) 
також викликало зниження частоти регенерації. Отже, оптимальним вмістом 
регуляторів росту у живильному середовищі для отримання успішної регенерації 
можна вважати вміст 1 мг/л БАП у поєднанні з 0,1 мг/л НОК. В той же час, за 
культивуваня на середовищі з даним вмістом регуляторів росту також відмічали і 
найвищу середню кількість утворених de novo пагонів (в середньому 5 пагонів на 
одному експланті). Отримані нами результати, ми порівнювали з регенерацією 
листкових експлантів. Регенерація пагонів з листкових експлантів відбувалася лише 
на середовищах з  високим вмістом БАП, а також при використанні кінетину замість 
БАП. Тому можна стверджувати, що черешкові експланти показали вищу частоту 
регенерації ніж листкові. 

Отриманні дані є корисними для встановлення оптимальних схем 
мікроклонування рослин даного виду. В результаті роботи було підтверджено  високу 
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регенераційну здатність тканин черешка до регенерації, частота утворенних пагонів 
була досить високою. Таким чином, було підтверджено ефективність використання 
черешкових експлантів для мікроклонування. 
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Ліси Рівненської області внаслідок нелегального впливу несанкціонованого 

видобутку бурштину на багатьох гектарах перетворилися на суцільні пустелі. Важко 
уявити, що природна органічна сполука у вигляді прозорих чи напівпрозорих камінців, 
стане причиною загибелі споконвічних пралісів Рівненської області.  

Рівненський бурштин утворився близько 40 млн років тому в еоцені, в період, 
коли територія сучасної України була островом, а території сусідніх Білорусі та 
Польщі морем. Людиною він використовувався з часів палеоліту і неоліту  [1]. 

 Основні запаси бурштину України зосереджені, насамперед, у лісах на 
території  Рівненської області. Проблема незаконного видобутку бурштину вже 
десятки років тому постала у селищі міського типу Клесів, Сарненського району, 
Рівненської області. Тепер масштаби цього лиха поширились на найближчі райони і 
сусідні області [1]. 

Продовж 2017-2018 рр. студенти-біологи Факультету природничо-географічної 
освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова проводили маршрутні обстеження 
лісових масивів Сарненського району. Метою дослідження було встановлення 
наслідків несанкціонованого видобутку бурштину на біоту природних угруповань. 

Дослідження проводились за стандартною методикою польових 
біогеографічних досліджень [2]. 

В ході обстежень було встановлено, що в районі досліджень зростають 
ялинові ліси. Вони представлені заростями ялини європейської (Picea abies (L.) 
Karst.) з домішками берези (Betula pendula Roth) та сосни лісової (Pinus sylvestris L.).  
Дані угруповання є унікальним для України естразональним типом рослинності який 
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невеликими острівцями зустрічаються на півночі Рівненщини. Хвойні породи 
складають основу лісових масивів (68%).  

Саме на території  хвойних лісів в результаті скам’яніння смоли і відбувається 
утворення і залягання бурштину. Проведеними обстеженнями встановлено, що 
останніми роками через стрімке поширення шкідників та хвороб відбувається масове 
всихання хвойних дерев. На Рівненщині домінуючі породи дерев – сосни (Pinus 
sylvestris L.). Сосна є дуже чутливою до надлишкового зволоження. Менш чутливими 
є берези (Betula pendula Roth), вільхаклейка (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.) та осика 
(Populus tremula L., Populus pseudotremula N. Rubtz.), але господарська цінність їх є 
нижчою, хоч і строки зростання нижчі.  

Своєрідний тип рельєфу вплинув на характер розподілу поверхневих та 
грунтових вод і призвів до значного заболочення території (більше 170 тис.га). 
Болота - особлива риса природи Рівненщини. Вони займають, головним чином, 
північну, поліську частину області. За походженням рослинного покриву виділяють 
такі різновиди боліт, як низинні, перехідні та верхові. 

Добування бурштину злочинними картелями проводиться шляхом закачування 
величезних мас води у і без того перезволожену екосистему (рис.1).  

Таке варварство призвело до того, що у Рівненській області за останні роки 
знищено родючий шар ґрунту. Безмежні ямами, що зовні схожі на кратери, як з 
місячних пейзажів поглинули всю невисоку рослинність. Столітні дерева 
занурюються у безодню і нагадують про себе лише залишками зелених чубчиків. Ці 
дерева вже ніколи не ростимуть на цих площах. А більш літні кремезні зелені велетні 
стиглого чи пристигаючого віку провалюються у вирви, або вивертаються з коренями. 
Вода вимиває під їх корінням саме життя. 

 
Рис.1 Як на Рівненщині нелегально добувають бурштин (https://antikor.com.ua) 

Відомо, що старателі перекопують магістральні канали, які утримують водний 
режим на осушених болотах, та спрямовуючи потоки річкових вод для роботи помпи. 
Нами відмічено, що в силу злочинної діяльності бурштинокопачів, на значних 
територіях уже виникли проблеми із збереженням водного балансу. Зафіксовано 
підтоплення та повторне заболочення лісових масивів. У деяких місцях 
перенаправляються підземні води, що веде до водного дифіциту та опустелювання 
районів. Пошкоджують не тільки площі державних  лісових господарств,  а території 
Рівненського заповідника,  де унікальні поліські болота, рідкісні рослини. 

У місцях порушених земель (рис. 2) змінюється природне екологічне 
середовище, звичне для зростання дерев та для усієї лісової флори і фауни, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/L.
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оголюються неродючі материнські породи на яких дуже складно проходить 
заліснення. Порушене середовище має надмірну кислотність. Це значно обмежує 
поширення рослин. У тому лісі, де вже побували бурштинокопачі через декілька років 
всихають усі дерева - відбувається екзогенна сукцесія. Нами виявлена лише молода 
поросль осики (Populus tremula) та деякі види роду верби (Salix L.). Ми не знайшли на 
«недомолотах»  журавлини звичайної (Oxycoccus palustris L.), росички проміжної, 
верби чорної, чорниці та брусниці занесених до Червоної книги. Ми навіть типових 
для Полісся сосни лісової ялини європейської та бірези не виявили.   

Відновлення лісових масивів проходить дуже важко. Деревам 
складно  там  закріпитися. Звичний для Полісся вид – сосна лісова (Pinus sylvestris) 
загалом невибаглива і має широку екологічну пластичність. Проте, на 
рекультивованих площах, сіянці сосни частково всихають, їх заносить піском і 
деревця пропадають [3]. 

Проблеми виникають і у тварин. Вони топляться в ямах у які потрапляють, 
загрузають і не можуть вибратися. Ми не виявили типових мешканців лісу: лосів, 
косуль, дикого кабана, лисиць, їжаків, білок, зайців. Усі вони залишили зруйновані 
території. Досліджувані території залишили також і червонокнижні рись 
євразі́йська (Lynx lynx L.) та лелека чорний (Ciconia nigra Linnaeus, 1758). 

Відновлення біоти ялинових лісів борів та суборів без корінної рекультивації 
території неможливе. Природа не відновлюється самостійно після видобутку. Там 70-
80 років повноцінного лісу не буде. 

Крім безпосередньої шкоди, яка завдається екосистемам лісів, боліт і 
суходолів, мотопомповий видобуток бурштину повністю знищує близькоповерхневі 
(до 4–10 і більше метрів) продуктивні бурштиноносні горизонти, що формувалися 
протягом мільйонів років. Серед викопних знахідок в інклюзії рівненського бурштину 
знайдені скорпіони, сінокоси, псевдоскорпіонів, кліщі, павуки, комахи (оси, мурахи, 
наїзники, веснянки, сітчастокрилі, жорсткокрилі, клопи, трипси, попелиці, двокрилі), а 
також нематоди, багатощетинкові черв'яки і останки пір'я птахів і волосся ссавців [4]. 

 

 
Рис. 2 Бурштинові райони Рівненщини (http://www.rivne1.tv/Info/?id=85499) 

 
Отже внаслідок незаконного видобутку бурштину потребують рекультивації 

близько 150 тисяч гектарів землі у Рівненській, Волинській та Житомирській областях 
де природні унікальні комплекси втрачено назавжди. Хто фінансуватиме відновлення 
насаджень поки невідомо.  Вже знесені цілі лісові масиви і відновити їх дуже важко. 
Страждають водні ресурси, адже видобувається вода, потім відбувається вторинне 
забруднення ґрунтових і підземних вод, біорізноманіття зникає. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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Збереження навколишнього середовища є надважливим елементом 
національної безпеки кожної держави. І, оскільки подібна діяльність руйнує підвалини 
цієї безпеки, зацікавитися цією темою повинна Служба Безпеки України. Тим більше, 
що мова йде не тільки про знищення лісів, а й про колосальні кошти, що оминають 
бюджет України. 
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На території Миронівського району знаходяться великі посіви пшениці та 

Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла. Її вирощування є важливою 
складовою економічного розвитку Миронівського району і становить основний 
напрямок діяльності дослідних господарств Миронівського інституту пшениці, а тому 
вивчення біології, морфології, екології шкідників, що уражають посіви пшениці, є 
актуальним на даний час. Для збереження, примноження та догляду за посівами 
потрібно також визначити основні методи та заходи боротьби з ними. 

Миронівський район територіально розташований у Південно-Східній частині 
Київської області на водорозділі річок Дніпро, Рось та Росава. Територія 
Миронівського району займає 904 км2. Рельєф місцевості – широкохвилясте, досить 
підвищене плато. Ґрунтовий покрив території представлений в основному потужними 
малогумусними крупнопилуватосуглинковими та пісчаносуглинковими слабко- і 
середньовилугованими чорноземами. Відносно легкий механічний склад ґрунту 
покращує його обробіток, сприяє кращій водопроникності, доброму повітряному та 
тепловому режимам. Характерною рисою клімату Миронівського району є його 
помірна континентальність.  

В Миронівському районі переважає лучний рослинний покрив та степова 
рослинність. Фауна представлена великою різноманітністю різноманітних видів 
тварин. Серед комах типовими представниками є такі родини як довгоносики, вусачі, 
листоїди, совки. Рідкісними є види сколія-гігант та сколія степова, джміль 
пластинчастозубий, джміль яскравий. На території району знаходиться велика 
кількість заказників задля збереження та захисту рослинного і тваринного світу.  

Щороку із зростанням посівів пшениці збільшується і кількість шкідників, що її 
уражають. 

На території району поширені види шкідників, які є вузько спеціалізованими в 
відношенні рослин, використовуваних ними для харчування і ушкоджують тільки 
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пшеницю (гессенська муха), інші пошкоджують різні культури, що відносяться до 
родини злакових (шведська муха), треті пошкоджують різноманітні культури, що 
відносяться до різних родин (всеїдні шкідники). 

До шкідників озимої пшениці належить озима совка Agrotis segetum (Schiff.) та 
турун хлібний – Zabrus tenebrioides (Goese). Озима совка пошкоджує посіви пшениці 
у фазі гусениці другого покоління, саме вони підгризають стебла злаків. Для 
боротьби з ними виконують регулярне обкошування квітучих бур'янів з метою 
погіршення умов харчування метеликів.  

Турун хлібний пошкоджує посіви як у фазі дорослої особини, так і у фазі 
личинки. Дорослі особини харчуються зерном пшениці, а личинки листям, чим 
знищують самі посіви. Для боротьби із цими шкідниками зазвичай використовують 
хімічний метод. 

Яру пшеницю пошкоджують пшенична совка – Еіхоа tritici (L.), ковалики – 
Elateridae, шведська муха – Oscinella pusilla та ярова муха – Phorbia genitalis 
(Schnabl). Пшенична совка повністю перегризає стебло пшениці, повністю знищуючи 
рослину. Для боротьби вокористовують зяблеву оранку задля зниження відкладених 
у ґрунт яєць.  

У коваликів шкіниками виступають їх личинки – дротянки. Вони повністю 
виїдають висіяні в ґрунт зерна, підгризають підземну частину стебла, ушкоджують 
вузол кущіння. Для боротьби з дротянками застосовується комплекс агротехнічних і 
винищувальних заходів. 

Самки шведської та ярової  мухи відкладають яйця на молоді стебла пшениці і 
інших злаків. Личинка проникає в середину стебла, харчується нижньою частиною 
центрального листка і ембріональним зачатком колоса. Найбільш небезпечними є 
пошкодження сходів пшениці, нанесені до початку кущіння, так як вони викликають 
загибель рослин. Личинки ярової мухи роблять на пошкодженому стеблі спіральний 
хід, чого не спостерігається при пошкодженні личинкою шведської мухи. Для 
боротьби зі шведською та яровою мухою необхідно: більш ранні терміни посіву ярої 
пшениці; лущення стерні і рання зяблева оранка; посів стійких сортів. 

До шкідників, що уражають як яру, так і озиму пшеницю належать хлібні клопи, 
гессенська муха – Mayetiola destructor (Say.) хлібний пильщик (Cephus pygmaeus L.), 
жук-хрестоносець – Anisoplia  agricola (Poda.); і красун, або хрущ польовий – Anisoplia 
segetum (Hrbst.) та злакові попелиці.  

Клопи проколюють хоботком стебла і висмоктують з них клітинний сік. На 
озимій пшениці пошкодження найчастіше збігаються з початком виходу рослин в 
трубку, а на ярій пшениці з фазою кущіння. Уколи клопа викликають загибель 
центрального листа і відмирання пошкодженого стебла.  

Ступінь пошкодження рослин пшениці личинками гессенської мухи залежить 
від фази розвитку, умов вирощування пшениці, чисельності личинок на одній рослині. 
Якщо пошкоджується вузол кущіння з початку утворення соломини, то ріст стебла не 
зупиняється, але в тих місцях, де знаходиться личинка, утворюються бурі плями, 
стебла стають тонкими і неправильно вигнуті. До кінця літа нове, літнє, покоління мух 
кладе яйця на сходи озимих посівів. Личинки, що вилупилися, сильно пошкоджують 
озимі посіви. На озимих личинки і залишаються зимувати.  Найбільш небезпечними є 
ушкодження, завдані в фазу сходів до початку кущіння. В такому випадку рослини 
зазвичай гинуть. 

Пошкодження хлібними пильщиками викликають обламування стебел, 
пустоколосся, ускладнюють збирання і як наслідок, зниження врожаю. Заходи 
боротьби:  лущення стерні і глибока зяблева оранка;  раннє і швидке збирання 
врожаю, що попереджає обламування пошкоджених стебел. 

Із хлібних жуків поширені  жук-хрестоносець і красун, або хрущ польовий. 
Найбільшої шкоди завдають жуки, які харчуються зернами спочатку озимої, а пізніше 
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- ярої пшениці в фазі молочної та воскової стиглості. Крім безпосереднього виїдання 
зерна, жуки шкідливі тим, що вибивають зерна з колосків на землю. 

Злакові попелиці живуть великими колоніями на листі злаків. Зимують яйця, 
відкладені восени на листках сходів озимих. З яєць народжуються личинки. До часу 
виходу рослин пшениці в трубку кількість попелиці настільки збільшується, що 
призводить до утворення великих галявин: листя знебарвлюються, жовтіють і 
відмирають, а рослини не колосяться. Заходами боротьби є глибока зяблева оранка, 
ранній посів ярої пшениці.  

Основна кількість шкідників, що уражають посіви пшениці належить до ряду 
твердокрилі – 45 %. Найпоширенішими представниками являються велика кількість 
коваликів, хлібні жуки та туруни. Друге місце по кількості видів займає ряд 
напівтвердокрилі – 20 %. Найбільшої шкоди завдають: клоп шкідлива черепашка, 
клоп маврський і елія гостроголова. До двокрилих, в кількості 15 %  відносяться 
гессенська муха, шведська муха та ярова муха.  

Лускокрилі складають 10 % від загальної кількості і до них належать озима та 
пшенична совки.  Перетинчастокрилі і рівнокрилі складають по 5% від кількості. До 
перетинчастокрилих належить хлібний пильщик, а до рівнокрилих злакова попелиця.  

З метою збереження посівів пшениці використовують різні методи захисту 
рослин. Для цього потрібно визначити особливості біології та екології видів. 
Основними методами для захисту і збереження посівів пшениці є агротехнічний, 
біологічний, механічний, фізичний та хімічний методи. Провідну роль в боротьбі із 
шкідниками повинні грати агротехнічні заходи, адже вони є найбезпечнішими і для 
рослин, і для людини.  
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Всім відомо, що мисливські види тварин є важливим компонентом природних 

екосистем, функціонування яких може порушитися через надмірну експлуатацію 
таких видів, брак або відсутність заходів їх збереження, руйнування середовищ в 
якому вони живуть і розмножуються та браконьєрство. Тому ця тема є дуже 
важливою і актуальною в даний час, адже такі тварини потребують постійного 
контролю чисельності та створення сприятливих умов для життя, щоб люди не 
знищили цілі види заради своїх потреб та задоволення.  

Продовж 2017-2018 рр. студентами Факультету природничо-географічної 
освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова проводились зооценотичні 
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дослідження мисливських тварин в природних угрупованнях. Район нашого 
дослідження розташований у межах Бердичівського лісового господарства. 

Мета дослідження – встановити видовий склад тварин даних мисливських 
угідь. 

В роботі використані стандартні методики польових досліджень у біогеографії 
[1]. 

Територія Бердичівського лісового господарства розміщена на правобережжі 
України на півдні Житомирської області (рис 1), в центральній частині Полісся. Клімат 
є помірно континентальним. Середні показники температури січня змінюються від —
5 °С на до —7 °С, липня — від +18 °С до +20 °С. Кількість опадів варіюється від 600 
до 570 мм за рік.  

 Рис .1. Розташування Бердичівського району на карті Житомирської 
області 

Лежить лісове господарство на північному схилі Придніпровської височини. Вся 
його територія повністю розташована в природній зоні Лісостепу.  

Бердичівське лісове господарство розташоване на півночі України, займає 
південно-західну частину Житомирської області і включає території Бердичівського, 
Любарського, Романівського та Чуднівського адміністративних районів. Загальна 
площа лісового фонду становить 25540 га. Адміністративно-організаційна структура 
лісгоспу складає 7 лісництв: Богданівське, Гвоздяренське, Любарське, Миропільське, 
Романівське, Чорнолозьке, Чуднівське, автотранспортний цех, нижній склад ст. 
Разіно [4]. 

Ґрунти перехідні від підзолистих до чорноземних. Подекуди є лучні ґрунти та 
торфові. 

По території лісового господарства протікають такі річки: Гнилоп’ять, 
Гнилоп’ятка, Коднянка, Гуйва, Терехова, Тетерів, Турчин, Случ, Вербка, Деревичка, 
Будичіна, а також багато невеликих струмків, які впадають в них. 

Лісистість території становить більшу її частину. Ліси збереглися в долинах 
річок та межиріччях. Вони ростуть на сірих лісових ґрунтах та деградованих 
чорноземах (в яких зменшився вміст гумусу, і вони стали менш родючими). Лісові 
масиви складаються переважно з дуба, сосни, ялини, берези, вільхи, липи, клена, 
ліщини, горобини, граба, дикої груші та ін. 

Невеликі площі зайняті луками. Там ростуть анемона, конюшина, стоколос, 
вероніка колосовидна, гадючник, звіробій. Це переважно багаторічні рослини, із 
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коренів і стебел яких утворюється дернина. На заплавних луках ростуть осока, рогіз, 
стрілиця, калюжниця.  

Видовий склад та чисельність мисливських видів тварин головним чином 
визначають кормові і захисні умови їх проживання, якість яких обумовлена 
здебільшого структурою рослинного покриву. В свою чергу, остання формується під 
впливом природно-кліматичних умов. Для Бердичівського лісового господарства 
характерними лісовими тваринами являються: козуля європейська (Capreolus 
capreolus (Linnaeus, 1758)), кабан дикий (Sus scrofa (Linnaeus, 1758)), куниця 
лісова  (Martes martes(Linnaeus, 1758)), заєць сірий (Lepus europaeus Pallas, 1778), 
лисиця звичайна (Vulpes vulpes, syn. Vulpes fulva(Linnaeus, 1758)), борсу́к 
європе́йський, або лісовий[1] (Meles meles(Linnaeus, 1758)), тхір лісовий (Mustela 
putorius), рябчик (Bonasa bonasia(Linnaeus, 1758)) . Особливо цінними є лось 
(Alces Gray, 1821), олень благородний (Cervus elaphus), козуля, дикий кабан. У 
заплавах річок водяться бобри (Castor(Linnaeus, 1758)), видра річкова (Lutra 
lutra(Linnaeus, 1758)) , норка європейська  (Mustela lutreola(Linnaeus, 1758)), борсуки, 
горностаї (Mustela erminea L.). З рідкісних птахів тут трапляються лелека чорний 
(Ciconia nigra), орлан білохвіст (Haliaeetus albicilla(Linnaeus, 1758)), змієїд (Circaetus 
gallicus (Gmelin, 1788)). 

Для поліпшення видового складу дичини та збагачення фауни було 
завезено ондатру (Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)), єнотовидну собаку 
(Nyctereutes procyonoides (GRAY, 1834)), благородного оленя, які прижилися і 
розмножуються. Значно зростає кількість лося, збереглись і охороняються бобри [2]. 

До Червоної Книги України занесені такі тварини: бобер, норка, тхір, горностай, 
глуше́ць, або глуха́р (Tetrao urogallus (Linnaeus, 1766)),  тетерук (Tetrao tetrix 
(Linnaeus, 1758)), лось та інші [3]. 

Видовий склад мисливських тварин Бердичівського лісового господарства має 
такий стан: козулі – 1,7 тис. голів; кабана – 1,1 тис. голів; зайця сірого – 9,8 тис. голів; 
лисиці – 1 тис. голів; оленя плямистого – 13 голів; лося – 40 голів; оленя 
європейського – 20 голів. Також в мисливських угіддях Бердичівського лісгоспу 
нараховується понад 50 тис. голів різних видів пернатої дичини. 

Головним показником рівня ведення мисливського господарства є чисельність 
мисливської фауни та її добування. З метою забезпечення визначення чисельності 
мисливських тварин та раціонального використання мисливської фауни у 
відповідності до ст. 26 Закону України «Про тваринний світ», ст. 30 Закону України 
«Про мисливське господарство та полювання», всі користувачі мисливських угідь 
Житомирської області щорічно проводять в період до 1 березня облік чисельності 
мисливських тварин (копитних і хутрових звірів) [5]. 

Реалізація зазначених заходів дасть змогу не допустити погіршення стану 
мисливських угідь, перевищення лімітів та норм спеціального використання 
мисливських тварин, приховування та спотворення інформації про стан, чисельність 
та обсяги добування звірів. 

Основні зусилля працівників лісгоспу спрямовані на допомогу в подоланні 
дикими тваринами несприятливих для них зимових умов і забезпечення надійної 
охорони. Вони щодня поповнюють підкормові майданчики продуктами, у міру їх 
поїдання дикими тваринами. Солонці заповнюються сіллю, яка є джерелом 
мікроелементів і надзвичайно потрібною їжею для звірів взимку. За словами 
головного мисливствознавця, працівниками лісгоспу було заготовлено на зиму 
зернові, сіно, кормові віники і інші необхідні ласощі[6]. 

Основними проблемами, які виникають при догляді і підтримці за 
мисливськими тваринами в Бердичівському лісовому господарстві є підгодовування 
їх зимою та захист від браконьєрства. Це призводить до загибелі тварин. Причиною 
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цього є недостатнє фінансування даного лісового господарства; необізнаності та 
безвідповідальності місцевих людей, відсутність покарань для них [7]. 
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ВЗАЄМНА АЛЕЛОПАТИЧНА АКТИВНІСТЬ НАСІНИН RAPHANUS SATIVUS L. І 
BETA VULGARIS L. 

 
Фіщук Ю.Б. студентка 2 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., асистент Єжель І.М., 
зав. лаб. Козаченко Л.В.  

 
Алелопатія – оригінальний сучасний науковий напрям, який трансформувався 

у наукову дисципліну, котра 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 [1, 2, 3]. Незважаючи на 
великий ступінь контролю людини над агрофітоценозами, алелопатія і тут відіграє не 
менш важливу роль, ніж у природних угрупованнях. На відміну від рослинних 
природних угруповань, що складаються з багатокомпонентних більш-менш 
збалансованих сумішей, посів складається з одного, значно рідше – з двох або трьох 
компонентів. Тому у цьому випадку значно більша небезпека однобічного 
нагромадження фізіологічно активних стійких метаболітів, для яких не знаходиться 
споживачів [1, 4]. Отже, розкриття невідомих ще аспектів взаємодії рослин, таких як 
алелопатичний взаємовплив, є новим резервом підвищення продуктивності агро- і 
природних ценозів. Створення стійких і тривалих насаджень, які є науковою основою 
для розроблення змішаних посівів та обґрунтованої сівозміни становить актуальність 
цього дослідження. 

Мета дослідження: визначення алелопатичної активності Beta vulgaris та 
Raphanus sativus для розроблення наукових основ ефективної сівозміни 
сільськогосподарських культур. Завдання дослідження: відібрати свіже насіння 
останнього року вегетації досліджуваних рослин; насінини пророщувати на 
фільтрувальному папері у чашках Петрі діаметром 9-10 см, при чому в одну чашку 

https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%202016.pdf
https://berdlg.com.ua/golovna.html
https://berdlg.com.ua/golovna.html
https://berdlg.com.ua/golovna.html
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висівати 10 насінин по 5 кожного виду. Щоб насіння рослин двох видів не мало змоги 
змішуватися, по діаметру чашки на фільтрувальному папері зробили складку, яка 
ділить чашку на 2 частини. Тому фільтрувальний папір вирізали не округлої, а 
овальної форми, із можливістю формування складки. Оптимального зволоження 
досягли додавши у чашку Петрі 5 мл води. Після цього чашки із закладеним на 
пророщування насінням переносили до термостата із регульованими температурою 
та освітленням. Через 7 днів проводили підрахунок числа насінин, що проросли, і 
порівнювали із активністю проростання на контролі (рис. 1). 

Критерієм оцінювання алелопатичних взаємовідносин були такі біометричні 
показники як довжина коренів та пагонів (рис. 2-3). 

Методика дослідження: алелопатичні властивості насінин Raphanus sativus і 
Beta vulgaris  вивчені за загальноприйнятою методикою (біотест на пропрощування 
насінин проведено за А. М. Гродзінським) [5]. 

Об’єкт: насінини Raphanus sativus і Beta vulgaris. 
Предмет: алелопатичні властивості Raphanus sativus і Beta vulgaris під час 

сумісного проростання насінин. 
Результати досліджень: у процесі досліджень встановлено, що біологічно 

активні речовини насінин Beta vulgaris здійснили пригнічувальний вплив на 
проростання насінин Raphanus sativus.  

Таблиця 1  
Взаємна алелопатична активність Raphanus sativus  і Beta vulgaris  

Тест-об’єкт К-сть пророслих 
насінин (шт.) 

