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Оцінка якості питної води в Україні 
 
Беркелієв Т.Д. студент 2 курсу 
напряму підготовки «Хімія*» 
науковий керівник: 
кандидат хімічних наук,  
доцент Качан С.В. 
 

Високоякісна, безпечна і фізіологічно повноцінна питна вода в кількості, яка 
задовольняє потреби людини, є однією з умов збереження здоров'я людей та 
сталого розвитку держави. 

Сьогодні контроль якості води із систем централізованого водопостачання – 
те, що ми називаємо водопровідною водою - здійснюється в Україні за старим 
стандартом – ГОСТ 287482 "Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю". В 
Україні також розроблений СанПіН (санітарні правила і норми) на централізоване 

водопостачання, але, на жаль, сьогодні його не дотримуються у повному обсязі. Так, 

за ГОСТом 287482, контроль води здійснюється за 28 показниками, а за СанПіН – за 

56 показниками. Природно, потрібен час для того, щоб контролюючі організації, 

насамперед водоканали, перейшли на контроль більшої кількості показників. Тому 

сьогодні СанПіН в Україні впроваджується, але, на жаль, досить повільно.  

Для поліпшення якості питної води слід реалізувати низку заходів. В першу 

чергу, це стосується розробки та впровадження державних стандартів на питну 

воду. На початку 2002 р вступив в дію Закон України "Про питну воду та питне 

водопостачання", який визначає правові, економічні та організаційні положення 
функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване 

забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини водою. У той же 

час, до теперішнього часу основним нормативним документом, що визначає якість 
питної води, залишається ГОСТ 2874-82 "Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за 

якістю". За цим нормативним документом якість питної води оцінюється за 28 

санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками. З 01.01. 2000 в Україні 

введено в дію новий нормативний документ Державні санітарні правила і норми 
(ДСанПіН) №383 (186/1940) "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води 

централізованого господарсько-питного водопостачання".  У цьому документі значно 

розширено спектр показників, нормативні рівні деяких з них стали більш жорсткими.  
Проблема забруднення поверхневих джерел водопостачання та якості питної 

води актуальна для всього світу. У світовій практиці стандарти якості питної води 

постійно переглядаються. Стандарти ВООЗ 1970 р. мали 9, 1984 р. - 27, 1993 р. - вже 

95 показників. Зазначені стандарти покладені в основу Директиви 90/778 / ЄС та є 

основоположними для багатьох країн світу. Гігієнічні нормативи якості питної води, 

представлені в новому нормативному документі ДСанПіНі "Вода питна", є більш 
жорсткими, ніж у ГОСТі 2874-82 "Вода питна", і більш наближеними до стандартів 
якості ВООЗ та ЄС. А найжорсткішими є вимоги до органолептичних показників , 
каламутності, умісту Барію, Флуору, хлорфенолів, тетрахлорометану, 

трихлорометану). ДСанПіН № 383 є відомчим документом, який ляже в основу 

нового національного стандарту (ДСТУ) питної водиі. Практика введення ДСанПіНа 
№383[1] "Вода питна" в дію на водопровідних станціях і контролю якості води 
санепідслужбою дозволить, за необхідності, переглянути деякі з показників. 
Наближення вітчизняних гігієнічних нормативів якості питної води до рівня стандартів 
ВООЗ і ЄС є одним з елементів входження України в Європейську Співдружність. 
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Унормованість якості води в Україні, як і в інших країнах, полягає у 
встановленні сукупності допустимих значень показників її складу і властивостей, у 
межах яких надійно забезпечується здоров'я населення, умови водокористування і 
екологічне благополуччя водного об'єкта. 

У таблиці наведені показники якості і фізіологічної повноцінності питної води 
згідно чинних міжнародних стандартів. 

Таблиця 1 
Нормативи якості і фізіологічної повноцінності питної води 

Показники, 
мг/дм 3 

ВООЗ 
US EPA 
(США) * 

EC ** 
СанПН 
(РФ ***) 

ДСанПіН 
(Україна) 

Польща 

Загальна 
мінералізація 

1000,0 500,0 1500, 0 1000,0 
100,0-

1000,0(1500,0) 
1000, 0 

Твердість, ммоль-
екв/дм3 – – 1,2 7,0 1,5 - 7,0 (10,0) 7,0 

Сульфати 250,0 250,0 250,0 500,0 250,0 (500,0) 500,0 

Хлориди 250, 0 250,0 250,0 350,0 350,0 2 50,0 

Кальцій – – 100,0 – – – 

Магній – – 5,0 0,03 10,0-80,0 – 

Флуор 1,5 2,0-4,0 1,5 1,5 0,7-1,5 1,5 

Примітка: 1 – тире у всіх колонках таблиці означає, що даний параметр не нормується; 2 – 
величини, позначені в дужках, допускаються з урахуванням конкретної ситуації; 3 

- * US EPA (US Environment Protection Agency) – Агентство з охорони 
навколишнього середовища США; 4 - ** Директива Ради Європейського Союзу 
98/83 / ЄС від 03.11.1998 щодо якості води; 5 - *** СанПіН 2.1.4.559-96 

«Організація контролю за якістю питної води». 