Довжина кореня (см) Довжина пагона (см) 

Beta vulgaris 10 1,3 4,6 

Raphanus sativus 6 1 3,4 

Raphanus sativus і 
Beta vulgaris 

5;1 7,2;1 9,4;3 

Рис.1. Проростки Raphanus sativus  і Beta vulgaris  в чашках Петрі 
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Рис. 2. Довжина пагонів проростків Beta vulgaris  та Raphanus sativus при 

сумісному проростанні (ряд 2) і окремо (ряд 1) 

 

 
Рис. 3 Довжина коренів проростків Beta vulgaris та Raphanus sativus при 

сумісному проростанні (ряд 2) і окремо (ряд 1) 

 

Висновок: Досліджено взаємну алелопатичну активність насінин Beta vulgaris 
та Raphanus sativus. Встановлено пригнічувальний вплив Beta vulgaris на Raphanus 
sativus. Виявлено, що Raphanus sativus конкурує з Beta vulgaris  не лише за світло, 
воду та поживні речовини в агрофітоценозі, але й пригнічує його ріст шляхом 
виділення біологічно активних речовин у воду. Цей вплив потрібно врахувати під час 
планування сівозмін. 

Отже, можна сказати, що вирощувати Beta vulgaris  та Raphanus sativus поряд 

не бажано, адже високої врожайність не спостерігатиметься. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАРИТЕТНОГО ФЛОРОФОНДУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Фіщук Ю.Б. студентка 2 курсу 
спеціальності «Біологія» 
науковий керівник: 
к.б.н., доцент Журавель Н.М. 

 
За попередніми даними, флора Волинської області налічує близько1300 видів 

вищих спорових і насінних рослин, які належать приблизно до 100 родин і понад 450 
родів. 

У зв'язку з різноманітністю рослинного покриву складові флори Волинської 
області за біологією і екологією досить різноманітні. Тут переважають види лісові 
(близько 40% флористичного складу), лучні (близько 20%), болотні (понад 10%) та 
водні і прибережні (близька 10%). Серед життєвих форм пануюча роль належить 
трав'янистим багаторічникам (близько 70%). 

Територія Волинської області входить до складу Східно-Європейської провінції 
широколистяних лісів Європейської широколистяної зони. У межах області 
розрізняють два геоботанічних округи – Західно-Поліський і Волинський (Г. І. Білик, Є. 
М. Брадіс, 1962).  Для Полісся властива значна заболоченість і залісненість (близько 
40%). Волинське Полісся – найбільш заболочена частина території УРСР (10%, а 
місцями – до 20%). Серед боліт переважають низинні евтрофні болота, але значні 
площі займають болота мезотрофні і оліготрофні. Переважна більшість боліт 
Волинського Полісся належить до торфових боліт або торфовищ. Значні площі 
Волині займають луки, які становлять близько 25% усіх земельних угідь. Найбільші 
площі припадають на міжрічкові луки. Долини великих річок – Горині, Стиру, Стоходу, 
Турії – вкривають заплавні луки, малих – переважно заболочені. 

Флора Волинської області об'єднує в собі і типові західноєвропейські і 
східноєвропейські елементи. На цій території виростають і бореальні, і європейські 
неморальні, і степові, і, навіть, монтанні види. До бореального типу географічних 
елементів, насамперед, слід віднести такі рослини – «мешканці» хвойних лісів, як 
ялина європейська (Рісеа abies), сосна звичайна (Pinus sylvestris), брусниця 
(Vaccinium vitis-idaea), хвощ лісовий (Equisetum sylvaticum), болотний та лучний, 
одноквітка звичайна (Moneses uniflora), грушанка круглолиста і середня, ранник 
вузлуватий, чорниця (Vaccinium myrtillus), лохина (Vaccinium corymbosum), берези 
пухнаста і бородавчаста, журавлина чотирипелюсткова (Vaccinium oxycoccos), 
вероніка струмкова (Veronica beccabunga), лікарська (Veronica officinalis), щиткова 
(Veronica scutellata), підмаренники північний  (Galium boreale) і справжній (Galium 
verum) , калина (Viburnum), плаун колючий (Lycopodium annotinum), комонник лучний 
(Succisa pratensis), осока малоквіткова (Carex pauciflor), пухівка піхвова (Eriophorum 
vaginatum ), ринхоспора біла (Rhynchospora alba) та ін. До європейського типу флори 
належать рослини – складники широколистяних лісів, а також види, що виростають 
на лісових луках, узліссях, болотах: дуб звичайний (Quercus robur), граб звичайний 
(Carpinus betulus), переліска багаторічна (Mercurialis perennis), живокіст серцевидний 
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(Symphytum cordatum), наперстянка великоцвіта (Digitalis grandiflora), дзвоники 
круглолисті (Campanula rotundifolia), підлісник європейський (Sanicula 
europaea)  тощо. До флори Волинського Полісся належать такі представники аркто-
альпійського типу, як верес звичайний (Calluna vulgaris ), андромеда багатолиста 
(Andromeda polifolia), товстянка звичайна (Pinguicula vulgaris), верба розмаринолиста 
(Salix rosmarinifolia), журавлина дрібноплода (Vaccinium microcarpum), ломикамінь 
болотний (Saxifraga hirculus). До степового типу геоелементів належать: ковила 
волосиста (Stipa capillata), осока низька (Carex humilis), оман мечолистий (Inula 
ensifolia),  горицвіт весняний (Adonis vernalis). 

Серед представників адвентивного типу геоелементів слід насамперед 
назвати досить поширену на болотистих луках і болотах лепеху звичайну (Acorus 
calamus). 

Серед рідкісних, або мало поширених, поліських видів слід вказати язичника 
сибірського (Ligularia sibirica), місцезростання якого обмежене лише болотними і 
вогкими луками Волинського Полісся. Лише в соснових лісах Волинського Полісся 
виростає тисдалія голостебла (Teesdalia nudicaulis), а на північному заході Полісся та 
у Волинському Лісостепу на осоково-мохових болотах трапляється осока Девелла 
(Carex davalliana). На Волинському Поліссі серед лісів і чагарників виростає ожина 
мохнастостебла (Rubus nessensis), по берегах річок – вовчуг колючий (Ononis 
spinosa), по суходільних луках – армерія видовжена (Armeria elongata). Для узлісь, 
лісових лук Волинського Лісостепу характерне жовтозілля Бессера (Senecio 
besserianus), а для боліт цієї території – меч-трава болотна (Cladium mariscus). 

Досить цікавою є група видів, поширених, з одного боку, по луках, лісах, 
болотах Волині, а з другого – та, що росте в передгір'ях і по гірських схилах 
Українських Карпат. Це, зокрема, живокіст серцевидний (Symphytum cordatum), 
апозерис смердючий (Aposeris foetida), сашник іржавий (Schoenus ferrugineus) тощо [ 
1 ]. 

Станом на 01.01.2016р. на території області охороняється 79 видів рослин та 
грибів. 94 – занесені до Червоної книги України.7 – занесені до додатків Конвенції 
про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування [2]. 

 
Таблиця 1 

Види рослин та грибів, що охороняються [ 2 ] 
 2013 2014 01.01.2016 

Види рослин та грибів на території області, од. 79 79 79 

Види рослин та грибів, занесені до Червоної 
книги України, од. 

94 94 94 

Види рослин та грибів, занесені до додатків 
Конвенції про охорону дикої флори і фауни і 
природних середовищ існування в Європі, од. 

 

7 

 

7 

 

7 

Перелік видів рослин та грибів, що підлягають особливій охороні на території 
області (станом на 01.01.2016 року) [ 2 ]: 

Лікоподієла заплавна (Lycopodiella inundata Holub) 
Рід Плауни (Lycopodium) – 4 види  
Молодильник озерний (Isoetes lacustris) 
Гронянка півмісяцева (Botrychium lunaria) 
Марсилія чотирилиста (Marsilia quadrifolia) 
Сальвія плаваюча (Salvinia natans) 
Береза низька (Beluta humilis Schrank) 
Верба чорнична (Salix murtilloides) 
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Шейхцерія болотна (Scheuchzeria palustris) 
Ситник бульбистий (Juncus bulbosus) 
Відкасник татарниколистий (Carlina onopordifolia) 
Язичник буковинський (Ligularia bucovinensis) 
Щитолистник звичайний (Hudrocotyle vulgaris) 
Хамедафна чашкова (Chamaedaphne calyculata) 
Журавлина дрібноплода (Oxycoccus microcarpus) 
Булатка червона (Cephalanthera rubra) 
Гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis) 
Гудайера повзуча (Goodyera repens) 
Жировик лезеля (Liparis loeselii) 
Рід Зозулинець (Orcnis) – 4 види 
Рід Коручка (Epipactis) – 3 види 
Любка дволиста ( Platanthera bifolia) 
Малаксис однолистий (Malaxis monophyllos) 
Неоттіанта каптурувата ( Neottianthe cucullata) 
Рід Пальчатокорінник (Dactylorhiza) – 3 види 
Траунштейнера куляста (Traunsteinera globosa)  
Хаммарбія болотна (Hammarbya paludosa)  
Рід Черевички (Cypripedium) – 2 види 
Підсніжник звичайний (Galanthus nivalis) 
Тофільдія чашечкова (Tofildia calyculata) 
Цибуля ведмежа (Allium ursinum) 
Ломикамінь болотний (Saxifraga hirculus) 
Альдрованда пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa) 
Росичка англійська (Drosera anglica) 
Товстянка звичайна (Pinquicula vulgaris) 
Водяний горіх плаваючий (Trapa natans) 
Меч-трава болотна (Cladium mariscus) 
Осока Двелла (Carex davalliana) 
Осока затінкова (Carex umbrosa) 
Сашник іржавий (Schoenus ferrugineus) 
Шолудивник королівський (Pedicularis sceptrum-carolinum) 
Вовчі ягоди пахучі (Daphne cneorum) 
Ліннея північна (Linnea borealis) 
Рід Стигонема (Stigonema) – 2 види 
Торея найрозгалуженіша (Thorea ramosissima) 
Хара витончена (Chara delicatula) 
Меезія тригранна (Meesia triquetra) 
Сльози зозулині яйцевидні (Listera ovata або Neottia ovata) 
Хамарбія болотна (Hammarbya paludosa) 
Пальчатокорінник плямистий (Dactylorhiza maculata) 
Зозулині черевички справжні (Cypripedium calceolus) 
Загальна характеристика флори Волинської області представлена – місцева 

флора розвинулась з трьох генетичних центрів: гумідний (вологий) – широколистяні і 
хвойні ліси, аридний (сухий) – степові елементи та ксерофільні рідколісся, 
арктоальпійський – елементи трав’янистої альпійської рослинності. З рослинного 
покриву домінують бореальні види (ростуть в арктичних і субарктичних широтах) 46% 
складу флори.  
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Алелопатія – одна з найважливіших форм хімічного зв’язку і взаємодії рослин, 
важливий чинник, що визначає видовий склад, чисельність популяції та 
продуктивність фітоценозів. Фундатором 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 [1]. Оскільки, явище алелопатії визначає 
здатність видів співіснувати на одній території в умовах рослинного угрупування, ми 
провели дослідження взаємовпливу Pisum sativum L., Phaseolus vulgaris L., та Rheum 
officinale Baill. при сумісному пророщуванні. З цього випливає актуальність цієї 
роботи. 

Метою дослідження є взаємовплив Pisum sativum, Phaseolus vulgaris та Rheum 
officinale при сумісному пророщуванні. Для її реалізації виконано такі завдання: 
відібрано дослідний матеріал – життєздатні насінини Pisum sativum, Phaseolus 
vulgaris та Rheum officinale поміщено в чашки Петрі по 10 насінин для контролю та по 
5 насінин для сумісного пророщування за методикою А. М. Гродзинського [1]. 

Об’єкти дослідження: Pisum sativum, Phaseolus vulgaris, Rheum officinale. 
Горох посівний (Pisum sativum L.) – вид квіткових рослин з родини Бобові. 

Трав’яниста рослина, що широко вирощується на полях. Стебло витке з чіпкими 
вусиками, що є видозміною листка. Квітки, зазвичай, білі або фіолетові різних 
відтінків, п’ятичленні, двостатеві, зигоморфні. Чашечка зрослолиста, віночок 
вільнопелюстковий. Гінецей апокарпний. Тичинок десять. Плід – біб [2]. 

Квасоля звичайна (Phaseolus vulgaris L.) – однорічна, трав’яниста, 
самозапильна та посухостійка рослина з родини Бобові. Стебло в’юнке, пряме, 
сильно розгалужене. Листя парноперисте, на довгих черешках. Квітки двостатеві. 
Чашечка складається з п’яти зрослих між собою чашолистків, п’яти пелюсток, десяти 
тичинок і маточки. Зав’язь верхня, одногніздна. Колір квіток від білого до темно-
пурпурового та фіолетового. Плід – біб [3]. 

Ревінь лікарський (Rheum officinale Baill.) – багаторічна рослина з родини 
Гречкові, з довгим міцним корінням і простими великими листками. Стебло голе, 
дудчасте, до 2-х метрів заввишки. Рослина перехреснозапильна, пилок переноситься 

http://voladm.gov.ua/ekologichnij-pasport-volinsko%D1%97-oblasti/
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вітром та комахами. Квітки дрібні білі, рожеві або червоні, зібрані у великі суцвіття на 
пазухах листків і на кінцях стебел. Плід – бурі-тригранні горішки по 7-10 см [4]. 

Алелопатичні властивості вищевказаних рослин, взаємне пророщування 
їхнього насіння є предметом даного дослідження. 

Результати: на четвертий день визначали кількісні показники алелопатичного 
взаємовпливу Pisum sativum, Phaseolus vulgaris та Rheum officinale (табл.1, рис. 1) 

 
Таблиця 1 

Енергія проростання Pisum sativum, Phaseolus vulgaris та Rheum officinale при 
сумісному пророщуванні 

 
Об’єкт Умови при сумісному 

проростанні 
Енергія проростання 

Pisum sativum контроль 20% 

+ Phaseolus vulgaris 100% 

+ Rheum officinale 100% 

Phaseolus vulgaris контроль 80% 

+ Pisum sativum 40% 

+ Rheum officinale 80% 

Rheum officinale контроль 60% 

+ Pisum sativum 20% 

+ Phaseolus vulgaris 40% 

 

 
 

Рис. 1 Енергія проростання Pisum sativum, Phaseolus vulgaris та Rheum 
officinale при сумісному пророщуванні 

 
На сьомий день визначали якісні показники алелопатичного взаємовпливу 

Pisum sativum, Phaseolus vulgaris та Rheum officinale: довжину кореня і пагона 
(табл.2). 
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Таблиця 2 
Розміри коренів та пагонів Pisum sativum, Phaseolus vulgaris та Rheum officinale 

при сумісному пророщуванні 
Об’єкт Умови Середня 

довжина кореня, 
мм 

Середня 
довжина пагона, 

мм 

Примітки 

Pisum sativum контроль 25 17 Пошкодження 
насіння 

+Phaseolus 
vulgaris 

39,4 40,4  

+Rheum officinale 96,8 74,4  
Phaseolus 
vulgaris 

контроль 55 36,3  
+Pisum sativum 35 -  

+Rheum officinale 93 67,5  
Rheum officinale контроль 35,8 25  

+Pisum sativum 23 60  
+Phaseolus 

vulgaris 
12,25 -  

 
Отже, у результаті проведеного дослідження, встановлено, що проростки 

Pisum sativum, вирощувані окремо, зазнають пошкодження. При сумісному 
проростанні Pisum sativum з Rheum officinale спостерігається більша кількість 
пророщих коренів та пагонів, ніж при взаємному проростанні Pisum sativum з 
Phaseolus vulgaris. У свою чергу Phaseolus vulgaris при взаємному проростанні з 
Rheum officinale дає кращі якісні показники, на відміну від контролю та в умовах 
проростання з Pisum sativum. Відповідно Rheum officinale у контролі проростає 
краще, ніж при сумісному проростанні з Pisum sativum та Phaseolus vulgaris. Тобто, 
Rheum officinale при проростанні з Pisum sativum та Phaseolus vulgaris сприяє 
кращому розвитку їхніх насінин, проте ріст його проростків при цьому при цьому 
пригнічується. 
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Taraxacum officinalis L. – багаторічна лікарська трав’яниста рослина роду 

Кульбаба, родини Айстрові (Asteraceae L.). Поширена по всій Україні. Має 
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стрілоподібне стебло, висотою 15-30 см. Листки перисторозсічені, ланцетні. 
Коренева система – стрижневого типу. Суцвіття – кошики, що сидять на верхівках 
стебел, квіти – жовтого кольру. Плід сім’янка, насіння клиноподібне, достигає у травні 
- червні. Репродуктивна здатність: до 12 тисяч насінин на одній рослині. Проростає в 
межах температур від 2-22°С, насіння починає проростати у березні – травні. У 
перший рік утворюється розетка і корінь [1]. 

Цитостатики – речовини різноманітної хімічної будови, які вибірково 
пригнічують проліферацію клітин (ріст, розмноження клітин, при якому збільшується 
не лише їх число, а й маса живої речовини) і при цьому значно менше пригнічують 
ріст і окремі процеси метаболізму клітин. Вони широко застосовуються як у 
теоретичних дослідженнях, так і на практиці, наприклад, у медицині (для лікування 
новоутворень і як імунодепресанти) і в рослинництві (для регуляції росту рослин).  

У дослідженні використовується тест для пошуку цитостатичної дії в 
екстрактивних сполуках рослинної сировини. Суть його полягає в тому, що при 
вибірковому гальмуванні мітозу на головних коренях проростків рослин тест-об’єктів 
бічні корені не утворюються, ріст головних коренів значно пригнічується, хоча 
відбувається диференціація клітин. Як об’єкт для таких досліджень використовують 
проростки огірка, оскільки характерною особливістю огірка та інших рослин родини 
Cucurbitaceae є ранній розвиток бічних коренів на головному. Нами взяте насіння 
огірка сорту „Виноградне гроно F1”. Насінини розкладали по 10 штук у чашки Петрі 
діаметром 10-12 см на кола з фільтрувального паперу, змочені в розчині 
екстрактивних сполук. Сировиною для дослідження, були свіжі зелені листки, зібрані 
у середмісті Києва, наприкінці вегетації – в жовтні, коли в рослині накопичилась 
найбільша кількість біологічно активних речовин. Для приготування розчину 
прокип’ятили 5 г рослинної сировини у 100 мл дистильованої води з додаванням 
лимонної кислоти (25 мг) в якості консерванту. Виклавши на фільтрувальний папір 
насінини тест-об’єкту, додали по 10 мл досліджуваного настою з різною 
послідовністю розведень. Чашки Петрі з досліджуваним матеріалом помістили в 
термостат для пророщування при температурі +22°. Спостереження проводилися на 
3-ю добу. За допомогою міліметрового паперу і лінійки робилося по три проміри з 
кожного проростка: 1) схожість насіння, 2) кількість бічних коренів, 3) довжина 
головного кореня, 4) довжина гіпокотиля. Чашки нумерувалися від 1 до 10 відповідно 
до концентрації екстракту: контроль брали з концентрацією 0 мг/мл, тобто власне 
дистильовану воду (практикою встановлено, що дистильована вода сама чинить 
певний цитостатичний вплив на проростки). Готувалася серія послідовних розведень. 
На основі проведеного експерименту оформлено зведену таблицю результатів 
(табл.1).  

Кількість бічних коренів є основним показником цитостатичної активності 
екстрактивних речовин. Оскільки механізм гальмування проліферації є множинним, 
тобто одночасно впливають декілька факторів, додатковими характеристиками є 
середня довжина головного кореня (у мм) і середня довжина гіпокотиля (у мм). 
Довжина головного кореня є індикатором активності гетероауксину, а довжина 
гіпокотиля – активності цитокінінів. 

Таблиця 1 
Цитостатична активність екстрактивних речовин Taraxacum officinalis L. 

Роб. конц. реч-н 
[мг/мл] 

К-ть бічних 
коренів 

Довж. гол. 
кореня [мм] 

Довжина 
гіпокотиля [мм] 

Схожість 
% 

серед- 
ня 

%* серед- 
ня 

%* серед- 
ня 

%* 

0 (контр.) 33,4 100 9 100 21,7 100 90 

50 30 90 8   89 11,5 53 90** 

100 18,1 54 10 111 8,8 41 87 
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Продовження таблиці 1 

Примітки: 1. * – % від контролю. 

На основі даних таблиці побудовано графік: 

 

Як видно з графіка, екстрактивні речовини об’єкту досліджень, робоча 
концентрація якого 150, 200, 450 мг/мл, є інгібіторами проліферації за показником 
кількості бічних коренів і проявляють себе як слабкі цитостатики. Решта концентрацій 
екстракту діють як інгібітори приросту бічних коренів. За показником довжини 
головного кореня в робочій концентрації 150 мг/мл крива має різкий висхідний 
характер, отже, речовини є активними цитостатиками, а в концентраціях 200-350 
мг/мл, навпаки, проявляють себе стимуляторами проліферації. За показником 
довжини гіпокотиля, тільки в концентрації 250 мг/мл речовини є слабким 
цитостатиком. Отже, з’ясовано, що екстрактивні сполуки пагонів кульбаби не є 
активними онкопротекторами, а тому використання їх із даною метою не може бути 
ефективним [2]. 
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150 25 75 25 278 7,5 35 67** 

200 4 12 -  - 2 9 83 

250 21,6 65 6,2 69 10 46 87 

300 6 18 - - 3,7 17 73 

350 7,5 23 - - 4 18 37 

400 17,1 51 6,1 68 9,7 45 70 

450 41,6 125 11 122 17,2 79 67 
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Картопля – одна із основних культур сільського господарства в нашій країні. 

Україна є одним зі світових лідерів валового виробництва картоплі і концентрує 
понад 6 % світового (15% європейського) врожаю картоплі, посідаючи четверте місце 
у світі. За даними державного стандарту в Україні 2016 року валовий збір картоплі 
складав близько 21,7 мл. тон. Картопля в Україні й сьогодні залишається «другим 
хлібом», і не лише тому, що українці її дуже полюбляють, а й з причини низьких 
статків переважної частини населення нашої країни. Зокрема, 90% посівних площ 
картоплі розміщено у приватному секторі.  

Аналітична агенція АПК Інформ, повідомляє, що за 2016 рік Україна 
експортувала 5 тис. тон картоплі (для порівняння у 2013 році Україна експортувала  
16,2 тис. тон). В період 2017 року в Україну було завезено 3,8 тис. тон картоплі. 
Переважну частину імпорту зайняла насіннєва картопля — 2,2 тисяч тон, що свідчить 
про низьку якість та високий ступень ураженості різними фітопатогенними 
організмами вітчизняних сортів картоплі. Наші фермери для вирощування купують 
сорти картоплі за кордоном: у Німеччині, Нідерландах та ін. rраїнах, що економічно 
невигідно. 

Аграрне інформаційне агентство Agravery інформує, що, попри всі сподівання, 
експорт картоплі до країн Європейського Співтовариства недоступний через 
складнощі сертифікації та хвороби картоплі. Вимоги європейських країн щодо 
імпортованої картоплі потребують підтвердження відсутності хвороб [1]. 

В насінницьких господарствах під час зберігання картоплі на бульбах 
паразитують збудники шкідливих організмів, які належать до 30 різних родів. 
Картопля уражується багатьма шкідливими організмами грибного походження.  

В період вегетативного розмноження більшість уражених патогенними 
збудниками бульб передаються насіннєвому матеріалу при зберіганні і являються 
першим джерелом для послідовного зараження посадок та можуть знижувати 
врожай картоплі. Велика кількість сортів являються сприятливими до розвитку 
хвороб картоплі. Часто на бульбах спостерігається одночасний розвиток декількох 
інфекцій, що призводить до комплексу хвороб та розвитку змішаних гнилей бульб під 
час зберігання [2]. Такі фітогельмінти як бульбова нематода під час живлення 
виділяє ферменти, які руйнують рослинну тканину, і тим самим відкривають шляхи 
проникнення грибних хвороб. До найбільш поширених із них відносять суху 
фузаріозну гниль, фітофтороз, фомоз, різні види парші  та інші хвороби. Вони 
вражають бульби картоплі і погіршують їх якість, товарний вигляд і лежкість при 
зберіганні.   

Втрати картоплі при зберіганні сягають 40-80% і більше залежно від багатьох 
чинників: чисельності фітопатогенна, погодних умов, стану і фази розвитку рослин, 
рівня стійкості сорту, сприятливих для розвитку хвороби умов зберігання в 
картоплесховищах (підвищена температура і погано провітрюване приміщення) тощо 
[4].  

Великі труднощі виникають в систематичному використанні хімічних заходів 
захисту, що являють собою потенційну екологічну небезпеку для людини та тварин. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25
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На сучасному етапі розвитку агробіологічної науки велике значення надається 
пошуку стійких до шкідливих організмів сортів, як одному з економічно вигідних та 
екологічно безпечних шляхів вирішення даної проблеми. 

Водночас селекція сортів на специфічну генотипову стійкість до комплексу 
збудників  грибного і нематодного типу значно ускладнюється за рахунок природних 
еволюційних процесів у популяціях шкодочинних організмів.  Тому одним із наших 
досліджень буде індукція неспецифічної (фенотипової) стійкості рослин, що 
дозволить активувати механізми природного імунітету рослин, реалізувати їх 
адаптивний потенціал. Використання в якості імуноактиваторів природних речовин – 
біотичних елісіторів знижує ризики хімічного забруднення навколишнього 
середовища пестицидами та забезпечує отримання екологічно безпечної продукції. 

В цих умовах надзвичайно актуальним є всебічне вивчення комплексів хвороб 
картоплі на сортах та розробка ефективних, у першу чергу попереджувальних, 
заходів контролю чисельності збудників хвороб. 

Ботанічна характеристика. Згідно ботанічної номенклатури і систематики 
картопля (Solanum tuberosum L.) належить до родини Solanасеae порядку 
(Scrophullariales). Це багаторічна трав’яниста рослина, яка в культурі вирощується як 
однорічна. 

Кореневу систему має стрижневу (при насінному розмноженні) або мичкувату 
(при вегетативному розмноженні). 

Стебла ребристі, опушені, зелені, з антоціановим відтінком різної 
інтенсивності, гілкуються і утворюють кущі прямостоячі або різного ступеня 
розлогості. 

Листки складні – переривчасто-непарнопірчасторозсічені. В будові листка 
розрізняють частки, частини і часточки, які можуть мати різну форму. 

Квітки п’ятичленні, віночок зрослий і може бути білий, синій, синьо-фіолетовий, 
рожевий, червоно-фіолетовий. 

Плід – ягода, насіння дрібне. 
Їстівною частиною і органом вегетативного розмноження є бульба, яка являє 

собою видозмінений підземний пагін – столон. 
Біологічні особливості. За біологічими особливостями картопля є тепло- 

світло– і вологолюбною культурою помірного клімату. На урожай та якість бульб 
значною мірою впливають погодні умови в фазу бульбоутворення. Висока 
температура в цей період призводить до «виродження» картоплі. 

Основними фазами росту картоплі є: сходи, бутонізація, цвітіння, 
бульбоутворення і відмирання картоплиння.  

Сорти картоплі за напрямком використання ділять на чотири основні групи - 
столові, технічні, кормові та універсальні. За тривалістю ж вегетаційного періоду - 
ранні, середньоранні, середньостиглі, середньопізні та пізні. Ступінь розсіченості 
листків картоплі, форма та забарвлення шкірки і м’якуша бульб, тривалість періода 
вегетації – є основними сортовими відмінностями [3]. 

Походження культури. Сучасні культурні рослини картоплі з'явилися в 
результаті тривалої еволюції органічного світу та штучного добору внаслідок 
культивування. Ботанічне й генетичне походження картоплі й до сьогодні не можна 
вважати встановленим. Вид поліплоїдний, походить із Андійського і 
Південноамериканського центрів, у культурі розповсюджений на всіх континентах. 

Культивування картоплі в Європі розпочалося після відкриття і завоювання 
Південної Америки, а на території України – з XVIII ст. 

Хвороби картоплі 
Вивчення розвитку хвороб картоплі носить спорадичний характер. Також мало 

вивченим є питання щодо ураження фітопатогенами бульб картоплі, втрати від 
розвитку яких можуть сягати 45–80%. Найбільші втрати урожаю картоплі зумовлені 
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збудниками інфекційних хвороб, а саме фітопатогенними грибами: фітофтороз, 
альтернаріоз, ризоктоніоз, звичайна парша. 

Фітофтороз (збудник хвороби - Phytophthora infestans) здатний уражувати 
картоплю і знищувати її повністю. Картопля стає гнилою і неїстівною. Фітофтороз 
картоплі (картопляна гниль) є одним з найшкідливішим захворюванням картоплі в 
Україні (можливий недобір урожаю до 70%), викликає ураження листя, бульб. 
Головна небезпека хвороби — це величезна швидкість її розвитку. Джерелом 
інфекції є уражені насіннєві бульби картоплі, в яких зберігається грибниця, купи 
відбракованих бульб біля картоплесховищ і уражене стебловою формою бадилля з 
ооспорами гриба.  

Альтернаріоз (збудник - Alternaria solani) проявляється перед бутонізацією за 
15–20 днів до цвітіння картоплі у вигляді чітко обмежених округлих темно-бурих, 
темно-сірих або коричневих плям із концентричними колами й слабким темним 
нальотом. Тканина в місцях плям у спекотну погоду висихає, викришується і листок 
стає дірчастим. Під час сильного ураження рослини в’януть. На бульбах з’являються 
темно-коричневі, тверді, трохи вдавлені в бульбу плями з темним нальотом. 
Спричиняє зменшенню асиміляційної поверхні рослин, що впливає на розмір та 
крохмалистість бульб та втрати врожаю при зберіганні. 

Ризоктоніоз (збудник хвороби - Thanatephorus cucumeris ) уражує бульби, 
паростки, стебла, столони, рідше корені дорослих рослин. На поверхні бульб 
утворюються чорні опуклі склероції неправильної форми, що нагадують часточки 
ґрунту, які прилипли до поверхні. Ризоктоніоз може проявлятися у вигляді чорних 
вдавлених плям навколо вічок, у формі сітчастого некрозу поверхні бульб. На 
паростках бульб утворюються вдавлені бурі або чорні плями та виразки, мокрі або 
сухі. Сильне ураження може призвести до загибелі проростків при проростанні та, як 
наслідок, до зрідження насаджень. 

Звичайна парша (збудник хвороби - Streptomyces scabies) уражує переважно 
бульби, на яких утворюються неглибокі виразки округлої або неправильної форми. 
Виразки зливаються у неглибокі канавки або смужки, що взаємно перетинаються у 
різних напрямках і нагадують сітку. Спричиняє зниженню смакових якостей 
картоплі,внаслідок зменшенню вмісту крохмалю. 

Зараження бульб навіть не такими шкідливими хворобами призводить до 
вторинного ураження патогенами, що своєю чергою  призводить до повного 
знищення картоплі. 
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Демографічна ситуація характеризує відтворення населення за його 

основними структурними елементами у  просторовій та часовій визначеності. Окремі 
компоненти сучасного стану демографічних процесів в Україні формувалися 
протягом багатьох десятиліть, задовго до сучасних політичних і соціально-
економічних змін. Несприятлива демографічна історія України значно деформувала 
чисельність та статево-віковий склад населення, порушила механізм його сталого 
відтворення. Реакція населення на нові умови життєдіяльності проявилась у зміні 
демографічної поведінки, зниженні народжуваності, трансформації структури та 
функцій сім'ї, переоцінці поглядів на шлюб і розлучення, міграційній рухливості. Саме 
ці особливості є основними передумовами демографічного руху сучасної України [1]. 

Загальну картину чисельності населення на Україні продовж XIV- середини 
XVII ст. дають оцінки відомого дослідника проф. С.І. Копчака: в 1300 p. воно 
нараховувало 3,2, 1400 р. – 3,7, 1500 р. – 4,4 , 1550р. – 4,9, 1600 р. – 5,2, 1650 p. – 
5,3 млн. осіб. Незначний природний приріст населення України у той час 
пояснюється цілим рядом  причин — затяжними спустошливими війнами, масовими 
епідеміями, засухами, великими голодоморами, морами худоби тощо. Відомо, 
наприклад, що одна з найбільш спустошливих епідемій чуми була в Європі в XIV ст. 
Згідно з оцінками, вона принесла смерть 14-25 млн. осіб і знизила чисельність 
населення до рівня, який був там 110-120 років тому. В результаті частих спалахів 
епідемій (особливо під час епідемії 1419-1420 рр.) різко скорочувалася кількість 
жителів Києва, Чернігова та інших міст, безлюдніло Причорномор'я. Але навіть за цих 
екстремальних умов населення України хоч і повільно, але неухильно зростало. У 
XVIII ст. на українських землях, згідно з оцінками, проживало близько 9 млн. осіб, на 
початку XIX ст.– понад 30 млн. осіб. Особливо швидко зростала чисельність 
населення освоюваних земель Причорномор'я і Приазов'я (протягом XVIII-XIX ст.) з 
840 тис. до 9 млн. осіб. Напередодні Першої світової війни населення України зросло 
до 40-41 млн. осіб, а під час війни скоротилося на 2,5-3 млн. осіб. Великі корективи в 
бік зниження чисельності населення республіки, особливо сільського, яке майже 
повністю становили українці, вніс голодомор 1932–1933 років. Негативний вплив на 
природний приріст населення України мали масові репресії другої половини 30-х 
років. Лише за 1931 – 1937 роки чисельність населення колишньої УРСР скоротилася 
на 3,5 млн. осіб. Фактично це скорочення було значно більшим, оскільки в цифру 3,5 
млн. осіб увійшли і іммігранти з інших союзних республік, які масово мігрували в 
обезлюдненні голодомором 1932-1933 рр. українські села.  

За роки Другої світової війни кількість жителів України (у результаті воєнних 
дій, знищення цивільного населення та військовополонених, насильних переміщень 
людей на роботу в Німеччину) зменшилася більше, ніж на 6 млн. осіб. Лише в 1959 р. 
населення республіки досягло довоєнного рівня (на 15 січня в ній проживало 41,9 
млн. осіб). 

Починаючи з 1993 року, в Україні спостерігається неперервна тенденція 
скорочення чисельності населення. За роки незалежності чисельність населення 
держави скоротилась на 12,5% (з 52 до 45,5 млн. осіб). Динаміка чисельності 
населення України за 1989-2015 роки представлена на рис.1.  



 

196 
 

 
Рис. 1 Динаміка чисельності населення України за 1989-2015 роки  

Слід відмітити, що приблизно однаковою є динаміка скорочення чисельності 
міського і сільського населення, пропорція між ними за досліджуваний період 
зберігається і становить 69% на 31% відповідно. За даними Державної служби 
статистики, на 1 січня 2016 року загальна чисельність населення України складала 
45 млн. 480 тис. осіб [3]. На 1 січня 2016 року чисельність наявного населення 
України становила 42 млн. 760 тис. осіб, з них у міських поселеннях проживало 29 
млн. 584 тис. осіб (69,2%), у сільській місцевості – 13 млн. 175 тис. осіб (30,8%).  

Територіальну структуру динаміки чисельності населення в аспекті регіонів 
демонструють дані табл.1.  

Таблиця 1 
Темпи зміни чисельності населення в областях України протягом 2005-

2016 рр.  (у %)  
Темпи зростання чисельності 

населення, у % 
Регіони 

до -0,75 Чернігівська, Сумська 

-0,75 – -0,5 Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, 
Запорізька 

-0,5 – -0,25 Тернопільська, Хмельницька, Житомирська, 
Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, 
Харківська 

-0,25 – 0 Львівська, Одеська 

0 – 0,25 – 

0,25 – 0,5 Волинська,Івано-Франківська, Чернівецька, Київська 

понад о,5 м.Київ, Закарпатська, Рівненська 

Найбільші темпи скорочення населення спостерігаються у Чернігівській           
(- 0,96 %), Сумській (-0,86 %) та Кіровоградській (-,75 %) областям. Серед сільського 
населення найвищі темпи скорочення  у Чернігівській (-2,11%). Позитивна динаміка 
серед областей України зафіксована у дев'яти областях, у сімнадцяти – негативна. В 
Одеській області чисельність населення станом на 01.01.2016 р. відносно 01.01.2015 
р. практично не змінилася. Упродовж 1991-2015 рр., громадян України поменшало на 
6 418,7 тис. осіб, із них на міграційне сальдо припало 568,9 тис. осіб. (1991 по 2014 
рр.) Скорочення міського населення протягом 1991-2015 рр. зафіксовано на рівні – 3 
541 тис. осіб, а сільського – 2 875,6 тис. осіб. 
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В Україні найвищі темпи скорочення населення серед європейських країн. За 
прогнозом ООН до 2050 року чисельність населення країни скоротиться до 33 млн 
осіб. В Інституті демографії та соціальних досліджень НАНУ мають іншу позицію. За 
її прогнозом населення складе 36,2 - 36,3 млн осіб, який базується на скорочені 
темпів депопуляції [3]. 

На загальну чисельність населення України здійснює вплив його природне та 
міграційне відтворення. У 2015 році чисельність населення України зменшилась 
внаслідок природного та міграційного рухів населення на 168,8 тис. осіб, у тому числі 
міського – на 88, 2 тис., сільського – на 80,6 тис.[3]  

Сьогодні держава знаходиться в стані зменшення показника природного 
приросту населення, на що впливають показники народжуваності та смертності [2]. 
Динаміка цих показників наведена на рис. 2 і відображає перебіг історико-політичних 
подій та соціально-економічні перетворення в країні. В 1991 році показник 
смертності вперше перевищив показник народжуваності, в наступні роки ця 
тенденція все більше посилювалась. Починаючи з 2001 року відбувається 
поступове збільшення показника народжуваності. Аналізуючи динаміку процесів 
народжуваності, відзначимо період зменшення рівня народжуваності (до 1999 року), 
період стабільно низького його рівня (1999-2002 роки), період поступового збільшення 
рівня народжуваності (2003-2009 роки), стабілізації рівня народжуваності (починаючи з 
2009 року і дотепер) [8]. Показники смертності населення в Україні характеризуються 
відносною стабільністю, тому за наведений період природне скорочення коливається 
залежно від зміни показника народжуваності. 

 

Рис. 2 Динаміка природного руху населення України за 1991-2015 рр. 
Зазначені тенденції по-різному проявляються в регіонах Украйни. 

Спостерігається закономірність збільшення показника народжуваності та зменшення 
показника смертності зі сходу на захід [2]. В першу чергу, це пояснюється умовами 
праці, екологічною ситуацією та структурою причин смертності населення. 
Поєднання зазначених особливостей призводять до територіальної диференціації 
показників природного руху населення України (рис. 3). 

Збільшення чисельності населення внаслідок природного приросту в Україні 
на 1 січня 2013 року державна служба статистики зафіксувала в чотирьох областях: 
Закарпатській (3,1‰), Рівненській (2,6‰), Волинській (1,1‰) та Чернівецькій (0,1‰). 
Найбільш гострою проблема природного скорочення спостерігалась в Чернігівській    
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(-9,3‰), Сумській (-7,6‰), Полтавській (-6,8‰), Черкаській (-6,6‰) та Кіровоградській 
(-6,0‰) областях. Рівень смертності в цих регіонах в 1,5-2 рази перевищував рівень 
народжуваності. 

 

Рис.3 Природний рух населення України, 2015 р. 
Одним із найважливіших чинників, що визначає механізм відтворення 

населення є статево-вікова структура населення. В сучасній структурі населення 
України переважає жіноче населення, так чисельність чоловіків на 1 січня 2016 року 
становила 19717,9 тис. осіб, а жінок – 22873,0 тис.; у розрахунку на 1000 чоловіків 
припадає 1160 жінок (у міських поселеннях – 1180, у сільській місцевості – 1118). 
Чисельна перевага жінок над чоловіками у складі населення України спостерігається 
з 36 років і з віком збільшується. Важливим індикатором суттєвої статевої 
диспропорції в структурі населення є гендерна різниця показників середньої 
очікуваної тривалості життя при народженні. Середній вік населення України на 1 
січня 2016 року становив 40,9 років (чоловіків – 38,1, жінки – 43,4 року). Медіанний вік 
– 40,2 року ( чоловіків -37,0, жінки – 43,4 року). Завдяки зростанню та стабілізації 
показників народжуваності, загальна кількість дітей у віці 0-15 років почала 
збільшуватись: упродовж 2011 року на 17,5 тис. осіб, 2012 року – на 54,6 тис. осіб. На 
початок 2013 року частка дітей у віці 0-15 років становила 15,5% від загальної 
кількості населення.  Чисельність населення у віці 16-59 років за останні п’ять років 
зменшилась з 29,7 млн. осіб до 28,6 млн. осіб. Також зменшилась частка осіб цієї 
вікової групи в загальній чисельності населення – на 1 січня 2013 року вона 
становила 63,1%. Водночас частка населення у віці 60 років і старше зросла і склала 
21,4%. На 1 січня 2016 року чисельність осіб у віці 0-15 років становила 16,1% 
загальної чисельності постійного населення, у віці 60 років і старше – 22,1%, у віці 
16-59 років – 61,8% [3]. 

На відміну від природного відтворення, міграційне має позитивне значення, 
хоча його обсяг значно менший. Тому і продовжує відбуватись загальне зменшення 
чисельності населення України. За підсумками 2015 року Україна має негативний 
міграційний баланс. За минулий рік країну відвідало 13,02 млн. іноземних громадян, 
водночас кількість емігрантів досягла 23,36 млн. осіб. Ці цифри можна зіставити з 
показниками 2014 року, коли було зафіксовано 12,71 млн. іммігрантів, 22,44 млн. 
осіб, що виїхали з країни. Серед іммігрантів, що зареєстрували постійне місце 



 

199 
 

проживання в Україні, найбільша кількість прибулих з Російської Федерації – 10, тис. 
осіб (33,6%), Азербайджану і Молдови – по 1,6 тис. (5,3%, 5,1%), Індії – 1,4 тис. 
(4,7%), Туркменістану – 1,0 тис(3,4%). З України найбільша кількість мігрантів виїхала 
до Російської Федерації – 2,9 тис. (13,6%), Ізраїлю – 2,4 тис. (11,3%), Туркменістану – 
2,1 тис. (10,0%), Сполучених Штатів Америки – 1,6 тис. (7,2%), Німеччини та 
Угорщини – по 1,4 тис. (6,6%, 6,5%).  

Таким чином, у сучасних умовах, коли суспільне життя продовжує знаходитись 
у стані кризи і невизначеності, коли не вироблена обґрунтована економічна стратегія 
на державному рівні, демографічна ситуація перетворилася на велику проблему. З 
метою поліпшення демографічної ситуації необхідно спрямувати соціально-
економічну політику на розв'язання найгостріших проблем сім'ї: стимулювання 
народжуваності, підвищення медичного обслуговування, посилення охорони та 
оплати праці, поліпшення побутових умов і впровадження здорового способу життя, 
створення широкої мережі державних та недержавних служб соціальної допомоги. 
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У період розбудови незалежної української держави важливим стає пошук 
шляхів вдосконалення територіальної організації суспільства, регулювання процесу 
розселення населення в зв’язку з соціально-екомічним розвитком країни та окремих 
її регіонів. 

Житомирська область належить до аграрно-індустральних регіонів України з 
відповідною спеціалізацією господарського комплексу, структурою зайнятості 
населення та сформованим каркасом системи розселення. Проте, докорінні 
перетворення, що відбулися в Україні з переходом до ринкової системи 
господарювання, недостатня увага до розвитку та забезпечення традиційних форм 
господарської діяльності призвели до падіння обсягів виробництва, закриття як 
промислових, так і аграрних підприємств, які в багатьох випадках є основою 
функціонування та розвитку населеного пункту, зростання рівня безробіття, падіння 
рівня життя населення регіону, активізації міграційних процесів та структурних 
зрушень у поселенській мережі регіону.  

Протягом 1993-2015 рр. поселенська мережа області скоротилася з 1690 до 
1613 населених пунктів, а її середня щільність з 57 до 55 поселень на 1000 км2 
території. Найбільш істотних змін зазнала територіально-компонентна структура 
сільського розселення. За цей же період кількість сільських поселень зменшилася на 
22 одиниці, а середня людність сільського поселення - з 438 осіб до 327 осіб (на 
25,3%). Одночасно спостерігалося значне скорочення мережі крупних сіл (на 31%) і 



 

200 
 

неухильно збільшувалася група сіл з малою людністю (55-100 осіб). Цілий ряд сіл 
зникли, а окремі знаходяться на межі зникнення, що зумовлює розрідження мережі 
сільських поселень. Більш стабільними в цьому плані залишаються середні села, в 
яких за проаналізований період населення зменшилося лише на 8–9%. Відносною 
стабільністю характеризується міська поселенська мережа, яка представлена 12 
містами та 43 селища міського типу. Негативні тенденції серед цієї категорії поселень 
проявляються в депопуляції їх населення. Протягом досліджуваного періоду середня 
людність міст регіону зменшилася з 68,7 тис. осіб до 49,7 тис., селищ міського типу з 
3,5 тис. осіб до 4,3 тис. осіб. Стабільна тенденція до зменшення людності 
простежується у великих та середніх міських поселеннях. Протягом 1990 – 2015 рр. 
частка великих міст в кількості населення зменшилася з 47% до 45,4%, середніх 
відповідно – з 36% до 33,5 %, крупних та великих селищ міського типу - з 41% до 
30,2%. Найбільше докорінних змін зазнають промислові міста та селища міського, які 
у 60–90-рр. минулого століття були полюсами зростання, але занепад промислового 
комплексу пов’язаний із становленням самостійної економіки України та переходом 
до ринкових відносин, вичерпування родовищ корисних копалин, призвело до 
стрімкого спаду їх економічної бази і як наслідок - відтоку населення працездатного 
віку.  

Одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки Житомирської області в 
наш час є туристично-рекреаційна галузь. Вона інтегрує в собі практично всі галузі 
господарського комплексу, сприяє відновленню ринку праці, і як наслідок - 
зменшенню міграційної активності населення регіону. В результаті успішного 
розвитку системи туристично-рекреаційної інфраструктури з’явиться можливість 
загальмувати процес розрідження поселенської мережі, а особливо сільської. Основу 
привабливості Житомирщини в сферi туризму формують як iсторичнi пам’ятки, так i 
природнi умови та ресурси, якi сприяють розвитку багатьох видiв туризму. Природно-
рекреаційний потенціал області представлений поєднанням сприятливих 
кліматичних, водних, бальнеологічних, лісових, флористичних та фауністичних 
ресурсів. Рівень концентрації природно-рекреаційного потенціалу в області складає: 
10,569 на 1000 км2, 0,235 на 1 тис. жителів та 12,339 на 1 тис. рекреантів. 
Житомирська область розташована в смузі кліматичного комфорту - клімат області 
помірно-континентальний з вологим літом і м'якою зимою. Проте, формування 
туристичних потоків в регіоні є сезонним і найбільш оптимальним для рекреації є 
період з квітня по листопад.  

Важливим чинником, який впливає на можливості розвитку багатьох видів 
рекреації, є рельєф. Незважаючи на те, що територія області рівнинна, туристично-
рекреаційну привабливість рельєфу області визначає Словечансько — Овруцький 
кряж (316 м), природа якого надзвичайно схожа до краєвидів Закавказзя. Не 
менш привабливими для туристів є скелі «Голова Чацького», яка розмістилась на 
схилах Тетерева, «Баранячі лоби», «Велетенські котли», «Ольжині купальні», які 
можна побачити на околицях Коростеня, скеля «Кам'яний гриб» на околиці 
Новоград-Волинського на правому березі р. Случ. Пісковики з відбитками викопних 
рослин третинного періоду збереглися у скелі «Волянщина» Володарсько-
Волинського району на правому березі річки Ірші. 

Важливою складовою природних рекреаційних багатств регіону є значні водні 
ресурси. По території області протікає 221 річка загальною довжиною 5366 км. Серед 
найкрупніших водних об'єктів вирізняється річка Тетерів. На її берегах розміщені 
численні бази відпочинку, санаторії, профілакторії. Також перспективними для 
розвитку водного туризму є річки Случ, Уборть, Горинь. Щороку з травня по вересень 
місяць прихильники екстримальних видів спорту організовують по даних річках 
сплави на байдарках, катамаранах, надувних човнах. Береги річок скелясті, що дає 
змогу проводити тренування і змагання скелелазам. Багато на Житомирщині і 
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великих озер, серед яких Чорне, Озерянське, Дуже, Дідове, які розташовані в басейні 
річки Уборть. Аналіз свідчить, що водні ресурси області мають значний 
нереалізований потенціал і можуть служити основою для будівництва на їхніх 
берегах баз відпочинку, пансіонатів, створення рекреаційних зон короткочасного 
відпочинку. 

Бальнеологічні ресурси області представлені мінеральними водами та 
лікувальними грязями. Широко відомий бальнеологічний курорт «Денеші», який 
розташований в курортній зоні на відстані 22 км від м. Житомира та використовує 
для лікування радонові гідрокарбонатно-хлоридно- кальцієво-магнієві води, 
лікувальний ефект яких проявляється в стимуляції імунної реактивності організму, 
поліпшенні обмінних процесів в організмі. На північному-заході області поширені 
торф'яні лікувальні грязі. Зокрема, відомим у області є Зарічанське родовище, яке 
багате на гіпсові і купоросні торфи з мінералізованим грязьовим розчином (понад 2 г/ 
л). Поширені тут і сапропелеві грязі (с. Вільшани), але у рекреаційній діяльності поки 
що не використовуються. Рівень забезпеченості мінеральними водами та 
лікувальними грязями становить 0,059 та 0,008 м3 на 1 особу відповідно. 

На території області налічується 221 об’єкт природно-заповідного фонду 
загальною площею 136,5 тис. га, з яких загальнодержавного значення – 20 (57,9 тис. 
га), місцевого значення - 201 (78,6 тис. га). На території Олевського та Овруцького 
районів розмішується найбільший в Україні за площею Поліський природний 
заповідник. Перлиною ландшафтних ресурсів регіону є Словечансько — Овруцький 
кряж (316м), природа якого надзвичайно схожа до краєвидів Закавказзя.  

Таблиця 1 

Структура природно-заповідного фонду Житомирської області 

Назва категорії заповідності Кількість 
об’єктів 

Площа, га 

Території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення 

Національні природні парки  -  -  

Природні заповідники  2  50976,84  

Біосферні заповідники  -  -  

Парки-пам’ятки садово- паркового 
мистецтва  

5  119,80  

Заказники  10  6757  

Пам’ятки природи  2  51,0  

Ботанічні сади  1  35,4  

Зоопарки  -  -  

Дендропарки  -  -  

Разом  20  57940,04  
Території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення 

Заповідні урочища  -  -  

Заказники  145  78304 ,16  

Пам’ятки природи  35  93,69  

Ботанічні сади  -  -  

Зоопарки  -  -  

Дендропарки  3  14,9  

Парки-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва  

18  228,67  

Регіональні ландшафтні парки  -  -  

Разом:  201  78647,92  

Усього:  221  136581,96  
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Великою цінністю Житомирської області є рекреаційно-оздоровчі ліси. У світлі 
зростання популярності мисливських та фіш-турів в якості рекреаційного ресурсу 
виступають і заповідно-мисливські угіддя. Загальна площа наданих у користування 
мисливських угідь області складає понад 2 млн. га, у тому числі: лісових – 915,3 тис. 
га, польових – 1,5 млн. га, водно-болотних – 119,5 тис. га. 

Тривалий час суспільно-історичні рекреаційні ресурси області залишаються 
одними з найцікавіших об'єктів туристсько-краєзнавчого споглядання і є базою для 
розвитку пізнавального та історичного видів туризму. На території Житомирської 
області розташовано 6938 нерухомих пам’яток історії та культури, з них 1924 – 
археології, 4622 – історії, 29 – монументального мистецтва та 363 – архітектури та 
містобудування, діють три державних історико-архітектурних заповідники 
(Бердичівський, Глухівський, Поліський). Десять населених пунктів Житомирської 
області включені до Списку історичних населених місць України: м. Житомир (1240 
р.), м. Бердичів (1430 р.), м. Коростень (945 р.), м. Коростишів (1399 р.), смт. Любар 
(XIV ст.), смт. Миропіль (XVІІ ст.), м. Новоград-Волинський (1275 р.), м. Овруч (946 
р.), м. Олевськ (1488р.), м. Радомишль (близько 1150р.). В Житомирській області 
діють три державних історико-архітектурних заповідники з 10, що є в Україні. 

Багата Житомирщина і на подієві ресурси. Розвиток подієвого туризму 
дозволяє оптимально вирівнювати коливання туристичної сезонності, а для багатьох 
туристичних регіонів, міст проведення відповідних заходів є додатковим джерелом 
фінансових надходжень. На Житомирщині регулярно відбуваються різноманітні 
пісенні, літературно-поетичні, мистецькі, етнографічні та інші фестивалі «Лесині 
джерела» (м. Новоград-Волинський), фестиваль бардівської пісні «Мі-Сі-Соль», 
Міжнародний фестиваль дерунів (м. Коростень), тощо. 

Сприятливі кліматичні ресурси, розмаїття природи, багата історико-культурна 
спадщина мають всі перспективи для розвитку зеленого туризму. В регіоні 
функціонує 9 закладів, в яких відтворено колорит Полісся, та створено всі умови для 
надання послуг із сільського зеленого туризму: 

− 2 садиби третього (найвищого) рівня - «Володимирська садиба» (Брусилівський 
район, с. Привороття), історико-культурний комплекс «Замок Радомисль» ( м. 
Радомишль); 

− 4 садиби базового рівня – ферма «Силоам» (смт. Черняхів), «Тригірська садиба» 
(м. Тригір'я), «Хуторок Чудодієво» (с. Вишпіль, Черняхівський район), культурно-
мистецький центр «Поліська хата» (с. Городське, Коростишівський район); 

− 3 садиби без категорії - Садиба «Шалє Софія» (с. Городське, Коростишівський 
район, «Карпатське село» (с. Червона Зірка, Бердичівський район), «Стара 
гребля» (с. Облитки, Радомишльський район). 

Крім того, Житомирська область має ряд додаткових переваг для розвитку 
саме цього виду відпочинку: – територіальна близькість до столиці (м. Київ є 
потужним «постачальником» споживачів туристичних послуг за рахунок більш 
високого рівня життя населення); – наявність зручних транспортних коридорів 
державного і міжнародного значення (цей фактор є актуальним з огляду на 
зростаючу роль приватного автотранспорту у подорожах); – нетривалий час (1,5-3 
год.) перебування в дорозі (важливий фактор короткотермінового відпочинку у 
вихідні, святкові дні). Саме активне залучення сільського населення до надання 
послуг з туризму стане вагомим фактором підвищення зайнятості на селі, зростання 
доходів, а отже, і підвищення рівня життя. 

Досліджуючи туристсько-рекреаційні ресурси області, можна зазначити, що 
вона наділена досить потужним потенціалом для розвитку молодіжного туризму. 
Потужний молодіжний туристичний потенціал – музеї, які відомі не лише в Україні, 
але й за її межами. Потужний молодіжний туристичний потенціал – музеї, які відомі 
не лише в Україні, але й за її межами. У 2016 році в області діяли 1 мистецький, 1 
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природничий, 1 художній, 1 галузевий, 2 літературних, 7 історичних та 9 комплексних 
музеїв У 2016 році в області діяли 1 мистецький, 1 природничий, 1 художній, 1 
галузевий, 2 літературних, 7 історичних та 9 комплексних музеїв, серед яких 
Житомирський обласний краєзнавчий музей, який є одним із найстарших музейних 
закладів України, в якому зберігається таксидермічна колекція, матеріали розкопок 
Райковецького городища (ХІ – ХІІІ століть), картини західноєвропейських художників 
ХVІ – ХІХ століть, військово-історичний комплекс «Скеля», музей української ікони та 
старожитностей, в якому експозиція «Душа України» нараховує понад 5000 ікон ХІІ – 
ХХІ століть з усіх регіонів України, Державний музей коштовного та декоративного 
каміння (смт. Володарськ-Волинський) колекція якого нараховує понад 1500 
експонатів коштовного і декоративного каміння Державний музей коштовного та 
декоративного каміння (смт. Володарськ-Волинський) колекція якого нараховує 
понад 1500 експонатів коштовного і декоративного каміння. Молодь із задоволенням 
використовує ландшафтні та бальнеологічні ресурси. Поліському регіону природно 
притаманні озерні, річкові і лісові ландшафти. На території Житомирщини 
налічується три гідрологічні заказники. Бальнеологічні ресурси представлені 
радоновими лікувальними водами, торфовими та сапропелевими лікувальними 
грязями. Важливу рольдля розвитку як молодіжного туризму, так  і інших видів 
туризму відіграє наявність засобів розміщення для молодих туристів – хостели, 
молодіжні турбази, літні табори відпочинку. На 2016 рік у Житомирському регіоні 
налічується 70 готелів та засобів колективного розміщення, серед яких 52 готелі, 2 
мотелі, 1 хостел та 1 гуртожиток для приїжджих. Незважаючи на будівництво та 
введення в експлуатацію нових хостелів, рівень розвитку засобів розміщення 
бюджетних туристів в області не може задовольнити наявний попит. Крім цього, 
якість обслуговування в них не завжди збігається з очікуваннями гостей і часто не 
відповідає заявленому рівню. 

Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для соціально-
економічного розвитку Житомирської області та України в цілому. Свідченням 
туристичної привабливості Житомирщини є динаміка туристичних потоків, зокрема 
кількість туристів, що відвідали регіон протягом 2005–2016 років (рисунок 1). 
Зростаючий попит на різні види туризму, що спостерігається в останні роки, 
призводить до переконання, що туристичні функції можуть бути основою 
використання природних і трудових ресурсів, розвитку окремих регіонів.  

 
Рис. 1 Туристські потоки Житомирської області за 2005–2016 роки 
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Для подальшого розвитку рекреаційного комплексу Житомирської області 
необхідно провести реконструкцію та модернізацію існуючих санаторно-курортних і 
туристичних закладів з метою їх наближення до міжнародних стандартів, створити 
розгалужену сучасну інфраструктуру, яка сприятиме нарощуванню обсягів надання 
туристсько-рекреаційних послуг. розширити асортимент рекреаційних та туристичних 
послуг (розробка нових екскурсійних маршрутів та тематичних екскурсій. екологічних 
навчальних стежок, організація тематичних екологічних таборів для дітей та молоді, 
розвиток сільського зеленого туризму). 
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Формування української діаспори, зокрема східної, в значній мірі було 

зумовлено і примусовим виселенням значної кількості українських селян за межі 
України під час так званої колективізації, репресій української інтелігенції, а також 
депортації великої кількості українців із західних земель України під час і після Другої 
світової війни. Зміну чисельності українців за межами України ілюструє таблиця 1. 

Таблиця 1 
Розподіл українців за групами країн в ХХ ст. 

 

Країни і їх групи 
Кількість українців, тис. осіб 

За оцінкою ЕУ За даними В. Наулка 

Східна діаспора, 11060 6806 

в т. ч.: Російська Федерація 8000 4400 

Західна діаспора,   3404 1765 

в т. ч. соц. країни Європи 760 452 

Західна Європа 93 93 

Північна Америка 2100 1030 

Південна Америка 416 170 

Австралія 35 20 

http://www.zt.ukrstat.gov.ua/
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Вважаємо за доцільне зупинитись на формуванні та розселенні східної та 
західної української діаспори. 

Українці на пострадянському просторі становлять східну українську діаспору 
(вона є чисельнішою, ніж західна), а в країнах Західної Європи, Північної і Південної 
Америки та в Австралії - західну. 

Кількість українців за межами України оцінюється різними дослідниками від 8.6 
(В. Наулко) до 21.3 млн. осіб (Г. Ленцик-Павлічко). Це показники на кінець ХХ ст., 
вони ще не враховують тих емігрантів, які залишили Україну під час нової 
еміграційної хвилі (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.). Останні поповнили українську 
діаспору у багатьох країнах світу, передусім Європи, Північної Америки, Азії. 

Формування східної діаспори на землі Московського князівства почалося ще за 
княжих часів. Першими поселенцями з України були ремісники, а також утікачі від 
татар. 

Упродовж XIV-XVI ст. українці (чернігівці, сіверці, путивельці) просувались на 
схід, на Слобожанщину і оселялись поблизу оборонних пунктів. В XVI ст. українці 
досягли Приуралля, Поволжя. Інтенсивне переселення українців на Слобожанщину 
тривало і в XVII-XVIII ст. У цей час масове переселення українців відбулося на 
Слобожанщину, Донеччину, Поволжя, Москву, Петербург. 

Переселенців з України того часу можна поділити на декілька груп. Велику 
групу становили вчені, вчителі, митці, перекладачі, співаки, купці, промисловці, 
ремісники. Багато українців у XVI-XVIII ст. переселялись вільно або примусово до 
маєтків козацької старшини, що жила у суміжних з Україною повітах Московщини. 

Окрему групу переселенців з України становили депортовані російським 
урядом ув’язнені, інтерновані або заслані українські гетьмани, члени козацької 
старшини антиросійської орієнтації. Їх засилали до Сибіру, Соловецького монастиря 
та інших монастирських в’язниць північної Росії. Багато українських козаків і 
посполитих примусово переселили до Росії на будівництво Петербурга та інших міст, 
численних фортець, укріплень, каналів. Якщо у XVII-XVIII ст. українців масово 
переселяли в Поволжя, на Урал, то з другої половини XIX ст. – у Сибір, Казахстан, 
Середню Азію, Далекий Схід. Тільки за 20 років перед першою світовою війною 
міграціями до азіатської частини Російської імперії було охоплено близько 2 млн. 
українців. Основними районами їх заселення в цей час стали Сибір, Далекий Схід, 
Середня Азія, Казахстан, Північний Кавказ [1]. 

Чимало українців за радянський час з різних причин (основні з них ми вже 
згадували) опинились за межами України на терені колишнього СРСР. Так, у 
повоєнні роки лише із семи західноукраїнських областей було депортовано у східні 
райони колишнього Союзу понад 1.1 млн. чоловік або майже кожного 10 жителя 
регіону. 

З усіх українців, що проживають у східній діаспорі, 65% припадає на Росію. За 
переписом населення 1989 р. в Росії проживало 4.4 млн. українців (ця цифра значно 
занижена від реальної, бо багато українців писалися росіянами). 

Понад 602 тис. українців проживають на півночі Європейської Росії. Тут 
виділяються чотири регіони їх значного розселення. Це –Санкт-Петербург та 
однойменна область, Мурманська та Архангельська області, Автономна Республіка 
Комі. 

Провідне місце за кількістю українців в Росії займає Центр Європейської 
частини (Центральний, Центрально-Чорноземний та Волго-В’ятський економічні 
райони). В кінці ХХ ст. тут проживало 980 тис. українців. Провідне місце тут посідає 
Центральний район (674.8 тис. українців). Йому належить перше місце в Російській 
Федерації за кількістю українців. Друге місце в названому регіоні посідає 
Центрально-Чорноземний район, у межах якого розташована північно-східна частина 
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Слобідської України, де досить чисельними є українські громади. Найбільша кількість 
українців тут проживає у трьох областях - Бєлгородській, Воронезькій та Курській [1]. 

Близько 50 тис. українців в 1989 р. проживало на території Волго-В’ятського 
економічного району, а також у Поволжі – одному із давніх районів поселення 
українців. Ще у XVIII ст. сюди переселяли українських селян із Правобережної і 
Лівобережної України. Кількість українців тут постійно збільшувалась і становила 
350.7 тис. осіб. 

Важливим регіоном проживання українців є Північний Кавказ. Тут українці 
селилися ще з XVIII ст. і в багатьох регіонах становили переважну більшість або 
половину всіх жителів. Компактністю розселення українців на Північному Кавказі 
виділялася Кубань (Краснодарський край), куди наприкінці XVIII ст. були виселені 
запорізькі козаки, а пізніше прибувало населення з України. Проте в першій половині 
30-х років кількість українців на території Північного Кавказу почала різко 
скорочуватися внаслідок політики переслідування їх, яку проводили уряд колишнього 
Союзу РСР та КПРС. За даними перепису населення в 1989 р., в регіоні проживало 
понад 479 тис. українців. Найбільше їх проживало на території Краснодарського краю 
та Ростовської області, тобто в західній та північно-західній частинах регіону. 

На Уралі українська діаспора почала формуватись у XVIII ст. Та лише на 
початку XX ст. вона почала зростати. Вже наприкінці  ХХ ст. тут проживало 442.8 тис. 
українців. За кількістю українців в регіоні виділяється Оренбурзька та Челябінська 
області. 

На території Сибіру проживає 860 тис. українців. З них – 583.8 тис. у Західному 
Сибіру, а 279.4 тис. осіб –у Східному Сибіру. Інтенсивність заселення українцями 
цього краю збільшилась після спорудження західної та центральної гілок 
Транссибірської залізниці, яку прокладали у 1895-1905 рр. 

Українська діаспора на Далекому Сході Росії («Зелений Клин») почала 
формуватися з середини XIX ст., коли сюди прибули українські селяни з Київської, 
Полтавської та Чернігівської губерній. У 1897 р. тут проживало 57 тис. українців, а 
впродовж XX ст. за різних причин та обставин у цей край переселилось багато 
українців. За переписом 1989 р. тут проживало 620.5 тис. українців. Зараз вони 
розселені на всій території Далекого Сходу [1]. 

Друге місце за кількістю українців у східній діаспорі після Російської Федерації 
посідає Казахстан. Селитися на його території українці почали з другої половини XIX 
ст. Різко зросли переселенські потоки українців у цей край на початку XX ст., а також 
у післявоєнний період, зокрема у 50-60-ті роки, що було зумовлено освоєнням 
цілинних і перелогових земель Північного Казахстану. Наприкінці ХХ ст. у цій 
республіці проживало 896.2 тис. українців, переважна їх більшість - в північній та 
центральній частинах республіки. 

На території Молдови українці почалися селитися з XVI ст., це були 
переважно, вихідці із Волині, Галичини і Поділля. Українська діаспора в Молдові 
формувалася впродовж усіх наступних століть і особливо інтенсивно – в 
післявоєнний період. Згодом тут вже проживало понад 600 тис. українців. Серед 
національних меншин республіки вони посідали перше місце. Значна їх кількість 
розселена у Придністров’ї, а найбільше – в Кишиневі – близько 17% усіх українців 
Молдови). 

У республіці Білорусь в ХХ ст. проживало 291 тис. українців, найбільше в 
пограничних з Україною областях – Брестській, Гомельській та в столиці республіки - 
Мінську. 

Досить чисельною є українська діаспора в країнах Середньої Азії. Вона почала 
формуватися в другій половині XIX ст., а чисельно зросла в післявоєнний період. За 
даними перепису населення в республіках Середньої Азії проживало 338.5 тис. 
українців. Найчисельніша українська діаспора є в Узбекистані та Киргизстані[42]. 
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Молодою є українська діаспора в країнах Балтії. Сформувалася вона в 
повоєнний період й інтенсивно зростала в наступні десятиріччя і за даними 
останнього перепису населення становила 185.2 тис. осіб. У країнах Балтії українці 
розселені переважно в містах. 

Найменш чисельною є українська діаспора на Закавказзі – 93.1 тис. осіб. За 
повоєнні роки кількість українців тут зростала дуже повільно. Українці на Закавказзі 
розселені переважно у великих містах, понад 50% їх проживає у Грузії. Найменша їх 
кількість –у Вірменії (8 тис. осіб) [3]. 
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Взаємовідносини країни зі своїми співгромадянами в країнах світу є важливою 

складовою зовнішньої політики. Діаспоральна політика країн реалізується через 
використання трьох основних моделей співпраці: репатріаційної, патерналістської 
(захист прав співгромадян та їх матеріальна підтримка) та прагматичної 
(використання політичного, економічного, лобістського потенціалів діаспори) [3].  

Для порівняння обрано Вірменію, Казахстан та Російську Федерацію. Вибір 
зумовлений їх географічним положенням, роллю, яку відігравали ці країни в 
колишньому Радянському Союзі, та сучасним станом їх економічного розвитку. 

Вірменія має одну із найстаріших діаспор у світі, історія розселення вірмен 
починається з ХІІ–ХІІІ ст. За цей час вірменська діаспора, а також її окремі 
представники мають значний вплив на політичне, економічне та культурне життя в 
США, Франції, Російській Федерації та Україні [4].  

Зв‘язок країни зі своєю діаспорою законодавчо закріплений: іноземці 
вірменського походження мають право на проживання, яке видається їм за умови 
здійснення ними просвітницької та культурної діяльності. Такий дозвіл видають на 
десять років з можливістю продовження, його власники мають право на роботу та 
підприємницьку діяльність у країні. Вірменія заохочує працювати в країні фахівців та 
надає квоти для здобуття освіти абітурієнтам вірменського походження [4]. Вірменія 
орієнтована на присутність своєї діаспори у світі та використовує її потенціал. 
Водночас вірменська діаспора у своїй діяльності орієнтується на незалежну 
Вірменію. 

Казахстан. Після проголошення незалежності Казахстан почав активно 
проводити діаспоральну політику в різних країнах. У 43 країнах, за даними 
Всесвітньої асоціації казахів, проживає більш як п‘ять мільйонів етнічних казахів. У 
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зв‘язку з негативною демографічною ситуацією та рееміграцією з країни 
представників інших національностей питання репатріації етнічних казахів є 
важливим завданням для уряду країни.  

За перші десять років незалежності, враховуючи репатріантів, частка казахів у 
населенні Казахстану зросла на п’ять відсотків. За даними Міністерства праці та 
соціального захисту Республіки Казахстан, до початку 2008 р. до країни повернулося 
більш як 600 тис. казахів. Проте, за неофіційними даними, за цей період прибуло 
близько 1,5 млн. казахів [4].  

Проблемами процесу репатріації казахів є: а) переїзд казахів на історичну 
батьківщину; б) облаштування, адаптація, надання житла, роботи та доступу до 
освіти; в) надання чи відновлення громадянства. Процес репатріації казахів 
відбувається повільно через нестабільне економічне становище країни та відсутності 
законодавчої бази, яка захищає права репатріантів [4].  

Досвід переселення казахів продемонстрував значні перешкоди з адаптацією 
репатріантів, передусім мовною адаптацією. Казахи, які переселилися з Монголії та 
Китаю, не володіють російською мовою, яка досить поширена в країні. Суттєвими 
перешкодами для переселенців є незнання казахської мови, яка використовує 
кириличний алфавіт, зокрема казахи у Ірані та Китаї використовують арабську в‘язь, 
у Туреччині – латиницю [2].  

Основою діаспоральної політики Казахстану є консолідація всіх етнічних 
казахів з метою подальшої репатріації на історичну батьківщину. Казахська діаспора 
розглядається не як фактор казахської присутності у світі, а як демографічний 
ресурс, який варто повернути на Батьківщину. 

Російська Федерація. Діаспоральною політикою керують імперські інтереси 
урядовців, російську діаспору розглядають як засіб реалізації національних інтересів 
країни походження. Ця політика полягає в підтримці російськомовного простору, 
підвищенні статусу російської мови, підтримці шкіл з російською мовою викладання, 
організації професійної перепідготовки вчителів, забезпеченні підручниками, 
поширенні інформації в друкованих та електронних російських мас-медіа, захисті 
політичних, культурних, мовних, освітніх прав своїх співгромадян, сприяння 
підприємницької та комерційної діяльності співгромадян [1]. 

Варто зазначити, що в кожній країні сформувалися специфічні чинники, які 
впливають на перебіг у середовищі певної діаспори етногеографічних процесів. Не 
менш важливим є їхній вплив на організацію країною походження діаспоральної 
політики. Стосовно української діаспори в країнах її проживання варто застосовувати 
різні моделі співпраці з метою налагодження оптимальних умов співпраці та 
досягнення максимального результату.  

Цілком логічним є використання у всіх країнах патерналістської моделі 
взаємодії з діаспорою. Ця проблема є менш актуальною для країн трудової міграції 
через постійну підтримку зв‘язку з Батьківщиною та Канади і США, де збільшується 
чисельність української діаспори. Важливим завданням є всебічна підтримка 
української діаспори в країнах Латинської Америки, азіатських республіках 
колишнього Радянського Союзу тощо.  

На тлі анексії Криму, військового конфлікту на сході України і важкої 
економічної ситуації важливим є використання економічного, політичного, 
лобістського ресурсу української діаспори. Передусім це стосується української 
діаспори, яка проживає в країнах Великої сімки та країнах ЄС. Не менш важливою є 
активізація лобістської діяльності української діаспори в країнах-сусідах України, які є 
членами ЄС. Натомість низький економічний розвиток країни, нестабільна політична 
та військова ситуація зумовлюють використання репатріаційної моделі.  

На основі специфіки тієї чи іншої моделі діаспоральної політики, економічної, 
політичної ситуації, особливості ведення міграційної та етнічної політики, етнічні, 



 

209 
 

культурні, мовні та релігійні особливості в країні проживання української діаспори 
спонукають застосовувати для кожної країни певних видів діаспоральної політики. 

Для українських діаспор у всіх країн варто застосовувати патерналістську 
політику, яка повинна вирішувати проблеми збереження етнічної належності, 
вирішувати мовні, освітні, культурні проблеми українців. З огляду на події Революції 
Гідності, анексії Криму та частини Донецької та Луганської областей актуальним 
завданням для української дипломатії є використання лобістського потенціалу 
діаспори. Останнє залежить від чисельності української діаспори, ролі окремих 
представників української діаспори у середовищі титульного етносу, політична 
система країни проживання тощо. Таким чином, особливим завданням для України 
виступає активізація українських діаспор у Росії, Австралії, Великій Британії, Канаді, 
Німеччині, США та Франції. Ці країни є важливими геополітичними гравцями, 
представники яких впливають на світову та регіональну політику. Використання 
прагматичної політики в інших країнах пов‘язане із вирішенням проблеми легалізації 
українських трудових мігрантів, лобіювання цими країнами інтересів України на 
міжнародній політичній арені тощо. 

Зважаючи на економічний розвиток країн колишнього Союзу (країни середньої 
Азії, Вірменія, Грузія), військові конфлікти, інтеграцію українців у чисельніше 
середовище росіян, для цих країн доцільніше застосовувати репатріаційну модель 
діаспоральної політики. Українські діаспори в цих країнах перебувають у складних 
обставинах, інтеграція українців у середовища титульних етносів ускладнена 
значною мовною, етнічною, культурною та релігійною дистанцією. Зважаючи на 
середньорічні темпи зменшення чисельності українців у цих країнах, доцільнішою є 
організація репатріації українців. Загалом українські діаспори в цих країнах є 
важливим фактором збереження дружніх міждержавних зв’язків між Україною та 
цими країнами. 
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Під демографічною системою слід розуміти просторове утворення, що 

складається з територіальної спільності людей і елементів, що забезпечують 
життєдіяльність і відтворення населення. Це робочі місця, житло, сфера послуг, 
місця рекреації. Більшість основних видів здійснюються в населених пунктах [25].  

Можливо виділення наступних факторів системи розселення: 

http://antropotok.arhipelag.ru/
http://www.mindiaspora.am/
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- географічні: географічне положення, природні умови та ресурси, політико-
історичні причини, екологічна ситуація; 

- соціально-економічні: структура господарства, виробничий комплекс, соціальний 
комплекс, міграційно-демографічні причини [26]. 

На сучасному етапі на природний приріст населення найбільш суттєвий вплив 
мають соціально-економічні чинники в основному за рахунок того, що у районах з 
вищим рівнем соціально-економічного розвитку спостерігається менша смертність. 
Проте, у 70-х роках ХХ ст. розселення населення було тісніше пов’язано з розвитком 
сільського господарства [17]. 

Загальна сукупність територіальних громад області формує обласну 
демогеографічну систему. Процес розселення, розвиток окремих населених пунктів і 
формування їх демогеографічних систем безпосередньо пов’язані з природними 
умовами і ресурсами території, розвитком і розміщенням продуктивних сил. Системи 
розселення різних ієрархічних рівнів – динамічні і відкриті. Регіональні системи 
розселення – складні поєднання функціонально взаємопов’язаних і взаємодіючих 
ієрархічно підпорядкованих міських і сільських поселень, які формуються у процесі 
розвитку регіональних суспільно-географічних комплексів. Регіональні системи 
розселення – багатоступеневі функціонально-територіальні утворення систем 
розселення різних рівнів. Територіальні системи розселення, як і будь-які соціально-
економічні системи, повинні мати суб’єкти управління. Економічною основою 
регіональних систем розселення виступають господарські комплекси суспільно-
географічних районів. Водночас, регіональні системи поселень є каркасом 
просторової організації районних господарських комплексів, як одна з основних 
функціонально-структурних їх підсистем. Тісний взаємозв’язок територіально-
виробничих комплексів і систем розселення зумовлений подвійною функцією 
населених пунктів у соціально-економічному розвитку суспільства що виступають 
центрами виробництва і локалізації населення. Обласні центри формують найбільші 
в областях міжрайонні локальні системи розселення, що виступають ядрами 
субрегіональних систем розселення. Головними опорними центрами обласних 
систем розселення є міста з розвинутими функціями міжрайонного значення, а 
основними ланками територіальної структури розселення в областях є міжрайонні 
локальні системи. Від їх розвинутості й охопленості ними території області залежить 
рівень сформованості обласної системи розселення [25]. 

На 1 січня 2018 р. до складу Чернігівської області входять 22 райони, 3 міста 
обласного значення, 13 міст районного значення, 29 селищ міського типу, 1483 
сільських населених пунктів. Територія області становить 31,9 тис. км2, щільність 
населення – 33,7 особи на км2. Чернігівська область характеризується найменшою 
щільністю населення серед усіх регіонів України через значну територію і низьку 
кількість населення. Найбільші міста області – міста обласного значення – Чернігів, 
Ніжин та Прилуки. Місто Прилуки характеризується найменшим демографічним 
потенціалом з вище згаданих. На сході області досить значний демографічний 
потенціал має місто Бахмач, населення – 18,6 тис. чол. Найбільше місто на півночі – 
Новгород-Сіверський (13,8 тис. чол..). Три найбільші міста північної частини області – 
Корюківка (13,1 тис. жителів), Мена (12,2 тис. жителів) і Щорс (11,1 тис. жителів) – 
характеризуються приблизно однаковою людністю. Однак слід зазначити, що 
Корюківка має невигідне транспортне положення – лише автомобільне сполучення, 
до того ж місто розташоване досить далеко від основних транспортних магістралей.  

Західну частину області складають місто Чернігів (291582 осіб), Чернігівський 
район (54120  осіб), Козелецький район (51425 осіб), Ріпкинський район (30937 осіб), 
Городнянський район (31144 осіб). В межах Козелецької районної демографічної 
геосистеми сформована Остерська кущову демографічної геосистеми з центром в м. 
Остер. На заході Ріпкинського району історично сформувалася кущова 
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демогеосистема з центром у селищі міського типу Любеч. Ніжинська 
демогеографічна система включає в себе Ніжинський (30900 осіб), Носівський (31793 
осіб) та Бобровицький (35591 осіб) район. Місто обласного значення Ніжин 
(чисельність населення 73872 осіб) має тісні суспільно-географічні зв’язки з містом 
Носівкою та містом Бобровицею, всі три міста з’єднує залізниця Київ – Москва, що 
має міжнародне значення. На півдні району сформувалася Лосинівська кущова 
демографічна геосистема, внаслідок значного територіального віддалення від 
районного центру та специфічної конфігурації кордонів Ніжинського району, 
більшість населених пунктів його південної частини тісніше пов’язані з селищем 
міського типу Лосинівкою. Поселення південно-східної частини Чернігівської області 
формують Прилуцьку міжрайонну демографічну геосистему у складі Прилуцького 
(38890 осіб), Ічнянського (34788 осіб), Варвинського (17615 осіб) Срібнянського 
(12348 осіб) районів. Бахмацька демогеогеографічна система включає Бахмацький 
(47967 осіб), Коропський (26442 осіб), Борзнянський (35658) та Талалаївський 
(14218) райони. М. Бахмач (18,8 тис. осіб) – четверте за чисельністю населення місто 
області. Завдяки залізницям Гомель – Бахмач – Одеса та Київ – Москва, місто 
Бахмач має тісні зв’язки з містом Борзною та селищем міського типу Талалаївкою, з 
поселеннями Борзнянського та Коропського районів. 

Дослідження розселення населення Чернігівської області дозволяє говорити 
про помірну територіальну концентрацію: на 10% території проживає близько 35% 
населення, на 20% території – 45% жителів. Рівень територіальної концентрації 
населення постійно збільшувався впродовж XX століття (у 1970 році на 10% 
території проживало близько 18% населення, а в 1989 – уже близько 28%). До 1989 
року цей процес відбувався дуже інтенсивно, а в останні двадцять років дещо 
призупинився, хоча не можна говорити про його повне припинення. Проведений 
аналіз розвитку демогеографічних систем  дозволяє стверджувати, що вони 
характеризуються значною територіальною диференціацією. 

Найбільшого розвитку підсистеми набули у південно-західній частині 
Чернігівської області. Це демогеографічні системи, центрами яких є міста обласного 
значення (Чернігівська, Ніжинська, Прилуцька), а також Бобровицька та Коропська, 
котрі мають вигідне транспортне розташування між трьома соціально-економічними 
центрами:містами Києвом, Черніговом, Ніжином. Тут добре розвинуті підсистеми 
обслуговування та працезабезпечення. В межах Чернігівської області нами було 
виділено шість міжрайонних демографічних систем: Чернігівську, Ніжинську, 
Прилуцьку, Бахмацьку, Новгород-Сіверську, Менську. 

До складу Чернігівської  демогеографічної  системи  входять власне 
Чернігівська, Куликівська, Козелецька, Ріпкинська та Городнянська районні ДГС. 
Місто  Чернігів  (чисельність  населення на 1 січня  2018 р. 296,9 тис. осіб) поширює 
свій  вплив на  велику частину території однойменних районів.  

Ніжинська  міжрайонна  демогеографічна система включає в себе Ніжинську, 
Носівську та Бобровицьку районні ДГС. Місто обласного значення Ніжин (чисельність 
населення 74,1 тис. осіб) має тісні суспільно-географічні зв’язки з м. Носівкою та м. 
Бобровицею.  

Поселення південно-східної частини Чернігівської області формують 
Прилуцьку міжрайонну ДГС у складі Прилуцької, Ічнянської, Варвинської та 
Срібнянської  районних  демогеосистем.  Демографічний  потенціал м. Прилук 
(чисельність населення 58,9 тис. осіб) дозволяє місту поширювати свій вплив на 
більшу частину території південно-східних районів області, крім того м. Прилуки має  
зручне транспортне положення.  

Бахмацька  міжрайонна ДГС включає Бахмацьку, Коропську, Борзнянську та 
Талалаївську районні демогеосистеми. М. Бахмач (18,8 тис. осіб)  –  четверте  за  
чисельністю  населення  місто  області. Завдяки залізницям Гомель – Бахмач – 
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Одеса та Київ – Москва, м. Бахмач має тісні зв’язки з м. Борзною та смт Талалаївкою, 
з поселеннями Борзнянської та Коропської районних ДГС місто взаємодіє завдяки 
автомагістралі  Київ-Москва. 

Окремо виділити Новгород-Сіверську міжрайонну ДГС дозволили значна 
територіальна віддаленість Новгород-Сіверського та Семенівського районів, їх 
погана транспортна зв’язаність з рештою районів Чернігівської області. 
Системоформуючу роль відіграє м. Новгород-Сіверський (14 тис. осіб). В межах 
Новгород-Сіверської міжрайонної ДГС можна виокремити 2 районні, 44 локальних, 
166 елементарних  ДГС  загальною площею 3,3 тис. км. 2 та з чисельністю 
населення 48,9 тис. осіб. 

До складу Менської міжрайонної ДГС входить Менська, Щорська, Корюківська 
та Сосницька районні ДГС. Також можна виділити Холминську та Березнянську 
кущові демогеосистеми. Смт Холми характеризується значною територіальною 
віддаленістю  та  тісними зв’язками  з  компактною групою поселень. Смт  Березна  
відзначається вигідним  транспортно-географічним положенням та тісно пов’язана зі 
значною частиною локальних ДГС,  розташованих на заході Менського району.  
Територія Менської  міжрайонної ДГС  –  5,0  тис. км2, окрім  4 районних ДГС, до її 
складу також входять 92 локальні та 235 елементарних ДГС. загальна чисельність 
населення становить 114,9 тис. осіб. 

Таким чином, в межах Чернігівської обласної ДГС виділяють 6 міжрайонних, 22 
районні, 12 кущових, 570 локальних, 1528 елементарних демогеографічних систем, 
мережа яких охоплює всі населені пункти області. слід зазначити, що всі міжрайонні 
демогеографічні системи відзначаються значними територіальними диспропорціями 
в розвитку демогеографічних процесів. В центрах міжрайонних ДГС демографічна 
ситуація зазвичай краща, ніж на периферії. 
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Темпи економічного розвитку і ефективність функціонування фінансового 

ринку значною мірою визначаються інтенсивністю інвестиційної діяльності в країні. 
Необхідність інвестиційних вкладень в економіку стала очевидною для всіх 
господарюючих суб'єктів з моменту вступу України на шлях ринкових перетворень. 
Але розвиток економіки держави неможливий без активної інвестиційної політики і 
ефективного використання інвестиційного потенціалу національної економіки [2]. 
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Істотно збільшити приплив інвестицій можна лише за умови розвитку всього 
комплексу чинників, що формують інвестиційний клімат. Недооцінка хоча б однієї 
складової неминуче призведе до дисбалансу і створить напруженість на 
інвестиційному ринку України.  

Важливим чинником оцінки інвестиційного клімату країни є також 
обґрунтованість вибору території, на якій створена вільна економічна зона (ВЕЗ). 
Адже часто такі території не мають на те об’єктивних передумов, якими є зручне 
розташування, достатній розвиток транспортної системи (наявність портів, 
аеропортів, залізниць, перехресть, автомобільних шляхів тощо), наявність 
необхідність ресурсного потенціалу для розвитку ВЕЗ. Сприятливий інвестиційний 
клімат повинен забезпечити захист прав інвестора від інвестиційних ризиків, тобто 
непередбачених втрат доходу і капіталу[23].  

До основних факторів, що формують інвестиційний клімат держави належать: 
організаційно-правовий фактор, політичний фактор, економічний фактор, 
характеристика потенціалу країни, фінансовий фактор, соціально-культурний фактор, 
міжнародні відносини, розвиток ринкової економіки, загальні умови господарювання 
(табл. 1). 

Таблиця 1  
Фактори, що формують інвестиційний клімат держави 

№ 
п/п 

Фактори Ознаки 

1. Організаційно-правовий 
фактор 

-рівень управління інвестиційною діяльністю на рівні 
органів виконавчої влади; 
- дієва законодавча база. 

2. 
 

Політичний фактор - стабільна політична ситуація в країні; 
- рівень довіри суспільства до влади. 

3. 
 

Економічний фактор - стан економіки країни; 
- динаміка росту ВВП; 
- розмір внутрішнього та зовнішнього боргів; 
- рівень тіньової економіки. 

4. Характеристика 
потенціалу країни 

- наявність трудових, земельних, енергетичних, науково-
технічних ресурсів. 

5. 
 

Фінансовий фактор - доходність бюджету; 
- розмір відсоткової ставки за кредитами; 
- сума вкладів на душу населення. 

6. 
 

Соціально-культурний 
фактор 

- рівень забезпеченості населення; 
- житлові умови; 
- рівень охорони здоров’я і медичного обслуговування; 
- рівень злочинності; 
- соціальний захист населення; 
- дотримання прав людини. 

7. 
 

Міжнародні відносини - міжнародний рейтинг країни; 
- співпраця з міжнародними організаціями; 
- дотримання норм і правил конвенції та договорів 

8. 
 

Розвиток ринкової 
економіки 

- наявність вільної конкуренції; 
- рівень інфляції; 
- наявність ринку збуту; 
- рівень розвитку вільної конкуренції серед підприємств. 

9. 
 

Загальні умови 
господарювання 

- екологічна безпека; 
- розвиток галузей матеріального виробництва; 
- ступінь зносу основних виробничих засобів. 

Вибір об’єкта для інвестицій інвестори визначають, виходячи з наступних 
критеріїв: 
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- політична стабільність у державі і прогнозованість його всередині зовнішньо-
політичного курсу;  

- інвестиційно-привабливий клімат країни з точки зору оподаткування, митних 
зборів, прав і гарантій інвесторів;  

- наявність інвестиційних об’єктів, здатних в мінімальні терміни почати приносити 
стабільний прибуток; 

- стабільна, конкуренто-спроможна, відкрита і сучасна економіка; 

- висококваліфіковані трудові ресурси, інші чинники, що сприяють легкості ведення 
бізнесу [4].  

Але з впевненістю можна сказати, що більшість з зазначених критеріїв не 
відповідають належному рівню, який був би в змозі задовольнити інтереси іноземних 
інвесторів. На сьогоднішній день в Україні інвестиційна активність внутрішніх та 
зарубіжних інвесторів значною мірою стримується за рахунок несприятливого 
інвестиційного клімату. 

Отже, необхідні додаткові заходи щодо зниження впливу негативних чинників 
на інвестиційний клімат в Україні. Заходи розвитку інвестиційної діяльності в Україні 
затверджуються відповідними державними цільовими програмами, які через їхнє 
хронічне недофінансування переважно виконуються не в повному обсязі, а 
невирішені питання переносяться у наступну державну програму [2]. Водночас 
державні цільові програми розвитку інвестиційної діяльності націлені насамперед на 
перерозподіл державних ресурсів і не повною мірою розкривають потенціал ринкових 
інвестицій.  

Одним із важливих і поки що невирішених питань щодо активізації іноземних 
інвестицій є необхідність удосконалення законодавства в інвестиційній сфері 
України. Нині велика кількість законів та інших нормативно-правових актів, якими 
регулюються відносини в інвестиційній сфері, представляють розгалужену «правову 
павутину», яка заплутує потенційного інвестора і не сприяє розвитку бізнесу. 
Відсутність сталої, цілісної і взаємоузгодженої правової системи в інвестиційній сфері 
є одним із факторів, що впливає на міжнародні рейтинги України і послаблює її 
позиції у конкурентній боротьбі за іноземні інвестиції [4]. 

Однією з передумов успішної інвестиційної діяльності є низький рівень інфляції 
та передбачуваність рівня цін в економіці. Для цього необхідні, по-перше, контроль 
за доходами та видатками бюджету, а по-друге, розв’язання проблем боргового 
тягаря. Також доцільно було б розробити механізм переливу фінансових ресурсів з 
галузей, де вони є у відносному надлишку, у галузі, де є потреба в капіталі. Слід 
також запровадити просту і зрозумілу систему оподаткування, яка б передбачала 
формалізований, а не індивідуальний (з урахуванням бізнес-інтересів) характер 
стягнення податків, передбачити державну фінансову підтримку, цільові субсидії та 
податкові пільги для іноземного капіталу [2]. 

Для стимулювання внутрішніх інвестицій, які є також невід’ємною складовою 
інвестиційної привабливості України, є виправданим надання пільг малому та 
середньому бізнесу, запропонування до реалізації вже розроблених інвестиційних 
проектів, що потребує створення спеціальних інформаційно-економічних підрозділів 
на рівні регіонів.  

Отже, оцінка інвестиційної діяльності дає базу для розробки програм 
регулювання інвестиційного клімату. Стосовно України можна сформулювати 
правило дев’яти ключових інвестиційних факторів [2,3]: 

1. Лібералізація і дерегулювання підприємницької діяльності. Повинна бути 
створена працююча схема по виявленню і швидкому усуненню бар’єрів для 
створення, ведення та закриття бізнесу, що включає комплекс заходів по зниженню 
ступеня втручання з боку уряду на приватний бізнес, надання приватним 
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підприємцям можливості діяти вільно й отримувати прибуток в умовах чесної 
конкуренції. 

2. Стабільність і передбачуваність правового поля. Необхідно узгодити існуючі, 
розробити і прийняти нові закони, що встановлюють єдині правила гри для компаній 
усіх форм власності. 

 3. Корпоративне і державне управління. Цей напрям має включати комплекс 
заходів щодо врегулювання корпоративних прав, діяльності державної адміністрації і 
приватизації державної власності. Заходи щодо реформування державного апарату 
повинні привести до перегляду ролі чиновників регулювання приватного сектора. 
Необхідно створити таку систему взаємовідносин між державою та бізнесом, яка б 
мінімізувала можливості для корупції на всіх рівнях.  

4. Лібералізація зовнішньої торгівлі і руху іноземного капіталу. Цей 
інвестиційний фактор повинен включати в себе комплекс заходів щодо 
стимулювання вільного переміщення товарів, послуг і капіталів між державами. 

 5. Розвиток фінансового сектора. Стан фінансового сектора має ключове 
значення для інвесторів. Тому робота в зазначеному напрямі є найбільш важливою 
для поліпшення інвестиційного клімату.  

6. Зниження рівня корупції. Необхідно створити таку систему відносин органів 
влади і бізнесу, яка мінімізує можливості зловживання владою з боку державних чи-
новників, забезпечить послідовність у виконанні прийнятих законів і постанов, що 
полегшить отримання дозволів, ліцензій і санкцій. 

7. Зниження політичного ризику. Політична стабільність і незалежність 
економічних пріоритетів від змін в органах влади була й залишається одним з 
найважливіших позитивних факторів при прийнятті інвестиційного рішення. 
Необхідно прийняти закони, що гарантують неможливість свавільного відчуження 
приватної власності, включаючи «повільну експропріацію»; зробити діяльність 
податкових інспекторів і місцевих адміністрацій підконтрольної центрального апарату 
влади.  

8. Імідж і програми розвитку інвестиційної діяльності. Довгострокові цілі по 
залученню зовнішніх інвестицій вимагають постійних зусиль з формування 
привабливого іміджу країни. Необхідно сформулювати й широко висвітлювати 
державну політику та готовність уряду здійснювати радикальні заходи, орієнтовані на 
ринкову економіку. 

9. Формування інвестиційних стимулів. Мета дій у цьому напрямі – створення 
інвестиційних стимулів, аналогічних стимулам торгових партнерів країни. Основними 
заходами в цьому напрямі мають стати: встановлення ставки оподаткування на рівні, 
аналогічному рівню сусідніх країн або країн-конкурентів; скасування спеціальних 
інвестиційних пільг і привілеїв, спрямованих на вибіркову підтримку окремих галузей, 
компаній або регіонів. 

Щорічно Світовий економічний форум проводить опитування, згідно якого 
серед факторів, що мають найбільший вплив на розвиток бізнесу в Україні є: 
політична нестабільність (16,5%), а найменший – розвиток інфраструктури (1,0%) [4] 
(рис.1).  

Як випливає з рис.1, вагомий вплив на інвестиційну привабливість регіонів 
здійснюють не лише політична нестабільність, доступ до фінансових ресурсів, а й 
бізнесові умови: недостатній рівень кваліфікації робочої сили, бюрократія. Інвестори 
передбачають втрати, оцінивши перешкоди у здійсненні капіталовкладень, у 
створенні та веденні бізнесу, що призводять до відмови від розвитку бізнесу в регіоні. 
Світова фінансова криза завдала Україні значної шкоди, в умовах якої інвестори не 
хочуть ризикувати та вкладати власні кошти в нестабільну українську економіку. 
Необхідно зауважити, що при виборі об’єкта вкладання іноземні інвестори керуються 
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такими умовами: захищеність вкладів та отримання прибутку. На сьогоднішній день 
жодна з цих умов в Україні не виконується повною мірою. 

 
Рис. 1 Фактори, що заважають розвитку бізнесу в Україні. 

Україна – це величезний ринок зі значним інвестиційним потенціалом. 
Перевагами щодо перспектив залучення іноземних інвестицій є потужний внутрішній 
ринок, наявний значний промисловий і сільськогосподарський потенціал, вигідне 
геополітичне розташування. Протягом останнього десятиріччя в Україні 
здійснювалась певна інвестиційна діяльність. Свідченням цього є:  

- підписання угоди про сприяння і взаємний захист інвестицій із понад 70 країнами 
світу; 

- укладення більш ніж 50 міжнародних договорів про уникнення подвійного 
оподаткування; 

- ратифікація Вашингтонської Конвенції 1965 року про порядок вирішення 
інвестиційних суперечок між державами та іноземними суб’єктами 
господарювання; 

- вступ України у 2008 році до Світової організації торгівлі; 

- розробка Концепції Державної цільової економічної програми розвитку  
інвестиційної діяльності на 2011– 2015 роки; 

- оголошенеурядомвсічні2012 року створення бази даних інвестиційних проектів за 
пріоритетними напрямками економічного й соціального розвитку до2014 року 
загальною вартістю 1,1 трлн грн. [4]. 

Наслідком вжитих заходів є приріст іноземних інвестицій в Україну, який, 
починаючи з 2005 року, становить 20 % [1]. Суттєві зміни соціального та економічного 
характеру, що нині відбуваються в Україні, формуються зовнішніми та внутрішніми 
факторами, які при певному поєднанні мають не лише позитивні, але й негативні 
наслідки і можуть загрожувати національним інтересам країни. Ефективно протидіяти 
подібним загрозам має механізм державного  регулювання, який, використовуючи 
відповідні важелі, повинен забезпечити національну і, зокрема, інвестиційну безпеку 
держави. 
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Погіршення стану здоров’я населення, зростання первинної захворюваності та 

поширеності більшості нозологій зумовлюють пошуки причин, які б могли викликати 
таке зростання. Більшість учених сходяться на думці, що таким чинником може бути 
якість навколишнього середовища. За даними ВООЗ із загального переліку факторів, 
які мають вплив на здоров’я населення, навколишньому середовищу належить 20%. 
Головними чинниками впливу навколишнього середовища на здоров’я людей можна 
вважати хімічне забруднення джерел водопостачання та питної води, отруєння 
атмосферного повітря, ґрунтового покриву, продукції сільського господарства і 
харчових продуктів, забруднення виробничих та житлових помешкань.  

Оскільки якість навколишнього середовища та рівень здоров’я населення тісно 
пов’язані між собою, характер цих зв’язків може бути виражений певними 
кореляційними показниками.   

Територіальна диференціація показників регіонального здоров’я та їх динаміка 
у Сумській області мало вивчені. Враховуючи високий рівень смертності жителів 
регіону, дослідження внутрішньорегіональних особливостей структури, розвитку та 
просторової мінливості захворюваності населення є надзвичайно актуальними.   

Значною мірою високий рівень захворюваності населення зумовлюється 
демографічними та соціально-демографічними показниками: великою часткою 
людей похилого віку, низьким рівнем медичного обслуговування, особливо у 
сільській місцевості, несприятливими умови життя та праці значної частини 
населення, складною екологічною ситуацією, поширеністю серед мешканців регіону 
шкідливих звичок та нехтування нормами здорового способу життя.  

Усі названі вище чинники призводять до того, що протягом уже досить 
тривалого періоду первинна захворюваність населення Сумської області продовжує 
зберігатися на відносно однаковому рівні, хоча у цілому по Україні цей показник, 
починаючи з 2010 р., демонструє тенденцію до зниження. 

Однак поки що, незважаючи на названу негативну тенденцію, первинна 
захворюваність серед мешканців Сумської області залишається найнижчою в Україні 
– за кількістю діагнозів, встановлених вперше у житті, – 50063,8 випадків на 100 тис. 
осіб – Сумська область у 2013 р. посіла останнє місце серед регіонів України. 

Сумщина невідворотно обирає шлях сталого, екологічно безпечного і 
комфортного соціально – економічного розвитку. Стратегія регіонального розвитку 
Сумщини передбачає рівнозначимість його економічної, соціальної та екологічної 
складових. І сьогодні, як ніколи, потрібна зважена та розсудлива державна політика 
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щодо ефективного використання природних ресурсів, їх заощадження та збереження 
для забезпечення спроможності і збалансованого розвитку об‘єднаних 
територіальних громад.  

Оцінка стану довкілля в області свідчить, що практично немає природних 
компонентів екосистеми, які б не зазнавали постійного негативного антропогенного 
впливу. З одного боку, екологічна ситуація в області загалом задовільна, екологічні 
показники життєдіяльності кращі, ніж в більшості інших регіонів країни і значно кращі, 
ніж в середньому по Україні. Це обумовлює визначення Сумщини як досить 
сприятливого регіону для проживання та роботи. З іншого боку можна зазначити, що 
в Сумській області наявні екологічні ризики і проблеми щодо стану повітряного 
басейну, поверхневих водних об‘єктів та підземних вод, земель та лісів. Рівень 
забруднень навколишнього середовища в області не є об‘єктивно обумовленим, а 
наявні екологічні ризики і проблеми, при умові ефективної і цілеспрямованої роботи в 
цьому напрямку, можуть бути суттєво зменшені. 

На території Сумської області реалізується політика, спрямована на 
збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього 
середовища, захист життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого 
забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної 
взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення 
природних ресурсів. 

У 2016 році розроблена та затверджена Програма охорони навколишнього 
природного середовища Сумської області – система принципів, пріоритетних 
напрямків та конкретних завдань у сфері охорони навколишнього природного 
середовища. Основною метою програми є реалізація державної екологічної політики, 
стабілізація і поліпшення екологічного стану довкілля та зниження екологічних 
ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів Сумської області, зокрема: підвищення якості атмосферного 
повітря; удосконалення системи управління охороною та використанням водних 
ресурсів; підвищення екологічної культури, знань та інформованості населення 
області; підвищення ефективності управління навколишнім природним середовищем 
області [64]. 

Важливим напрямом роботи Сумської обласної державної адміністрації є 
реалізація завдань і заходів Програми економічного і соціального розвитку Сумської 
області на 2016 рік, в основу якої покладено ключові положення Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року та Стратегії регіонального розвитку 
Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2015-2017 роки [76]. 

Незважаючи на події, що відбувались в країні та наклали свій відбиток на 
життєдіяльність регіону, в області забезпечено зменшення негативних проявів та 
уповільнення темпів економічного спаду, а також досягнуто конкретних позитивних 
результатів соціально-економічного розвитку. 

Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів 
навколишнього природного середовища. Як природний об'єкт воно являє собою 
природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих та інших 
приміщень. Критерієм розподілу атмосферного повітря як природного об'єкта є 
природний, непорушний зв'язок повітря з довкіллям. Правові і організаційні основи та 
екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря визначає Закон України 
«Про охорону атмосферного повітря» [64]. 

Метою охорони атмосферного повітря є забезпечення збереження 
сприятливого стану атмосферного повітря, його відтворення та поліпшення для 
підтримки екологічної безпеки життєдіяльності людини, а також запобігання 
шкідливому впливу на навколишнє природне середовище. Іншими словами, 
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атмосфероповітряні охоронні заходи спрямовані на підтримання екологічної 
рівноваги на території України, на забезпечення екологічної безпеки. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Протягом 2016  р. в 
атмосферне повітря Сумської області викинуто 19,81тис.т. шкідливих речовин від 
стаціонарних джерел забруднення, що на 13,2 % більше порівняно з попереднім 
роком [64]. 

У 2016 р. відбулося збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря у порівнянні з 2015 р. на 13,2 %. Динаміка викидів в атмосферне 
повітря наведена у табл. 1. Найбільш суттєве збільшення відбулося за рахунок 
наступних речовин: сполуки азоту, оксид вуглецю, метан, діоксид сірки, сірчаної 
кислоти, бензапірен, бром та його сполуки. 

Таблиця 1 
Динаміка викидів в атмосферне повітря, тис. т. 

Роки Викиди в атмосферне повітря тис.т Щільність 
викидів у 

розрахунку  
на 1 кв. км, 

кг 

Обсяги 
викидів у 

розрахунку 
на 1 

особу, кг 

Обсяг 
Викидів на 
одиницю 

ВРП* 

Всього У тому числі 

Стаціонарними 
джерелами 

Пересувними 
джерелами 

2012 80,154 30,227 49,927 3363 70,1 0,003 

2013 77,531 30,532 46,999 3252 68,4 * 

2014 70,378 26,973 43,405 2953 62,6  

2015 57,89 17,50 40,39 2429 52,0  

2016 19,81 19,81 ** ** 17,9  

** Розрахунок викидів від пересувних джерел, у т.ч автотранспорту за 2016 рік 
територіальними органами державної статистики не проводиться згідно з 
«Технологічна програма державних статистичних спостережень на 2017 рік», 
затвердженої наказом Державної служби статистики України від 13.05.2017 №110. 

Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря у містах. Серед населених пунктів Сумської області, як і раніше, найбільшого 
антропогенного навантаження зазнала атмосфера міст Суми – 7,04 тис. т, Охтирка – 
0,70 тис. т, Шостка – 0,38 тис. т, Конотоп –0,28 тис. т, Ромни – 0,18тис. т. (табл. 2). 

Також однією з основних проблем міста щодо охорони атмосферного повітря є 
питання морально та фізично застарілого технологічного обладнання промислових 
підприємств. За останні роки майже на всіх підприємствах області установки очистки 
газу, технологічне обладнання не оновлювались (кількість обладнання з терміном 
експлуатації 40 років і більше складає більше 70%). На промислових підприємствах 
області протягом останніх років майже не впроваджувались найкращі доступні, 
екологічно чисті технології. 

Таблиця 2 
Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних джерел забруднення по окремих населених пунктах, тис. т. 
Назва 

населених 
пунктів 

2012 2013 2014 2015 2016 

Всього, тис. т 30,23 30,53 26,97 17,50 19,81 

м. Суми 10,93 9,86 8,855 6,48 7,04 

м. Охтирка 0,654 0,68 0,594 0,59 0,70 

м. Глухів 0,133 0,16 0,125 0,12 0,13 

м. Конотоп 0,243 0,26 0,224 0,28 0,28 

м. Лебедин 0,031 0,04 0,040 0,07 0,06 

м. Ромни 0,265 0,24 0,163 0,18 0,18 

м. Шостка 0,504 0,57 0,549 0,27 0,38 

За даними Головного управління статистики у Сумській області у містах та 
районах, де розташовані основні забруднювачі атмосферного повітря області 
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спостерігаються найбільші обсяги викидів в атмосферне повітря: м. Суми -  35,5 %, 
Охтирський р-н - 15,0 %, Роменський р-н - 13,14 %, Сумський р-н - 14,45 % від 
викидів стаціонарних джерел по області. 

Найбільшими забруднювачами повітря Сумської області є такі підприємства: 
філія управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» дочірньої компанії 
«Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» –8,74%, Качанівський ГПЗ ПАТ «Укрнафта» 
–17,66%, ТОВ «Сумитеплоенерго» –16,69%, ПАТ «Сумихімпром» –11,72%, НГВУ 
«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта» –12,06 % від загального обсягу (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Основні забруднювачі атмосферного повітря 
№ 
п/п 

Підприємство 
забруднювач 

Відомча 
приналежність 

Валовий викид, т Зменшення 
збільшен 
ня-/+ 

Причина 
зменшення/ 
2015 р. 2016 р. 
збільшення 2015 р. 2016 р. 

1. Сумське ЛВУМГ 
(філія управління 
магістральних 
газопроводів 
«Київтрансгаз») 

ДК 
―Укртрансгаз 
УМГ ПАТ 
―Київтрансгаз 

1536,32 2479,9
6 

+ Збільшення 
обсягів 
виробництва. 

2. ТОВ 
«Сумитеплоенерг
о» 

- 2920 3371,0
66 

+ Збільшення 
обсягів 
виробництва. 

3. Качанівський ГПЗ 
ПАТ «Укрнафта» 

ПАТ 
―Укрнафта 

3090,2 3283,9
46 

+ Збільшення 
обсягів 
виробництва 

4. НГВУ 
"Охтирканафтогаз
" ПАТ «Укрнафта» 

ПАТ 
―Укрнафта 

2110,0 2045,5
14 

- Зменшення 
роботи 
технологічного 
обладнання 

5. ПАТ 
"Сумихімпром" 

Мінпромполітик
и України 

2050,7 2146,7
95 

+ Збільшення 
роботи 
технологічного 
обладнання 

У структурі промислового потенціалу області більшість викидів забруднюючих 
речовин припадає на екологічно небезпечні виробництва наступних галузей: добувна 
промисловість – 33,57%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря  –  19,49 %, виробництво добрив і азотних сполук 10,8 %, наземний і 
трубопровідний транспорт 12,92 % від загальних викидів стаціонарними джерелами 
по області. 

За п’ятирічний період спостережень відмічається збільшення середнього рівня 
забруднення атмосферного повітря по діоксиду сірки, діоксиду та оксиду азоту, 
формальдегіду, марганцю, нікелю, міді, цинку, кадмію та залізу, зменшення по 
аміаку, хрому та свинцю [64]. 

Питання здійснення державного нагляду за станом забруднення атмосферного 
повітря та впливу такого забруднення на середовище життєдіяльності людини на 
даний час є проблематичним через втрату чинності державних санітарних правил 
охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та 
біологічними речовинами), що були затверджені наказом МОЗ України від 09.07.1997 
№ 201. 

Рівень радіаційного забруднення не перевищує гранично допустимі значення 
(10-13 мкР/годину, а максимальний рівень складав 13-19 мкР/год). 

За даними Головного управління статистики у Сумській області у 2016 році у 
порівнянні із 2015 роком відбулося збільшення обсягів викидів бенз(а)пірену у 7 разів 
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на ПАТ «Сумихімпром». За поясненням підприємства у 2015 році було проведено 
інвентаризацію джерел викидів, в процесі якої виконавець виявив нове 
неорганізоване джерело викиду. Речовина бенз(а)пірен, яка викидається з цього 
джерела, належить до стійких органічних забруднювачів. 

 На території Сумської області налічується 66 комплекси очисних споруд 
загальною потужністю 296 тис. м3 /добу 48 комплексів працюють в режимі штучної 
біологічної очистки з подальшим скидом очищених чи недостатньо очищених стічних 
вод в водні об‘єкти. Загальна протяжність каналізаційних мереж області складає – 
1,0282 тис. км, з них ветхих та аварійних, що потребують заміни – 0,3695 тис. км. 

У 2016 р. відбулося збільшення скиду забруднених стічних вод у водні об‘єкти 
на 2,79 млн. м3. Із загального об‘єму скинутих у поверхневі водні об‘єкти стічних вод 
по області, а саме 48,38 млн. м3, об‘єктами житлово-комунального господарства 
скинуто 22,37 млн. м3. 

Із стічними водами у поверхневі водойми скинуто 29,3152 тис. т забруднюючих 
речовин. Крім того, у 2016 році відбулось зменшення кількості скиду ортофосфатів у 
водні об‘єкти, а саме скинуто 0,11605 т, що на 0,02332 т, менше у порівнянні з 2015 р. 
Підприємством хімічної промисловості ПАТ «Сумихімпром» скинуто у водні об‘єкти 
області 3,203 млн. м3, в тому числі: недостатньо очищених – 2,718млн. м3, що 
становить 84,85 % від загального скиду по цьому підприємству. 

Якість питної води та її вплив на здоров’я населення. За даними Головного 
управління Держпродспоживслужби в Сумській області централізованим 
водопостачанням в області охоплено 63 %  населення області. В містах обласного 
підпорядкування цей показник набагато вищий. 

Так 99 % помешкань жителів м. Суми, 92 % м. Конотоп, 69,5 % м. Охтирка, 
61% м. Ромни підключені до мереж централізованого водопостачання. В той же час 
охоплення централізованим водопостачанням жителів сіл та селищ області потребує 
покращення. Так у Недригайлівському районі цей показник складає до 20 %, 
Лебединському районі – 26 %, Конотопському районі - 28,6 %, Кролевецькому - 30,3 
%, Роменському та С.-Будському – 31 %, в Буринському - 33,2 %. 

Результати проведених ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ 
України» досліджень показали, що 21,6% проб питної води комунальних водогонів, 
23,4% відомчих водогонів та 21,6% сільських водогонів області не відповідали 
вимогам санітарного законодавства за санітарно-хімічними показниками (вмісту 
заліза, органолептичним показникам). 

Отже, можна сказати, що екологічний стан території має безпосередній вплив 
на геодемографічні процеси області, зокрема на їх кількісні та якісні показники, 
рівень смертності та тривалості життя. Разом з цим, ми вважаємо за доцільне 
покращувати рівень медичного обслуговування для компенсації негативних явищ 
екології. 
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Сумська область має доволі розвинену та розгалужену регіональну систему 
охорони здоров’я, елементами якої є медичні заклади різної потужності та 
функціонального призначення. Хоча мережа лікарняних закладів у регіоні в цілому 
відповідає сучасному адміністративно-територіальному поділу та поселенській 
структурі, заклади охорони здоров’я нерівномірно розміщені по території та 
недостатньо задовольняють потреби населення в медичних послугах [4]. 

У сільських населених пунктах функціонують фельдшерські пункти(ФП) та 
фельдшерсько-акушерські пункти (ФАП), сільська дільнича лікарня (СДЛ), сільська 
лікарська амбулаторія (СЛА), амбулаторія загальної практики сімейної медицини 
(АЗПСМ), що підпорядковані центру первинної медико-санітарної допомоги 
(ЦПМСД). У міських поселеннях, крім АЗПСМ, функціонують селищні та міські 
лікарні, районні лікарні. У селищах міського типу і містах, які є адміністративними 
центрами районів, розташовані центральна районна лікарня(ЦРЛ), поліклініки, 
диспансери, діагностичні центри. Найбільш диверсифікований перелік лікувальних 
закладів має обласний центр. 

Станом на 1.01.2014 р. у Сумській області налічувалось 8 обласних лікарень, 7 
обласних диспансерів, 6 міських лікарень, 18 центральних районних лікарень (ЦРЛ), 
5 селищних лікарень, 8 сільських дільничних лікарень (СДЛ), 15 центрів первинної 
медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), у т.ч. 4 – у складі ЦРЛ, 155 сільських, міських 
та селищних лікарських амбулаторій, 214 ФП та ФАП пунктів, 2 станції та 17 
відділень швидкої (екстреної) медичної допомоги (ШМД), 1 центр екстреної медичної 
допомоги «Санітарна авіація». 

Мережа медичних закладів у Сумській області представлена установами таких 
типів:  

1. Лікувально-профілактичні заклади:   
1.1 Лікарняні заклади:клінічна лікарня; дитяча клінічна лікарня; інфекційна 

клінічна лікарня; госпіталь інвалідів війни; перинатальний центр; пологовий будинок; 
центральна районна лікарня (ЦРЛ); районна лікарня; кардіологічний диспансер; 
клінічний онкологічний диспансер; клінічний протитуберкульозний диспансер; шкірно-
венерологічний диспансер; спеціалізований диспансер радіаційного захисту 
населення; клінічний психоневрологічний диспансер; наркологічний диспансер; 
клінічний лікарсько-фізкультурний диспансер; центр профілактики і боротьби зі 
СНІДом; психіатрична лікарня.  

1.2 Амбулаторно-поліклінічні заклади:фельдшерський пункт (ФП); 
фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП); сільська лікарська амбулаторія (СЛА); 
сільська дільнична лікарня (СДЛ); селищна дільнична лікарня (СелДЛ); діагностичний 
центр; міська поліклініка; жіноча консультація; дитяча міська поліклініка; амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ); центр первинної медико-санітарної 
допомоги (ЦПМСД); поліклініка; стоматологічна поліклініка; дитяча клінічна 
стоматологічна поліклініка; центр медико-соціальної експертизи; пункт охорони 
здоров'я (здоровпункт).  

1.3. Заклади переливання крові, швидкої та екстреної медичної 
допомоги:Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
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катастроф; Центр екстреної медичної допомоги «Санітарна авіація», Обласна 
станція переливання крові.  

У області всі медичні послуги зазвичай надаються за адміністративно-
територіальним принципом. Територіальна організація системи охорони здоров’я 
населення ґрунтується на єдиних підходах до надання медичної допомоги та 
передбачає певну етапність у діагностиці захворювань та ступінчастість у медичному 
обслуговуванні й лікуванні.   

На першому етапі первинну лікарську допомогу населенню надають АЗПСМ, 
СДЛ або СЛА і підпорядковані їм ФАП/ФП (останні надають долікарську допомогу). 
Друга ланка представлена спеціалізованою медичною допомогою, що її здійснюють 
районні та центральні районні лікарні. Вони також надають первинну медичну 
допомогу населенню районного центру, вторинну медичну допомогу сільському 
населенню та управляють медичною системою району. На третьому етапі надається 
вузькоспеціалізована медична допомога, яку населення отримує у лікарняних 
закладах м. Суми та міст обласного підпорядкування. В окрему ланку виділено 
надання екстреної (швидкої) медичної допомоги на догоспітальному етапі. У 
Білопільському, Великописарівському, Краснопільському, Липоводолинському, 
Недригайлівському, Путивльському, Середино-Будському, Сумському та 
Ямпільському районах догоспітальну допомогу надають виключно фельдшерські 
бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

Найбільша кількість медичних закладів розташована у Роменському (74 
заклади), Сумському (54), Конотопському (53) та Глухівському (50) районах. 
Найменша кількість ЛПЗ є в Ямпільському (20), Середино-Будському (28) та 
Великописарівському (29 закладів) районах.    

У середньому по області у зону обслуговування одного медичного закладу 
входить населення 1,91 СНП. Найменше навантаження на ці медичні заклади 
спостерігається у Великописарівському (1,34) та Шосткинському (1,16) районах, 
найбільше – у Недригайлівському (2,55), Білопільському (2,65), Ямпільському (2,90) 
та Лебединському (3,07 снп на 1 медичний заклад) (табл. 1). 

Таблиця 1 
Територіальна диференціація медичних закладів у Сумській області  

Адміністративні одиниці Кількість снп на 1 
медичний заклад 

Кількість снп на 
1 ФАП/ФП 

ІЛ ІТК 

Білопільський  2,65 3,39 1,33 0,98 

Буринський  1,58 1,88 2,17 1,07 

Великописарівський 1,34 2,05 2,15 1,10 

Глухівський 1,68 1,91 1,28 0,90 

Конотопський 1,55 2,22 0,65 0,94 

Краснопільський 1,51 2,33 1,88 0,86 

Кролевецький 2,06 3,08 1,36 0,87 

Лебединський 3,07 4,16 1,33 0,77 

Липоводолинський 2,23 3,19 2,29 1,07 

Недригайлівський 2,55 3,34 2,24 1,15 

Охтирський 2,39 3,96 0,75 0,90 

Путивльський  2,19 2,63 2,19 1,19 

Роменський 1,73 2,42 1,45 1,23 

Середино-Будський 2,18 2,65 2,44 0,78 

Сумський 2,16 3,62 1,35 0,96 

Тростянецький 1,52 2,24 1,27 0,91 

Шосткинський 1,16 2,00 0,46 0,78 

Ямпільський 2,90 4,14 1,20 0,66 
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Найчисельнішою медичною одиницеює ФАП/ФП, які на території області 
розосереджені нерівномірно. У ході дослідження було встановлено розосередженість 
ФАП/ФП та кількість снп, що припадає на 1 заклад цього типу. Станом на 01.01.2014 
р. на один ФАП/ФП припадало 2,79 СНП. Найбільше навантаження на зазначені 
медичні заклади спостерігається у Кролевецькому (3,08), Липоводолинському (3,19), 
Недригайлівському (3,34), Білопільському (3,39), Сумському (3,62), Охтирському 
(3,96), Ямпільському (4,14) та Лебединському (4,16 снп на 1 ФАП/ФП) районах. У 
Буринському та Глухівському районах навантаження на 1 ФАП/ФП становиться 1,88 
та 1,91 СНП відповідно.  

Для забезпечення надання медичної допомоги хворим і потерпілим на 
догоспітальному етапі в Сумській області діє Сумський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф, який у своєму підпорядкуванні має, як 
уже зазначалося, 2 станції (міста Суми та Шостка), 17 підстанцій (відділень у 
районних центрах області), які включають 40 пунктів постійного та 2 тимчасового (у 
м. Суми) базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, що є 
структурними підрозділами цих станцій та відділень. Спеціалізована психіатрична 
бригада є складовою обласного психоневрологічного диспансеру та забезпечує 
надання виїзної психіатричної допомоги населенню м. Суми.   

Для дослідження розвитку системи охорони здоров’я було розраховано індекси 
локалізації (ІЛ) медичних закладів та індекси їх територіальної концентрації (ІТК) у 
розрізі адміністративних районів (табл. 1). 

Розрахунки показали, що на території Сумської області у 4 адміністративних 
одиницях (м. Суми (0,17), Шосткинський (0,46), Конотопський (0,65) та Охтирський 
(0,75) райони) ІЛ менше 1, що свідчить про найгіршу наповненість медичними 
закладами цих територій з урахуванням їх людності. Разом з тим, у шести районах 
області ІЛ перевищує 2 – Великописарівський (2,15), Буринський (2,17), Путивльський 
(2,19), Недригайлівський (2,24), Лебединський (2,29) та Серединобудський (2,44). 

Було встановлено, що 5 адміністративних одиниць регіону мають ІТК помітно 
вище 1: Великописарiвський (1,10), Недригайлівський (1,15), Путивльський (1,19), 
Роменський (1,23) райони та м. Суми (6,67). ІТК менше 1 мають Ямпільський (0,66), 
Шосткинський (0,78) та Середино-Будський (0,78) райони (табл. 2). Це також свідчить 
про нерівномірну забезпеченість адміністративно-територіальних одиниць області 
ЛПЗ.  

Конкретні заклади охорони здоров’я, відповідно до своїх рангів, надають 
медикосанітарну допомогу та медичні послуги населенню різних статевовікових груп, 
сільському і міському населенню. Так, ФАП/ФП є основним типом медичних закладів 
у сільській місцевості, що здійснюють долікарську лікувально-профілактичну 
допомогу, проводять комплекс профілактичних, оздоровчих, протиепідемічних 
заходів, здійснюють поточний санітарний нагляд, забезпечують раннє виявлення 
інфекційних захворювань. Медичні заклади обласного рівня, крім лікувальних 
функцій, здійснюють управління роботою медичних систем адміністративних районів 
через медичні центри нижчого порядку – центральні районні лікарні, що надають 
спеціалізовану амбулаторно-поліклінічну, спеціалізовану стаціонарну та інші види 
медичної допомоги всьому населенню району, і так далі, аж до найменшої 
структурної одиниці системи охорони здоров’я – ФАП/ФП. Відповідно, це визначає 
обласні заклади охорони здоров’я як ядро медичної системи Сумської області.  

Населені пункти регіону, відповідно до рангів медичних закладів, що у них 
розміщені, формують такі елементи територіальної структури системи охорони 
здоров’я як: медичний пункт (населений пункт, в якому медичний заклад надає 
первинну лікарську допомогу), внутрішньорайонний медичний центр, районний, 
міжрайонний та обласний центри медичного обслуговування. Інакше кажучи, 
елементи мережі – це медичні заклади, що мають свої ранги від вищого до нижчого, і 
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представлені у вигляді пунктів та центрів, кожен з яких має свою зону 
обслуговування.   

Враховуючи ієрархічну структуру системи охорони здоров’я населення 
Сумської області, для якої характерне підпорядкування медичних закладів один 
одному, серед її елементів можна виділити 5 рангів, зони медичного обслуговування 
яких підпорядковуються і просторово накладаються одна на одну (суперпозиція). 
Сусідні й територіально суміжні зони обслуговування центрів найнижчого – V рангу – 
потрапляють у зону медичного обслуговування центра з рангом ІV. Центр медичного 
обслуговування наступного рангу (ІІІ) охоплює своєю зоною всі прилеглі зони 
медичного обслуговування центрів IV рангу, а разом з ними і центрів V рангу. Таке 
накладання завершується на рівні формування зони обслуговування медичного 
центру найбільш високого рангу, у нашому випадку – це обласний центр, який є 
центром медичного обслуговування І рангу. Для нього характерна найбільш 
розвинена мережа лікарняних закладів з повним переліком медичних послуг та 
об’єктів інфраструктури, у т.ч. одиничних (наприклад, онкологічний диспансер), які 
розраховані на обслуговування населення всього обласного регіону.  

Згідно цього, нами пропонується наступна 5-ступенева систематика елементів 
мережі медичного обслуговування, які відповідають тому чи іншому рангу згідно 
виконуваних функцій та розташуванню медичних закладів у них.   

Так, найнижчий (V ранг) мають сільські населені пункти, де розташовані 
заклади, що надають первинну долікарську та лікарську медичну допомогу. Їм 
відповідають ФАП/ФП, лікарські амбулаторії та АЗПСМ (наприклад, Вирівська 
АЗПСМ Білопільського району). IV ранг мають населені пункти, у яких розміщені 
СДЛ, ЦПМСД та селищні лікарні (наприклад, Степанівська селищна лікарня 
Сумського району). До ІІІ рангу віднесені адміністративні районні центри, у яких 
розташовані ЦРЛ. ІІ ранг – субрегіональні (міжрайонні) центри медичного 
обслуговування, який представляють міста обласного підпорядкування, крім м. 
Лебедин (табл.2).Вони були створені для надання вторинної медичної допомоги як 
місцевим жителям, так і населенню сусідніх районів.  

Таблиця 2 
Медичні міжрайонні центри та райони їх обслуговування 

Міжрайонний центр Райони обслуговування 

Глухівська ЦРЛ Путивльський 

Конотопська ЦРЛ Кролевецький, Буринський 

Роменська ЦРЛ Липоводолинський,  Недригайлівський 

Шосткинська ЦРЛ Середино-Будський, Ямпільський 

Охтирська ЦРЛ Тростянецький, Великописарівський  

Подібно до міжрайцентрів у регіоні створено 5 округів надання екстреної 
медичної допомоги населенню: Сумський (м. Суми та Сумський, Білопільський і 
Краснопільський райони); Конотопський (м. Конотоп та Буринський, Кролевецький і 
Путивльський райони); Охтирський (м. Охтирка та Великописарівський, 
Лебединський і Тростянецький райони); Роменський округ (м. Ромни та 
Липоводолинський і Недригайлівський райони); Шосткинський округ (м. Шостка та 
Глухівський, Середино-Будський і Ямпільський райони).   

Найвищий – І ранг має м. Суми, який є регіональним медичним центром, де 
зосереджені різноманітні галузеві медичні заклади, що надають вузькоспеціалізовану 
медичну допомогу.   

Мережа медичних закладів у Сумській області закладалася ще за часів 
Радянського Союзу та враховувала тодішню чисельність населення. Однак, нинішня 
демографічна ситуація, міграційні процеси та динаміка людності призвели до 
суттєвих диспропорцій у наданні медичних послуг міським та сільським жителям. Як 
результат – у містах спостерігається перевантаження медичними установами, на 
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противагу сільським територіям, мешканці яких змушені звертатися за медичною 
допомогою до закладів, розташованих у міських поселеннях. Проблеми медичного 
обслуговування підтверджуються соціологічними опитуваннями, які свідчать, що 
майже 87% українців незадоволені якістю медичного обслуговування. Зокрема, повну 
незадоволеність якістю державного медичного обслуговування висловили 32% 
українців, а ще 55% скоріше не задоволені якістю послуг охорони здоров’я [2]. 

При дослідженні територіальної доступності послуг користуються таким 
показником, як середній радіус зони обслуговування медичного закладу. Його 
розрахунок проводиться за формулою (1.4) [1]. Для Сумської області середній радіус 
зони обслуговування медичного закладу становить 3,17 км. Розрахунки показали, що 
найкраща територіальна доступність населення до медичних установ характерна для 
м. Суми, Роменського, Путивльського та Недригайлівського районів – від 1 до 2 км, 
що відповідає категорії пішої доступності. У Великописарівському, Буринському, 
Липоводолинському, Білопільському, Конотопському, Тростянецькому, Охтирському, 
Глухівському, Сумському, Кролевецькому та Краснопільському районах 
територіальна доступність до медичних закладів становить від 3-3,5 км. Для 
лікувальних закладів Середино-Будського, Шосткинського, Лебединського та 
Ямпільського районів середній радіус обслуговування становить більше 3,5 км.  

Підсумовуючи можемо сказати, що на територіальну доступність медичних 
послуг впливають, з одного боку, особливості поселенської мережі, а з іншого – 
розміщення та щільність ЛПЗ, між якими спостерігається деяка невідповідність. 
Остання спричиняє певні проблеми в організації медичного обслуговування не тільки 
диспропорції територіальної доступності, а й нерівномірність у забезпеченні 
населення ЛПЗ, медичними кадрами тощо. Наприклад, пункт ШМД у с. Штепівка 
Лебединського району обслуговує 4,2 тис. мешканців 44 сіл, тоді як аналогічний 
підрозділ у с. Буймер Тростянецького району обслуговує 1,2 тис. мешканців із п’яти 
сіл. 
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Прибережна частина Одеської області є дуже цікавим об’єктом для 

різноманітних геоморфологічних, кліматичних, гідрологічних та інших видів 
досліджень. Вона має значну кількість річок, озер та лиманів. Одним із таких об’єктів 
є Дністровський лиман.  
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Дністровський лиман – це відкрита прісноводна водойма у північно-західній 
частині Чорного моря біля берегів Одещини (між Овідіопольским та Білгород-
Дністровським районами), що знаходиться на півдні України (рис 1,2). 

Рис.1 Фізико-географічне положення 
Дністровського лиману [3] 

 

Рис. 2 Схема Дністровського 
лиману [3]. 

 
Довжина водойми сягає більше 40 кілометрів від гирла Дністра до Чорного 

моря, а ширина – від 4,5 до 12 кілометрів. Площа поверхні (без плавнів) – 400 км2,  а 
з урахуванням підтоплених мілководь в пониззі річки – 508 км2. Об’єм водойми 
складає 0,73 км3. Глибину має незначну: максимальна глибина не перевищує 2,5 
метрів. Середня солоність 1,90/00: у південній частині поблизу дна каналу сягає до 
90/00, у північний – 0,03-1,30/00 [3]. 

Як і будь-яка водойма, Дністровський лиман має свої притоки. Перш за все це 
сам Дністер, а на півдні – він зливається із Чорним морем. Лиман відокремлений від 
моря піщаним пересипом – косою Бугаз (завширшки від 40 до 500 метрів) та 
з'єднаний з морем вузькою протокою – Цареградським гирлом (глибина 8 метрів, 
ширина 80 метрів). Від моря Дністровський лиман відділений Кароліно-Бугазькою 
косою (довжина – 9 кілометрів, ширина – до 0,5 кілометрів). Через таке сусідство, 
території, які оточують з усіх сторін водні об’єкти, мають надлишок вологи. Тому тут 
не особливо комфортні умови для проживання людей [3]. 

В тектонічній будові Дністровський лиман приурочений до Причорноморської 
западина.  Утворився в результаті переміщення основного гирла річки Тірас (Дністер) 
та трансгресії моря її долини. Північні береги низькі та заболочені(плави), західні та 
східні – високі, розчленовані ярами, південні – піщані (пересипи). Також для лиману 
характерні коси, які з’являються чи зникають відповідно до трансгресії самого лиману 
[2]. 

Загалом, поверхня дна лиману є вирівняною, з дуже невеликим перепадом 
висоти і незначною розчленованістю – ≤ 1 м. Сучасний рельєф лиманного дна є 
результатом його формування протягом пізнього плейстоцену й голоцену. Від 
північної частини лиману, його західного берега, до району с. Семенівка по дну 
проходить нечітко виражений канал скиду річкових та лиманних вод, з глибинами 
2,1–2,2 м. Поблизу с. Південне він повертається майже точно на схід до північної 
частини Овідіопольської затоки. Тут поруч із старою фортецею давнього Білгорода, 
північніше найвужчої частини лиману, розташовані найглибші ділянки з глибинами 
від 2,35 до 3,10 м.. Далі на південь цей ерозійний жолоб тягнеться майже посередині 
лиману, з глибинами, що на 0,3–0,6 м вищі за оточуючу місцевість. На траверсі 
колишнього Очаківського гирла донний жолоб зненацька повертає на південний захід 
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і змикається з депресією Цареградського гирла. Найбільші обмілини утворені 
конусом акумулятивної Сухолузької тераси та конусом сучасної дельти Дністра. 
Антропогенні форми представлені судноплавним каналом, поглибленнями дна в 
місцях зберігання човнів (від’ємні форми) та скидами осадової маси на дно (від 
побудови дамб і прочищення судноплавної стоянки човнів) [2]. 

Так як Україна знаходиться у помірному кліматичному поясі, то і в межах 
лиману панує помірний тип клімату, переважно теплий і посушливий. Безморозний 
період триває від 170 до 210 діб. Річна кількість опадів – 400 мм. Узимку вода 
замерзає і температура становить близько -10оС, влітку – температура складає 
+25оС. За рахунок потужних атмосферних потоків на території, яка оточує лиман і на 
ньому самому панують сильні вітри. 

 Акваторія Дністровського лиману представлена прісноводними і 
солонуватоводними організмами. Виявлено понад 330 видів водоростей, 
переважаючими видами є діатомові, зелені та синьо-зелені. Домінуючими 
організмами, які представляють зоопланктон лиману є типові прісноводні 
гіллястовусі, зообентос – хірономіди, гаммаріди, мізіди, олігохети, морські поліхети. 
Дністровський лиман славиться своєю прісною рибою. Запаси її величезні. В лимані 
проживають більше 30 видів промислової риби, таких як щука, лящ, тарань, рибець, 
судак, сом, окунь, бичок та інші. В останні роки почали розводити товстолобика, 
білого амура, смугастого окуня. Ці «пришельці», як їх прозвали, гарно вжилися і 
приносять значну користь. Вони захищають водойму від заростання очеретом та 
іншими водними рослинами. Типовими представниками цього району є гадюки, вужі, 
жаби, скати, які, до речі, є отруйними та раки з креветками. Останні дуже поширені по 
всьому лиману і серед місцевого населення, яке любить ними посмакувати. У 
плавнях гніздуються кулик, качка, лебідь-шипун. В межах Дністровського лиману  
поширені зарості очерету, рогози і осоки, поширені жовта та біла водяна лілія, 
водяний перець (рис. 4), куга. Також там поширена така рослина, як грицики звичайні 
(Сapsellabursa-pastoris), яка володіє лікувальними властивостями (рис. 3) [1]. 

 

 
 

Рис. 3 Грицики звичайні      Рис.4 Водяний перець 
Загалом територія лиману є дуже захопливою для дослідження. Але, на жаль, 

вона має певні екологічні проблеми. На це вплинули два порти, які знаходяться на 
території лиману та на Цареградському гирлі, а також такі підприємства, як «ІСТОК» 
та «Белста», які розташовані недалеко від самого лиману. Ці об’єкти мають 
негативний вплив на лиман та його органічний світ. Порти забруднюють воду і 
отруюють тварин, а підприємства скидають відходи виробництва у водойму та 
неконтрольовано використовують рибу у великій кількості, цим самим призводячи до 
її вимирання. Господарська діяльність людини призвела до помітних змін  в структурі 
іхтіофауни. Ряд видів практично зник з уловів, зокрема умбра, уклея, в'юн, знизились 
вилови осетрових. Збільшення солоності лиману негативно вплинуло на стан 
популяції раків. Тому питання раціонального природокористування в межах 
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Дністровського лиману на сьогодні дуже актуальне. Якщо не вирішувати проблем з 
безконтрольним господарюванням, то погіршення екологічного і соціально-
економічного стану може призвести до деградації всіх складових Дністровського 
лиману. 
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Мальовниче село Сахутівка розташоване на півночі України, в Корюківському 

районі Чернігівської області. Населення села становить 418 осіб. Здавна, Сахутівка 
краплинкою вранішньої роси виблискувала в зелені правічних чернігівських суборів, 
ховаючись від усіх незгод за кремезними дубами та колючими соснами.  Лісами 
зайнято 21% загальної території Чернігівської області. Найбільш поширені дубово-
соснові ліси (субори) [1].  

Але цивілізація вривається і у хащі Полісся. Транспортні артерії розрізають 
споконвічні ліси. Потужні двигуни наповнюють простір гулом. Надмодні акустичні 
системи занурюють увесь навколишній простір у вир потужних децибел. «Як 
боротись з таким шумом?» -питання, на яке обговорюють сахутівчани на місцевому 
сайті [2]. Шумове забруднення, до якого не звикли мешканці маленького лісового 
села, стало причиною сварок, нервових розладів, серцевих нападів, безсоння. А, 
разом з тим, добре відомо, що чудовим шумопоглиначем є рослинність.  

Продовж 2017-2018 рр. студентами Факультету природничо-географічної 
освіти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова проводились дослідження лісових 
масивів прилеглих до с. Сахутівка.  

Мета дослідження – зробити еколого-ценотичний опис рослинності та оцінити 
життєвість дерев.  

В роботі використані стандартні методики польових досліджень у біогеографії 
[3]. 

В ході роботи було встановлено, що досліджувана зона розташована на 
півночі України, на лівому березі Дніпра, у межах Поліської низовини та лісостеповій 
зоні Придніпровської низовини. Рельєф досліджуваної ділянки рівнинний.  Клімат 
помірно континентальний. Середньорічні температури: січня −7С, липня +19С. 
Середньорічна кількість опадів 550–660 мм[5]. Грунт  дерново-підзолистий  
переважно супіщаного гранулометричного складу [4]. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Природний видовий склад лісу зони має поділятися так: сосна – 57,8 %; дуб – 
15,3%; береза – 11,6%; інші деревні породи та чагарники – 15,3%.Субори повинні 
складатися з двох ярусів – верхній (25-27 метрів) утворює сосна (Pinus sylvestris L.), 
нижній (16-18 метрів) – Дуб звичайний, або чере́шчатий (Quercus robur L.). 
Зустрічаються також берези (Betula pendula Roth, Syn), вільха сіра (Alnus incana (L.) 
Moench), осика (Populus tremula L.). В підліску переважають ліщина 
звича́йна або європейська (Corylus avellana L.),  крушина ламка (Frangula alnus Mill.), 
шипшина звичайна, або собача (Rosa canina L.) та інші.  

На пробних площах досліджуваного лісового масиву переважають молоді та 
середньовікові дерева основному хвойних порід.  

Нами виявлено: 

− на пробній площі № 1 - 24  дерева: 14 сосен (життєвість – 3 бали), 7 ялин 
європейських, смерек (Рісеа abies (L.) H.Karst) (життєвіть - 2-3 бали), 3 вільхи 
(життєвість -3-3а бали). У процентному співвідношенні це виглядає так: сосни - 
58,3%, ялина - 29,1%, вільха - 12,5%.  

− на пробній площі № 2 - 16 дерев: 10 сосен (життєвість – 3 бали), 5 ялин 
європейських, (життєвіть - 3 бали), 1 вільха (життєвість -3 бали). У процентному 
співвідношенні це виглядає так: сосни – 62,5%, ялина - 31,25%, вільха – 6,25%.  

Дубів, притаманних для даного типу лісу, на пробних площах ми не виявили.  
Ярусність лісу:  
I ярус представлений сосною звичайною.  
II ярус – ялина звичайна, вільха сіра,  
У підліску - ліщина звичайна або європейська (Corylus avellana L.), горобина 

звичайна (Sorbus aucuparia L.).  
Проективне покриття деревного ярусу становить 57%. 
Ярус чагарників  досить бідний.  
III ярус – щитник чоловічий, папороть чоловіча (Dryopteris filix-mas (L.) Schott), 

(Vaccinium myrtillus L.), суниця лісова (Fragaria vesca L.), конвалія звичайна 
(Convallaria majalis L.) та чисельні представники родини тонконогових (Poaceae) 
або злакових (Gramineae). 

IV ярус – мохи (Bryophyta) і лишайники (Lichenes). 
Біоценоз перебуває на етапі складного угруповання. Значну територію займає 

молода поросль (переважно клен татарський (Acer tataricum L.), клен звича́йний, 
або гостроли́стий (Acer platanoides L.) та клен ясенол́истий або американський (Acer 
negundo L.). Молоді рослини представлені особинами різного віку. 2-4 річна поросль 
дуже рясна (14-28 екземплярів на квадратний метр). Спостерігається масове 
випадіння молодняка в ході природного добору.   

Таким чином, в результаті фітоценотичного дослідження суборів села 
Саху́тівка ми встановили, що ліс зазнав значних змін. Таких як: повне випадіння 
дубів, і витоптування та оголення ділянок, і несанкціонована вирубка дерев, і 
проникнення, невластивих для даного типу лісу, адвентивних видів. Відновлення 
природного стану лісів та озеленення дендрофлорою допоможуть місцевим 
мешканцям знизити згубний вплив шуму. 
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Актуальність дослідження. Сьогодні у світі найефективнішою системою, яка 

дає змогу забезпечити безпеку та якість харчових продуктів під час виробництва 
сировини, переробки, зберігання, транспортування та використання, є НАССР 
(Hazard Analysis and Critical Control Point – аналіз небезпечних чинників і критичні 
контрольні точки)[1]. Система НАССР передбачає ділення всього процесу 
виробництва на блоки та контроль за потенційними «небезпеками» на кожній з цих 
ділянок. 

Аби наблизити вітчизняне виробництво молочних продуктів до європейських 
стандартів, в Україні відбувається переоснащення молокопереробних підприємств, 
впровадження нових технологій. Потрібну і бажану якість молока можна одержати за 
умови використання сучасних екологічних технологій. Саме тому вся діяльність 
спеціалістів в цій галузі має бути спрямована на збереження природної якості 
молока. 

Весь технологічний процес виробництва молока, починаючи від переробки, 
зберігання та транспортування, до моменту споживання, складається з етапів, які 
потребують постійного контролю [2]. Впровадження системи НАССР гарантує 
виробництво молочної продукції високої екологічної безпеки та якості. 

Мета дослідження. Провести аналіз перспектив і можливостей виробництва 
молочної сировини в Україні за принципами системи НАССР. 

Матеріали та методи досліджень. Аналіз літератури і законодавчої бази 
щодо питання безпечності та якості харчових продуктів, закони України «Про молоко 
та молочні продукти», «Про захист прав споживачів», а також інші законодавчі акти. 
Базою для досліджень та виконання роботи було обрано Старокостянтинівський 
молочний завод.  

Система НАССР складається з 7 принципів: 
Принцип 1. Проведення аналізу небезпечних чинників.  
Принцип 2. Визначення критичних точок контролю (КТК).  
Принцип 3. Встановлення критичних меж.  
Принцип 4. Встановлення системи моніторингу КТК.  
Принцип 5. Встановлення коригувальних дій, що мають вживатися коли 

моніторинг вказує на вихід конкретної КТК з-під контролю.  
Принцип 6. Встановлення процедур перевірки для упевненості, що система 

НАССР працює ефективно 
Принцип 7. Встановлення документування всіх процедур та записів, що мають 

відношення до цих принципів та їх застосування[2,3]. 
Результати досліджень. Нами було проведено аналіз впровадження системи 

НАССР на молокопереробному підприємстві. За допомогою «дерева рішень», що 
пропонує логічно обґрунтований підхід, визначали критичні точки контролю (КТК) на 
кожному етапі виробництва молока в «Строкостянтинівському молочному заводі»: 
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- КТК -1- «Процес доїння корів»  
- КТК -2- «Охолодження і зберігання молока»;  
- КТК -3- «Пастеризація молока»;  
- КТК -4- «Охолодження і зберігання пастеризованого молока».  
Також відзначили максимальне та мінімальне значення певного біологічного, 

хімічного чи фізичного параметрів (критична границя). До критичних границь, які 
часто використовуються в критичних контрольних точках у молочній галузі, 
відносяться: час, температура пастеризації [4]. 

Для кожної критичної точки була розроблена система моніторингу для 
проведення планового порядку спостережень і вимірювань, підчас яких виявляли 
порушення критичних границь, а також встановлювали відповідні коригувальні дії 
(табл. 1). 

 Таблиця 1 
Розробка плану системи НАССР для виробництва питного молока на 

Старокостянтинівському молочному заводі 
КТК Критичні 

межі 
Процедури 
контролю 

Процедури 
уникнення 
відхилень 

Перевірка/ 
Процедури 

Записи ХАССП 

КТК-
1 

КМФАнМ не 
більше 100 
тис/см3, 
БГКП не 
допуск. 

Перевіряти 
обладнання 
щодня. 
Контроль 
санітарного 
стану 
доїльного залу 
та молочного 
обладнання, 
його щодня 
миють та 
дезінфікують 

Зупинити 
процес доїння. 
Відбракувати 
незбиране 
молоко, 
отримане на 
момент 
порушення 
критичних меж 

Перевірка корів 
на прихований 
мастит. 
Дотримання 
правил 
машинного 
доїння. 
Контрольні доїння 
з метою 
визначення якості 
молочної 
сировини 

Записи у 
журналі миття 
молочного 
обладнання. 
Документація 
про 
коригувальні 
дії 

КТК-
2 

Температура 
4 ⁰С - не 
більше 24 
год., 6 ⁰С - 
не більше 18 
год. 
Кислотність 
16-18 ⁰Т 

Контроль 
температур 
охолодження і 
часу 
зберігання 
кожного 
резервуару із 
сирим 
молоком. 
Калібрування 
точності 
термометрів 
кожні 3 міс. 

При відхиленні 
температури 
зберігання 
молока – 
повторне 
дослідження, у 
разі 
невідповідності, 
відправити на 
утилізацію. 

Калібрування і 
перевірка 
точності 
термометрів кожні 
3 міс. 

Калібрування 
термометру. 
Журнал 
реєстрації 
температури. 

КТК-
3 

Температура 
65-95 ⁰С, 
тривалість 
15-40 с. 

Моніторингу 
підлягає 
температура 
на виході з 
трубкового 
витримувача. 
Контроль 
здійснюється 
не менше 1 
разу за зміну 

Вручну 
відвести потік 
продукту. 
Виділити 
уражений 
продукт. 

Перегляд записів. 
Перевірка карт 
пастеризації. 
Перевірка 
функціонування 
обладнання. 

Записи щодо 
калібрування. 
Записи 
результатів 
контролю 
пастеризатора. 
Записи 
результатів 
контролю 
щодо 
відхилень від 
норми. 
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Продовження таблиці 1 

КТК-
4 

Температура 
не більше 10 
⁰С, не 
більше 3 діб 

У випадку 
необхідності 
зберігання 
молока до 
розливу (не 
більше 6 год. 
при 
температурі 
40С) слід 
направляти на 
повторну 
пастеризацію 

Оператор 
регулює 
температуру 
охолодження у 
пастеризаторі 
охолоджувача. 
У разі 
виявлення 
відхилення 
продукт 
утилізують. 

Контроль 
проводиться для 
забезпечення 
калібрування і 
перевірки 
точності 
термометрів кожні 
3 місяці. 

Записи 
температури і 
терміну 
зберігання. 
Записи щодо 
перевірки 
контролю 
якості. 

Висновки. Отже проаналізувавши екологічні фактори впливу та ризику при 
виробництві молока, можна зробити висновок, що застосування системи НАССР у 
технологічному процесі одержання і переробки молочної сировини та регулювання 
якості на різних етапах виробничого ланцюга є основою виробництва якісної і 
безпечної харчової продукції. І, власне, шляхом правильного її застосування, 
спеціалісти ДП «Старокостянтинівський молочний завод»,  можуть керувати 
ризиками, що стосуються безпеки молока, яке вони виробляють. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Природне іонізуюче 

випромінювання супроводжує людину впродовж всієї еволюції і не викликає великих 
занепокоєнь щодо її здоров’я чи самопочуття. Проте, якщо на природне 
випромінювання накладається забруднення радіоактивними викидами спричиненими 
техногенними аваріями, то постають проблеми подолання глибинних екологічних, 
соціальних і економічних наслідків [1]. 



 

234 
 

Аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 р. призвела  до надзвичайно великого 
забруднення довкілля, яка не має аналогів за масштабами, в тому числі і міста 
Києва, який знаходиться лише у 134 км від АЕС.   

Відповідно до законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"  та "Про захист населення від 
іонізуючого випромінювання",  150 км2 території Києва відноситься до четвертої і 
третьої зон забрунення. Отже, місто Київ належить до територій, що постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС,  хоча офіційного статусу такої території місто не має [1]. 

Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції зв’язок між погіршенням 
стану навколишнього середовища та здоров’ям людини, котра проживає в 
забруднених умовах, став очевидним. Тому, протягом багатьох років існує інтерес 
городян до оцінки сформованої радіоекологічної ситуації у Києві, існує він також і 
сьогодні і потребує вивчення. 

Виклад основного матеріалу. На кожного мешканця Землі постійно діє так 
званий природний радіаційний фон, який формується з космічної радіації та 
випромінювань радіоактивних речовин, що містяться в земній корі. Сумарна річна 
доза природного опромінення дорівнює 70—200 мілірентгенів (мР) і не становить 
загрози для здоров'я людини. Навіть додаткова доза опромінення, яку людина дістає 
під час медичних обстежень, цілком безпечна. Робота у специфічних умовах, 
наприклад на атомних електростанціях, хоч і пов'язана з деяким ризиком, але 
особливої небезпеки для здоров'я також не становить, оскільки суворо 
регламентована санітарно-гігієнічними вимогами. Небезпека дії іонізуючого 
випромінювання виникає під час опромінень у набагато більших дозах. Подібні 
ситуації мають місце у випадку аварій на ядерних установках, коли відбувається 
забруднення води, ґрунту, повітря радіоактивними ізотопами, внаслідок ядерних 
вибухів під час випробувань ядерної зброї чи завдавання ядерного удару [1]. 

Аналіз загальної техногенно-екологічної ситуації в Києві вказує, що до чинників 
радіаційної небезпеки міста відносяться об’єкти атомної енергетики, джерела 
іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів, що використовуються й 
утворюються у виробництві, науково-дослідній роботі і медицині. За результатами 
інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів на 
території міста у 71-го суб’єкта господарювання знаходяться 2762 джерел 
іонізуючого випромінювання із сумарною активністю понад 2,5.1016 Бк (67 тис. Кюрі) 
[2]. 

Радіаційна ситуація на території  Києва відстежується гідрометслужбою 
шляхом щоденних спостережень за потужністю експозиційної дози, відбором та 
аналізом на вміст радіонуклідів проб повітряних аерозолів, атмосферних випадань та 
дніпровської води. Пункти спостережень розташовані у Гідропарку, Жулянах, 
Святошині і на проспекті Науки (Багринова гора). Потужність експозиційної дози в 
пунктах спостережень з початку 2009 р. за даними центральної геофізичної 
обсерваторії становить у середньому 11-14 мкР/год (доаварійний рівень складав 8-12 
мкР/год). Вимірювання потужність експозиційної дози в місцях найбільшого 
скупчення людей в Києві (центральна частина міста), показало дещо вищі результати 
в порівнянні з даними геофізичної обсерваторії. Це можна пояснити наявністю 
граніту з якого побудовані площі і будівлі в місцях виміру потужності дози [3].  

Щільність бета-активних випадань на земну поверхню у першій декаді травня 
складала в середньому 1,5 Бк/м2 за добу [4]. 
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Таблиця 
Порівняльна характеристика вимірювання (середні значення) 

Місце проведення заміру 
Середнє значення 

за день, МкЗв 
ГДК, 
МкЗв 

Відхилення від 
норми. МкЗв 

Парк “Перемога” 
(Центр парку) 

0.18 0.30 Відсутнє 

Бот. сад ім. О. Фоміна 
(Центр парку) 

0.19 0.30 Відсутнє 

Вулиця Космічна 
(Вхід до гуртожитку №7) 

0.12 0.30 Відсутнє 

Проспект Леся Курбаса 
(Прибудинкова територія дому 
№18А) 

0,13 0,30 Відсутнє 

Вулиця Велика Кільцева 
(Вхід до торгівельного центру 
«Апрель») 

0.27 0,30 Відсутнє 

Проспект Маяковського 
(Прибудинкова територія будинків 
№ 8А і 8Б) 

0.41 0.30 -0.11 

Парк «Юність» 
(Центр парку) 

0.29 0.30 Відсутнє 

Вулиця Зодчих (Прибудинкова 
територія будинку № 38) 

0.30 0.30 Відсутнє 

Вулиця Січових Стрільців (Вхід до 
супермаркету «Сільпо») 

0.36 0.30 -0.6 

Львівська Площа (Зупинка 
міського транспорту) 

0.37 0.30 -0.7 

Проаналізувавши таблицю можна зробити висновки, що найбільший 
радіаційний фон серед парків міста Києва був помічений в парку «Юність» але він не 
перевищував ГДК, а найнижчий радіаційний фон серед парків був помічений в парку 
«Перемога». Серед вулиць найвищий радіаційний фон, який перевищував ГДК на 
0,11 МкЗв був помічений на проспекті Маяковського. Найнижчий радіаційний фон, 
який не перевищував ГДК був помічений на вулиці Космічній. 

Висновки. Виходячи з отриманих даних, можна сказати, що вони вказують на  
плямистий характер поширення забруднення радіонуклідами і, лише, в загальному 
відображають радіаційну ситуацію в місті. Рівень радіоактивного забруднення Києва 
фактично відповідає сучасним Нормам радіаційної безпеки України, згідно яких 
дозове навантаження не повинно перевищувати у населених пунктах 0,30 мкЗв. 

Найвищі показники радіаційного опромінення згідно отриманих таблиць були 
зафіксовані на Проспекті Маяковського (0,41 мк.Зв), це пов’язано з тим, що там, ще 
за часів чорнобильської аварії осіла частина радіоактивних опадів. Найнижчі 
показники радіаційного опромінення згідно отриманих таблиць були зафіксовані в 
ботанічному саду ім. О. Фоміна (0,11 мк.Зв). 
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Перелік видів рослин та тварин, що потребують охорони, наводять у так 

званих Червоних книгах. Перша Червона книга була видана 1966 року за ініціативою 
Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів (МСОГІ) [1]. Крім того, 
наукове узагальнення інформації в галузі охорони окремих видів рослин, грибів, 
тварин, відображено в Європейському Червоному списку тварин і рослин, що 
перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991) [2], Червоних 
книгах окремих країн. 

Червона книга України — основний державний документ, у якому узагальнено 
матеріали про сучасний стан рідкісних рослин і тварин у країні, на підставі якого 
розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і 
раціональне використання. 

Мета заснування Червоної книги — покращення охорони рідкісних та таких, 
що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і тваринного світу; є 
основою для розробки подальших дій, спрямованих на охорону занесених до неї 
видів тварин і рослин. 

Перший том — «Червона книга України. Тваринний світ» — складається з 11 
розділів, що включають статті про 382 види тварин [3]. 

Другий том Червоної книги України — «Рослинний світ» — вийшов з друку 
1996 року. Він складається з 5 розділів, що включають статті про 541 вид (підвид, 
різновидність, форма) рослин і грибів [4]. 

Залежно від стану та ступеня загрози для популяції видів тварин, рослин та 
грибів, занесених до Червоної книги України, їх поділяють на такі категорії: 

зниклі (0) — види, про які після неодноразових пошуків, проведених у типових 
місцевостях або в інших відомих та можливих місцях поширення, відсутня будь-яка 
інформація про їх перебування в дикій природі; 

зникаючі (І) — види, що перебувають під загрозою зникнення, збереження яких 
є малоймовірним, якщо триватиме й надалі згубна дія факторів, що впливають на їх 
стан; 

вразливі (II) — види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до 
категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їх стан; 

рідкісні (III) — види, популяції яких невеликі, які у даний час не належать до 
категорії «зникаючих» чи «вразливих», хоча їм і загрожує небезпека; 

невизначені (IV) — види, про які відомо, що вони належать до категорії 
«зникаючих» чи «рідкісних», однак достовірна інформація, яка б давала змогу 
визначити, до якої із зазначених категорій вони належать, відсутня; 

недостатньо відомі (V) — види, які можна було б віднести до однієї з 
перерахованих категорій, однак у зв’язку з відсутністю повної достовірної інформації 
питання залишається не визначеним; 
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відновлені (VI) — види, популяції яких завдяки вжитим заходам щодо їх 
охорони не викликають стурбованості, однак не підлягають використанню і 
вимагають постійного контролю. 

Стаття 10 законопроекту містить перелік заходів з охорони та відтворення 
тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України. 

Червона книга України про кожний з видів тварин і рослин містить такі 
відомості: 

− категорія; 

− поширення; 

− основні місця поширення; 

− чисельність у природі; 

− відомості про розмноження або розведення в штучних умовах; 

− заходи, що вжиті та які необхідно здійснити для їх охорони; 

− джерела інформації; 

− картосхеми поширення на території України; 

− фотографії (малюнки); 
Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин поділяють на такі 

категорії: зниклі; зникаючі; вразливі; рідкісні; невизначені; недостатньо відомі; 
відновлені. 

Ведення Червоної книги України покладається на спеціально уповноважений 
центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. 

Ведення Червоної книги України фінансується за рахунок Державного бюджету 
України. 

Розділ VI законопроекту встановлює відповідальність за порушення 
законодавства у сфері охорони, використання та відтворення тварин і рослин, види 
яких занесені до Червоної книги України. 

Охорона та відтворення об’єктів Червоної книги України забезпечуються 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами й організаціями, які є суб’єктами використання тваринного і рослинного 
світу, та громадянами відповідно до закону. 

Охорона об’єктів Червоної книги України забезпечується шляхом: 
установлення особливого правового статусу рідкісних і таких, що перебувають під 
загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, заборони або обмеження їх 
використання; врахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно- 
правових актів; систематичної роботи з виявлення місць їх перебування (зростання), 
проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх популяцій; 
пріоритетного створення заповідників, інших територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, а також екологічної мережі на територіях, де перебувають 
(зростають) об’єкти Червоної книги України, та на шляхах міграції рідкісних і таких, 
що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу; створення центрів 
та «банків» для збереження генофонду зазначених об’єктів; розведення їх у 
спеціально створених умовах (зоологічних парках, розплідниках, ботанічних садах, 
дендрологічних парках тощо); врахування спеціальних вимог щодо охорони об’єктів 
Червоної книги України під час розміщення продуктивних сил, вирішення питань 
відведення земельних ділянок, розроблення проектної та проектно- планувальної 
документації, проведення екологічної експертизи. 

Відтворення об’єктів Червоної книги України забезпечується шляхом: сприяння 
природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 
зникнення, видів тваринного і рослинного світу, інтродукції та реінтродукції таких 
видів у природні умови, де вони перебували (зростали); утримання і розведення в 
штучно створених умовах. 
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Охорона та відтворення об’єктів Червоної книги України забезпечуються також 
шляхом: здійснення необхідних наукових досліджень з метою розроблення наукових 
засад їх охорони та відтворення; установлення підвищеної адміністративної, 
цивільної та кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження об’єктів 
Червоної книги України, заподіяння шкоди середовищу їх перебування (зростання); 
проведення освітньої та виховної роботи серед населення; здійснення інших заходів 
відповідно до законодавства. 

Перебування (зростання) на певній території рідкісних і таких, що перебувають 
під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної 
книги України, є підставою для оголошення її об’єктом природно-заповідного фонду 
України загальнодержавного значення. Щоб забезпечити вирішення транскордонних 
та інших проблем охорони і відтворення об’єктів Червоної книги України здійснюється 
міжнародна співпраця у цій сфері шляхом укладання і виконання відповідних 
двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угод, організації біосферних 
заповідників, створення на територіях, суміжних з іншими державами, міждержавних 
заповідників, національних парків, заказників та інших територій і об’єктів природно- 
заповідного фонду, проведення спільних наукових досліджень, обміну їх 
результатами. 

Види тваринного і рослинного світу, занесені до Червоного списку 
Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів і Європейського 
Червоного списку, які перебувають (зростають) у природних умовах у межах 
території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної 
зони, можуть заносити до Червоної книги України або їм можуть надавати інший 
особливий статус відповідно до законодавства. 

Отже, Червона книга України— це основний державний документ, який 
узагальнює відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що 
перебувають під загрозою зникнення та заходи щодо їх збереження і відтворення на 
науково обґрунтованих засадах. Об’єктами Червоної книги України є тварини і 
рослини на всіх стадіях розвитку, які постійно або тимчасово перебувають чи 
зростають у природних умовах у межах території України, її континентального 
шельфу та виключної (морської) економічної зони, види яких є рідкісними і 
перебувають під загрозою зникнення, а також гнізда та інші продукти цих тварин і 
рослин. 

Чорний список — види, які зникли з нашої планети, починаючи з 1600 року. 
Підставою для занесення певного виду до Чорного списку є відсутність його 
достовірних знахідок принаймні протягом останніх 50 років. 

Білий список — види, які мало вивчені. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В Україні більше 63 тис. малих 

річок, довжина яких більше 100 тисяч кілометрів. П'ятнадцять тисяч малих річок 
впадають у Дніпро. На територіях їх басейнів проживає половина міського та 90% 
сільського населення. Звідси береться вода для поливу чверті всіх наших 
зрошуваних земель. У заплавах розташовані культурні пасовища й сінокоси. Малі 
річки є джерелом водопостачання промислових, комунальних і 
сільськогосподарських підприємств, поповнення запасів підземних вод. Вони 
використовуються для риборозведення, відпочинку людей. У малих річках 
зосереджено майже 80% водного стоку. У малих річках формується 60% водних 
ресурсів України. На цих ріках побудовано понад 1000 водосховищ і 24 тисячі ставків, 
в яких щороку нагромаджується понад 12 млрд. кубометрів води, а з урахуванням 
великих водосховищ і водосховищ дніпровського каскаду об'єм води становить 
близько 55 млрд. кубометрів. Тому особливе значення має збереження водності 
малих річок та їх захист від замулення, засмічення [1]. 

Виклад основного матеріалу. Річка Гнилоп’ять – являється головною 
артерією міста Бердичів. Вона є основним джерелом водозабору для технічних, 
побутово-питних та рекреаційних потреб міста [2]. Екологічна оцінка сучасного стану 
річки досить важлива й не проводилася раніше, через ігнорування міської влади до 
проблем забруднення річки. В даний час головними споживачами води й учасниками 
водогосподарської діяльності річки є підприємства: виробничі управління житлово-
комунальних та водо-каналізаційних господарств ТОВ «Комплекс екологічних 
споруд» міста Бердичева, МКП «Бердичівводоканал», ТОВ «Бердичівський 
хлібозавод» та ПрАТ «Дніпровуд», які забруднюються поверхневі води річки своїми 
санкціонованими й несанкціонованими скидами [3].  

Для досліджень складу і властивостей  вод підприємств використовували 
протоколи вимірювання показників складу та властивостей вод відповідно до актів 
відбору проб вод відділом інструментально-лабораторного контролю атестованим на 
право виконання вимірювань (Свідоцтво про атестацію №060/15 від 10.08.2015 
видане ДП «Житомирстандартметрологія». Раніше ці документи не були застосовані 
для порівняльної характеристики вод і нами застосовані вперше.  

Найпоширенішим методом оцінки рівня забрудненості води є порівняння 
гідрохімічних показників з нормами граничнодопустимої концентрації (ГДК) [4].  

Невідповідність показника прозорості та кольоровості нормам ГДК свідчить про 
надмірну кількість у воді завислих речовин, глини, піску, мулу, органічних решток, 
мікроорганізмів та сульфідів, що є показником забрудненості вод промисловими і 
побутовими стоками. Сильний фекальний запах (5 балів) свідчить про забруднення 
води каналізаційними стоками або про скидання в річку недостатньо очищених 
каналізаційних стоків. Раптове збільшення ХСК води, як правило, є наслідком 
забруднення її побутовими стоками. БСК5 - важливий екологічний показник стану 
природних водойм. За високого вмісту органічних речовин у воді швидко 
розмножуються аеробні бактерії, для життєдіяльності яких необхідний кисень. Це 
може зумовити зниження вмісту розчиненого кисню, створити безкисневі умови і 
загибель окремих видів гідробіонтів. Збільшення показника БСК5 є наслідком 
забруднення водойми недостатньо очищеними стічними водами. Вміст сульфатів у 
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воді може бути підвищена внаслідок скидання в них стічних вод з неорганічними і 
органічними сполуками сірки. Велика кількість хлоридів геологічного походження в 
поверхневих вода – велика рідкість. Тому виявлення великої кількості хлоридів 
являється показником забруднення води побутовими чи промисловими стічними 
водами. Перевищення ГДК по нітратам і нітритам свідчить про забруднення водойми 
фекальними водами. Високий показник вмісту заліза свідчить про кольоровість та 
утворення коричневих пластівців у воді. Залізо, являється канцерогеном і в надлишку 
у водоймі може вказувати на її забрудненість промисловими стічними водами. 

Велика кількість фосфатів у воді може бути наслідком забруднення стічними 
водами підприємств, які використовують хімічні миючі засоби, а також фосфатні 
добрива, які потрапляють у водойму з поверхневим стоком або підземними водами. 
Хромовмісні стоки утворюються в результаті промивання деталей після хромування, 
електрохімічного полірування та видалення неякісних покриттів на гальванічних 
виробництвах. Сполуки хрому (III) токсичні для людини і тварин [5]. 

Таблиця 1 
Показники складу і властивостей вод підприємств в порівнянні з 

граничнодопустимими нормами 

 
Назва 
показн

ика 

ГДК/ 
од. 

вим. 

МКП «Бердичів 
водоканал» 

ТОВ 
«Бердичівський 

хлібозавод» 

ПрАТ «Дніпровуд» ТОВ «КЕС» 

2
0
1
5

 р
 

2
0
1
6

 р
 

2
0
1
7

 р
 

2
0
1
5

 р
 

2
0
1
6

 р
 

2
0
1
7

 р
 

2
0
1
5

 р
 

2
0
1
6

 р
 

2
0
1
7

 р
 

2
0
1
5

 р
 

2
0
1
6

 р
 

2
0
1
7

 р
 

Запах 1 бал Фек/
5 

Фек/
5 

Фек/
5 

Затх
л/3 

Річк/
5 

Річк/
5 

Затх
л/5 

Річк/
5 

Річк/
5 

Затх
л/3 

Річк/
5 

Фек/
5 

Аміак 
(по 

азоту) 

2 
мг/дм3 

53,8
2 

12,3 43,9 22,6 4,9 2,5 35,2 4,6 - 7,4 7,8 8,3 

Нітрит. 3,3 
мг/дм3 

0,68 - - - - - - - - - 0,52 - 

Залізо 0,3 
мг/дм3 

3,6 4,15 1,25 0,79 1,04 0,75 1,34 0,95 0,62 0,63 0,52 0,52 

Фосф. 3,5 
мг/дм3 

9,2 9,7 13,2 6,4 - - 4,6 - - 3,75 6,4 4,0 

ХСК 30 
мгО2/д

м3 

402 130 324 411 74 43,4 263 68,5 43,8 104 96 122 

Хлорид 350 
мг/дм3 

- - 465,
8 

377,
3 

- - - - - - - - 

Сухий 
залиш. 

1000 
мг/дм3 

- - 1277 - - - - - - - - - 

Завис.р
еч. 

0,75 
мг/дм3 

9,0 28,4 64,3 90 23,3 12,5 12,6 17,5 7,6 10,3
5 

12,3 26,4 

БСК-5 4,5 
мг/дм3 

 62,4 115 205,
5 

14,6 5,42 131,
5 

11,4 5,4 17,3 16 58,9 

АПАР 0,4 
мг/дм3 

1,4 - - - - - - - - - - - 

Хром 
(ІІІ) 

мг/дм3 - - 1,45 - - - - - - - - 0,69 

 
Висновки. Однією з головних причин забруднення поверхневих вод є 

скидання неочищених та недостатньо очищених комунально-побутових та 
промислових стічних вод. Кардинальне вирішення проблеми охорони навколишнього 
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середовища полягає в розробці та впровадженні екологічно безпечних, безвідходних 
технологічних процесів і виробництв.  

При порівняні показників складу і властивостей вод з граничнодопустимими 
нормами спостерігали негативну динаміку забруднення річки Гнилоп’ять  
недостатньо очищеними скидами підприємств. Для поліпшення ситуації річки та 
нормалізування її стану необхідно: зменшити антропогенне навантаження на 
водойму,  дотримуватися правил і норм скидання стічних вод, вдосконалити й 
реконструювати водоочисні споруди, налагодити контроль скидів підприємств з боку 
місцевих органів влади, застосувати штрафи та санкції до порушників законодавства 
щодо скидання стічних вод у водойму. 
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Актуальність дослідження проблеми пояснюється тим, що рівень розвитку 

ресторанного бізнесу в економіці країни виступає одним із індикаторів якості життя 
населення у державі в цілому. Окрім того, досвід зарубіжного туристичного бізнесу 
вказує на високу ліквідність капіталу і водночас високу конкуренцію у сфері 
ресторанного бізнесу, що у свою чергу стимулює активний розвиток даного виду тур 
діяльності, змушує впроваджувати інновації, шукати нові ніші й сегменти, 
експериментувати для забезпечення конкурентних переваг на тур  ринку. 

Ресторанний бізнес є основною складовою туристичної інфраструктури, 
відіграє провідну роль у презентації вітчизняного тур продукту на світовому ринку 
турпослуг. Ця сфера в комплексі тур послуг світового господарства розвивається 
швидкими темпами і в перспективі, згідно прогнозів відомих профільних організацій, 
може стати найбільш важливим сектором тур діяльності. 

Ресторанний  сервіс містить цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим 
чинником, що визначає перспективи розвитку туризму. Водночас, ресторанний 
бізнес, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а з 
іншого - середовищем із високим ступенем конкурентності. У всьому цивілізованому 

http://www.history.org.ua/?encyclop&termin=Zhytomyrska_oblast
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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світі він є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та 
підприємства ведуть між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку. 

Україна має великий потенціал для того, щоби стати серйозним гравцем у 
галузі туристичного бізнесу загалом та ресторанному бізнесі зокрема, тому дана 
тема є актуальною. 

Метою роботи є дослідження стану європейського ресторанного бізнесу та 
можливість використання даного досвіду в Одеському, Херсонському та 
Миколаївському регіонах України. 

Для досягнення мети роботи поставлено наступні завдання: розглянути 
законодавчі аспекти діяльності ресторанного бізнесу країн Балтії та суміжні тур 
напрями;дослідити європейськімоделі тур бізнесу; запропонувати проект 
удосконаленої концепції розвитку тур бізнесу для Причорноморського регіону 
України. 

Теоретичні та практичні аспекти розвитку ресторанного бізнесу в 
Європейському Союзі та Світі розглянуті в працях багатьох українських науковців 
О.О. Любіцевої, Ф. Фоменко, С.П. Кузика, О.О. Бейдика, О.Г. Топчієва, І.В. Смаль, 
Ю.Д. Дмитревського, М. Мальської, О.Д. Короля та ін., зарубіжних науковців                     
Н.О. Папиряна, Ю.М Алєксєєвої, В.Ю. Воскресенського, А.Ю. Александрової та ін.  

Питання потенціалу країн Балтії як основи розвитку туризму знаходимо в 
контексті характеристики ресторанного сектору економіки у працях Н.В. Фоменко, 
В.В. Безуглого, Т.М. Бунакової, Ю.Д. Дмитревського, В.Л. Петранівського.   

Різні теоретичні і методичні аспекти управління ресторанним бізнесом  
отримали відображення в сучасних дослідженнях. Проте цілісне уявлення про 
управління процесами в тур діяльності залишилося недостатньо сформованим, що 
ускладнює процес ефективного управління ресторанним бізнесом. 

Наприклад, державне управління туризмом в Іспанії реалізується за умов 
передачі повноважень регулювання туризмом  багатогалузевому міністерству. В 
такому міністерстві створюється спеціалізований підрозділ, що вирішує питання 
державного регулювання сфери туризму та проводить відповідну маркетингову 
діяльність. Дана модель державного управління туризмом крім Іспанії 
використовується також у Франції, Італії та Великобританії [1, стор.142]. 

В Іспанії питання туризму координує Державний секретаріат з питань торгівлі, 
туризму та малого бізнесу, підлеглий Міністерству економіки. Крім Держсекретаріату 
Міністерству підпорядковуються: Центральна дирекція з туризму (адміністративні 
питання, розробка загальних напрямів державної політики у сфері туризму); 
готельно-ресторанна мережа «Paradores» (готельні комплекси, розміщені в будинках, 
що становлять історичну цінність); два виставково-конгресних центри (в Мадриді й 
Малазі) та Іспанський Інститут Туризму – «Turespaca». 

Повноваження Міністерства економіки Іспанії, невеликі, такі важливі функції, як 
ліцензування, сертифікація послуг, розробка стратегії розвитку туристичної індустрії є 
прерогативою місцевої влади. З метою координації їх діяльності в країні створена 
Рада з розвитку туризму, до складу якої входять представники державних органів   
влади всіх рівнів та представники приватного бізнесу [2]. 

Щодо країн Балтії, незважаючи на скромне зростання ВВП в останні роки, 
економікамЕстонії, Литві та Латвії вдалося уникнути помітного спаду, навіть коли 
європейські і світові ринки демонстрували в 2016 році нестабільність внаслідок 
політичної турбулентності і економічних потрясінь.  

Щоб оцінити настрої на хвилі нового ділового року, SEB продовжив традицію 
проведення опитувань на малих і середніх підприємствах (МСП) країн Балтії, 
зібравши таким чином думки МСП в країнах Балтії, які і представлені у випуску 
«Перспектив бізнесу в країнах Балтії» (BalticBusiness Outlook (BBO) [3]. 
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Незважаючи на незначні ознаки погіршення загального ділового настрою МСП 
країн Балтії, компанії зосереджені на своїх сильних сторонах, таких як перевагу 
внутрішнього ринку експорту, якщо умови за кордоном не є сприятливими, або 
збереження стабільного темпу капіталовкладень з метою підвищення 
конкурентоспроможності. Багато компаній усвідомлюють важливість нового особливо 
в сфері розробки продукції і тур послуг, що є ще одним суттєвим фактором сталого 
бізнесу [4]. 

Малий бізнес в Європі становить основу соціально-економічного розвитку ЄС. 
У Євросоюзі налічується понад 20 мільйонів підприємств малого та середнього 
бізнесу, які дають більше половини загального обороту і доданої вартості. Число 
зайнятого населення в малому бізнесі Європи становить близько 70%.  

Унікальна система регулювання і підтримки малого бізнесу в Європі почала 
складатися в 70-х роках минулого сторіччя. Щоб максимально стимулювати мале та 
середнє підприємництво, в Європі були вжиті заходи, щоб усунути адміністративні 
перешкоди для малого бізнесу. Насамперед були внесені зміни, що стосуються 
податку на додану вартість, коректування умов фінансування і зміни в соціальну 
політику держав. 

Крім того, була розроблена Європейська хартія для малого бізнесу Європи. У 
даному документі уряди європейських країн визнали значний потенціал малих 
підприємств та підкреслили важливість створення сприятливих умов для повторних 
спроб створення власного бізнесу, навіть якщо колишні спроби підприємця були не 
дуже вдалими. Положення Європейської хартії були враховані в Багаторічною 
програмі, і в перший же рік було запущено 11 проектів по їх впровадженню.  

Державне регулювання малого бізнесу в Європі здійснюється шляхом 
законодавства, розробки і реалізації цільових програм фінансового, технологічного, 
інформаційного та кадрового сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва.  

Так у невеликій Литві туриста чекає безліч різноманітних ресторанів, де можна 
познайомитися з місцевою кухнею, спробувати унікальні страви, такі як 
фарширований свинячий шлунок або ковбаски жедерай, смачно і недорого. 

За темпами зростання туристичного сектора - Литва один з лідерів в Європі. 
Незважаючи на те, що клімат не південний, організатори туризму в Литві знайшли 
свою нішу в європейському тур секторі і успішно конкурують з європейськими 
країнами. У порівнянні з іншими країнами Балтії Латвією і Естонією в Литві 
співвідношення якості і ціни найоптимальніше. Порівняно хороші послуги за 
конкурентну ціну. Основні тур ринки це найближчі сусіди: Білорусь, РФ, Латвія, 
Польща і Німеччина. Потім за кількістю відвідувань слідують Англія, Скандинавські 
країни.  

Висновок. Проаналізувавши розвиток малого та середнього бізнесу в ЄС 
загалом,та країнах Балтії зокрема було визначено, що державне регулювання 
малого бізнесу здійснюється шляхом законодавства, розробки і реалізації цільових 
програм фінансового, технологічного, інформаційного та кадрового сприяння 
розвитку малого та середнього підприємництва. Для стимулювання розвитку малого 
бізнесу були розроблені нові юридичні моделі (Європейська акціонерна компанія, 
Європейський пул економічних інтересів), які дозволяють малим підприємствам з 
різних країн, що вступають у ділові відносини, ефективно вирішувати проблеми 
розбіжностей правових систем різних держав. 

Підсумовуючи вище зазначене, необхідно сказати, що лише розвиток туризму, 
рекреації, освіти в ресторанного бізнесу та мінімальне втручання держави, 
налагодження системи постачання, транспорту, сферитур послуг матиме результат 
розвитку тургалузі.  
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Ринок ресторанного бізнесу є насправді одним з найбільш висококонкурентних 
через велику чисельність суб'єктів, що здебільшого незалежні один від одного. Разом 
з тим невиважені процеси державного регулювання щодо формування конкурентного 
середовища можуть призвести до розвитку олігополістичних процесів на цьому 
ринку. Йдеться про розвиток декількох великих мереж, які, значно посиливши свою 
присутність на ринку, зміцнюють вплив на нього і витісняють з ринку дрібніші суб'єкти 
ресторанного бізнесу. Тому необхідно чітко притримуватися основних цілей 
регулювання і підтримки малого бізнесу в Європі, а саме: зміцнення єдиного 
внутрішнього ринку ЄС; усунення адміністративних бар'єрів; уніфікація законодавчої 
бази, посилення взаємодії країн ЄС для більш глибокого економічного 
співробітництва. 
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Актуальність дослідження. Розвиток індустрії туризму сприяє збільшенню 

кількості туристичних підприємств, зацікавлених у правильному і дієвому створенні 
власного іміджу. Імідж тур підприємства часто є його найбільш важливою 
конкурентною перевагою. Це пов'язано з природою надання тур послуг. Послуги 
невловимі, невіддільні від джерела, непостійні в рівні якості, а ефективний імідж є 
гарантією їх якості. Імідж підвищує конкурентоспроможність підприємства на ринку 
шляхом залучення туристів і партнерів, полегшення доступу до ресурсів, тому 
питання створення позитивного іміджу тур підприємства на сьогоднішній день є 
актуальним. 

Михайло Тітарчук, Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України: 
«…Завдяки розвитку національного туризму в країні створюються нові робочі місця, 
розбудовується інфраструктура, диверсифікується економіка, підвищується рівень 
ділової активності та залучення інвестицій у різноманітні галузі виробництва. Успішне 
функціонування туристичної галузі безпосередньо формує імідж будь-якої держави 
та є запорукою інтеграції бізнесу у світову фінансову систему. Виставка надає 
можливість вітчизняним туроператорам представити власні туристичні здобутки, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe
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налагодити партнерські відносини та обмінятися досвідом з міжнародними 
представниками туристичної спільноти». 

З метою підвищення ефективності туристичної галузі України, поліпшення 
просування національного туристичного продукту на світовому ринку, проведення 
широкомасштабної та комплексної реклами тур потенціалу, залучення іноземних 
туристів до країни, підвищення іміджу й авторитету нашої держави в 
турспівтоваристві, інтеграції нашої країни у європейську спільноту, розвитку 
національної економіки та культури, ефективного використання турресурсів, 
розбудови інфраструктури, залучення до світового інформаційного простору, 
вивчення передового досвіду організації тур діяльності розроблено заходи щодо 
розширення міжнародного туристичного співробітництва [1, c. 46]. 

Вступ України до ЮНВТО поклав на неї зобов'язання виконувати рішення 
генеральних асамблей і конференцій цієї міжнародної організації. Членство України у 
ЮНВТО, можливість отримувати практичного й теоретичного досвіду у сфері туризму 
розвинених туристичних держав сприяє піднесенню рівня внутрішніх тур послуг в 
країні і формуванню позитивного міжнародного туристичного іміджу нашої держави. 

З метою підвищення ефективності туристичної галузі України, поліпшення 
просування національного туристичного продукту на світовому ринку, проведення 
широкомасштабної та комплексної реклами тур потенціалу, залучення іноземних 
туристів до країни, підвищення іміджу й авторитету нашої держави в 
турспівтоваристві, інтеграції нашої країни у європейську спільноту, розвитку 
національної економіки та культури, ефективного використання турресурсів, 
розбудови інфраструктури, залучення до світового інформаційного простору, 
вивчення передового досвіду організації турдіяльності розроблено заходи щодо 
розширення міжнародного туристичного співробітництва [2, c. 52]. 

Цілі управління - це ті результати діяльності, яких прагне досягти тур 
підприємство в майбутньому. Після того як керівництво тур підприємства визначило 
цілі, необхідно перейти до етапу розробки стратегії. Розробка іміджевої стратегії тур 
підприємства узгоджується з її маркетинговою стратегією. Для реалізації стратегії 
керівництво тур підприємства здійснює такі кроки: розробляє типові програми та 
алгоритми (методики) їх адаптації до окремих груп туристів; здійснює аналіз 
факторів, що впливають на повноту та ефективність менеджменту та кон'юнктури 
туристичного ринку району, регіону, держави; бере участь у формуванні цінової 
політики; проводить довгострокове та короткострокове планування діяльності тур 
підприємства, включаючи заходи з її вдосконалення в бюджет підприємства і бізнес-
план [3, c. 238]. 

Дослідженню управління тур підприємствами приділяли увагу такі вчені, як                     
Л.І. Воротіна, А.Л. Гапоненко, Л. Гелловей, Р.Л. Дафт, В.Ф. Кифяк, Ф. Котлер, А.І. 
Кредісов, О.П. Луцій, С.В. Мочерний, З.І.Тимошенко, І.М.Школа, О.О.Любіцева,                   
І.Г. Смирнов та інші автори. Проблему формування позитивного іміджу розглядають 
багато авторів і фахівці, в тому числі Баличева В.О., Чернишов О.В., Борисов Б.Л., 
Тюльков Р.П., Федорченко В.К. та інші. Дані автори визначають поняття і сутність 
іміджу з різних сторін, однак вони не враховують, що імідж - це сформований фактор, 
який може і повинен бути керованим з боку керівництва тур підприємства. Турсфера 
має свою специфіку, тому формування іміджу підприємства сфери туризму має свої 
особливості. 

Метою дослідження є вивчення специфіки і способів створення іміджу тур 
підприємства на прикладі CoralTravel. Реалізація мети передбачає вирішення таких 
завдань: дослідити теоретичні та науково-практичні положення управління процесом 
створення іміджу тур підприємства; розглянути інструменти створення та підтримки 
іміджу тур CoralTravel під час щорічної участі в Міжнародних виставках UITT; 
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проаналізувати сучасні науково-методичні підходи до оцінювання іміджу 
турпідприємства CoralTravel. 

Офіси CoralTravel функціонують в столиці країни Києві, а також в Запоріжжі, 
Львові, Одесі та Харкові.Бренд CoralTravel позиціонується на українському ринку як 
марка надійності та якості, що накладає особливу відповідальність на діяльність 
компанії і є стимулом для подальшого розвитку і вдосконалення. 

Основна мета CoralTravel, це подальше підвищення ефективності діяльності і 
конкурентоспроможності на тур ринку, що передбачає цілеспрямовану роботу по 
чотирьох напрямках: управління очікуваннями тур ринку за допомогою зміцнення 
лояльності до тур продукту і проведення ефективних заходів щодо подальшого 
підвищення впізнаванності бренду CoralTravel; поліпшення показників діяльності за 
рахунок більш високих обсягів продажів і диференціації тур продукту, постійного 
моніторингу поточного стану справ на тур ринку і оперативного коректування планів; 
підвищення якості управління шляхом ефективного планування та підвищення 
точності прогнозів результатів діяльності; робота за найвищими світовими 
стандартами, впровадження інноваційних туристських технологій, без яких 
неможливий поступальний рух вперед. Щодо перспектив розвитку: фахівці тур 
підприємства ретельно вивчають тур ринок і прогнозують подальші напрямки 
розвитку попиту. Довгострокові плани і плани на найближчі 3, 5 і 10 років постійно 
оновлюються з урахуванням аналізу тенденцій на ринку світового туризму і 
міжнародної політики. 

CoralTravelстало прикладом для багатьох українськихтур підприємств, які 
переймають досвідЦе, в свою чергу, є стимулом для подальшого 
розвитку.CoralTravelтакож практикує у своїй роботі комплексний підхід до якості. Це 
означає якість у всьому, починаючи з пропонованого продукту і закінчуючи роботою 
співробітників усіх підрозділів. Відносно соціальної відповідальності:CoralTravel має 
намір сприяти підвищенню престижу української туристичної галузі, встановленню 
чесної конкуренції і цивілізованих відносин між учасниками ринку; виступаючи за 
створення в Україні цивілізованого тур ринку, керівництво CoralTravel розуміє, що це 
неможливо без економічного розвитку держави; бере активну участь в економічному і 
соціальному житті країни;  керівництво вносить діяльний внесок в реалізацію 
державних програм у сфері туризму; усвідомлює свою відповідальність перед 
суспільством в цілому - благодійні акції CoralTravelспрямовані на підтримку 
малозабезпечених та нужденних верств населення; надає допомогу дитячим 
будинкам, тісно взаємодіє з різними благодійними фондами, приділяючи особливу 
увагу дітям-сиротам і ветеранам.В основі діяльності CoralTravel з моменту її 
створення лежить максимальне задоволення потреб усіх категорій клієнтів [4]. 

Для створення іміджу турпідприємства можна використовувати наступні 
інструменти: гасла, теми та позиціонування;візуальні символи;події та діяльність. 
Зокрема до подій і діяльності можна віднести участь у спеціалізованих тур виставках.  

Щорічна участь CoralTravel у Міжнародних виставках UITT виступає одним із 
основних інструментом управління процесом створення позитивного іміджу 
підприємства, яке полягає в наступному: прагнення до того, щоб її образ у свідомості 
туристів як можна більше відповідав образу, сконструйованому фахівцями тур 
підприємства. Сконструйований фахівцями образ CoralTravel повинен ґрунтуватися 
на реальних перевагах. 

Висновок.Імідж турпідприємства повинен мати точну адресу, бути 
оригінальним і легко розпізнаватися, простим і зрозумілим, не перевантаженим 
інформацією. До того ж, імідж повинен бути пластичним, тобто, залишаючись 
незмінним у сприйнятті споживачів і легко впізнаним, оперативно змінюватися у 
відповідь на зміну економічної, соціальної, психологічної ситуації, моди, а також під 
впливом сприйняття його туристами.  
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Управління процесом створення іміджу тур підприємства CoralTravel 
проводиться також за рахунок щорічної участі у Міжнародних виставках, де 
використовуються такі інструменти як, проведення семінарів, акцій, розіграшів призів, 
автомобілів, сертифікатів на прогулянку на лімузині по Києву, залучення до 
виставкової діяльності стендів готелів-партнерів туроператора, окремих 
спеціалізованих стендів франчайзингових програм, використання персонажів, 
наприклад, білки-аніматора та ін.. 
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