Порівняємо вимоги стандартів України із вимогами до якості питної води інших 

країн. 
У оцінці хімічного складу води, яку використовують в питних цілях, важливе 

значення має загальна концентрація розчинених компонентів, яка нормується таким 

показником, як «загальна мінералізація». Згідно [2,3], максимальна загальна 

мінералізація солей становить 1000 мг/дм3
, що відповідає міжнародним стандартам, 

мінімальний уміст солей не регламентується. Природна властивість води – загальна 

твердість, обумовлена умістом у ній сульфатів, карбонатів, гідрогенкарбонатів 
лужноземельних металів – Кальцію, Магнію. Тимчасова, або гідрогенкарбонатна, 
твердість обумовлена наявністю гідрогенкарбонатів Кальцію і Магнію, які при 
кип'ятінні води перетворюються на нерозчинні карбонати і випадають в осад, 

утворюючи накип. Постійною називається твердість, яка залишається після 

кип'ятіння протягом однієї години, і обумовлена наявністю хлоридів і сульфатів 

Кальцію і Магнію, які не випали в осад. Значний уміст у воді даних солей надає їй 

гіркий смак, який відчувається, якщо загальна твердість перевищує 7,0 ммоль-
екв/дм³. Показник загальної твердості питної води, згідно стандартів України, 
становить 3,18 6 ммоль-екв/дм³, що відповідає стандартам Росії та Польщі, але 
перевищує стандарти ЄС (ВООЗ не регламентує даний показник). Крім того, якість і 
фізіологічна повноцінність питної води визначається сукупністю окремих компонентів 

(хлоридів, сульфатів, Магнію, Кальцію, Флуору). Присутність хлоридів і сульфатів у 

водних об'єктах може бути обумовлена природним хімічним складом поверхневих 
вод або їхнім умістом у геологічних породах водоносних горизонтів, за використання 

підземних вод; і антропогенними причинами – із-за забруднення водних об'єктів 
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стічними водами. Сульфати і хлориди поширені в природній воді у вигляді солей 

Натрію, Калію, Кальцію, Магнію. Підвищений вміст сульфатів і хлоридів впливає на 

органолептичні властивості питної води. 
Проаналізуємо максимально допустимі значення хлоридів і сульфатів, 

рекомендовані ВООЗ і нормами країн Євросоюзу, Польщі, Росії, США 

(табл.). Максимально допустимі концентрації сульфатів і хлоридів, згідно стандартів 

України, значно перевищують рекомендації ВООЗ: сульфатів – у 2,0 рази, хлоридів –
у 1,35 рази. Стандартом України і інших країн не контролюється уміст Кальцію у 
питній воді. Тільки у країнах Європейського Союзу допускають максимальну 
концентрацію Кальцію у централізованій питній воді до 100,0 мг/дм³. Відсутність в 
Україні гігієнічних норм концентрації кальцію в питній воді, унеможливлює оцінку 
якості, безпеки та фізіологічної повноцінності питної води щодо даного елемента. 

 В Україні вміст Магнію в питній воді централізованого водопостачання в 
регламентує тільки один з діючих нормативних документів - ДСанПіН, який допускає 
діапазон 10,0-80,0 мг/дм³. Але викликає подив велика розбіжність в максимально 
допустимому вмісті Магнію: у Росії – 0,03 мг/дм³; у Євросоюзі – 0,5 мг/дм³; в Україні – 
80,0 мг/дм³; Всесвітня організація охорони здоров'я не має рекомендацій відносного 
вмісту даного елемента в питній воді. Вимога до умісту Флуору в Україні відповідає 
міжнародним стандартам[4]. 

В майбутньому, вважаємо перспективними дослідження токсичної небезпеки 
питної води в промислово навантажених регіонах України. 

 
Список використаних джерел: 

1. Державні санітарні правила і норми ДСанПіН “Вода питна. Гігієнічні вимоги до 
якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”. 
Затверджено наказом МОЗ України 23.12.96 № 383 // Вода питна: Нормативні 
документи: Довідник. – Львів, 2001. – С. 216– 224. 

2. Аверін Г.В., Звягінцева Г.В. До питання нормування екологічних ризиків // 
Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: Збірка тез доповідей 
науково-практичної конференції. – Київ, 2005. – С. 15–16. 

3. Зуев Е.Т., Фомин Г.С. Питьевая и минеральная вода. Требования мировых и 
европейских стандартов к качеству и безопасности. – М.: Протектор, 2003. – 320 
с. 

4. Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной 
безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. – 
М.: Стандарт, 2000. – 839 с. 

 
 

Сучасний хімічний аналіз у польових умовах 
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науковий керівник: 
кандидат хімічних наук, 
доцент Качан С.В. 

 
Одним із важливих розділів сучасної аналітичної хімії є польовий аналіз. 

Польовий аналіз - це сукупність методів хімічного аналізу, які реалізується поза 
умовами лабораторії (у «польових» умовах). Серед них найбільш прийнятними є 
методи, для виконання яких не потрібно складної апаратури і дефіцитних витрат 
реактивів. Також важливим є можливість застосування аналітичних методів не тільки 
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у спеціально обладнаних лабораторіях, а й на складах чи в інших непідготовлених 
умовах. 

Застосування хімічного аналізу в польових умовах здійснюється за наступними 
мультисенсорними напрямками[1]: 
 Лабораторія на чипі(Lab-on-a-chip) - призначена для здійснювання одного або 

декількох багатостадійних хімічних процесів на одному чіпі площею від 2мм до 
2см. 

 Лабораторія на крані (lab-on-a-valve) - служить формою реалізації потоково – 
інжекційного аналізу. 

 Лабораторія в капілярах(lab-on-capillary)  - дозволяє проводити різні хімічні 
взаємодії для розділення сумішей на компоненти і їхнє детектування 
безпосередньо в капілярі. 

 «Електронний ніс» - працює на різних фізичних принципах і розпізнає 
газоподібні речовини,використовуючи,зокрема,портативні аналізатори 
рухливості йонів,портативні газові хроматографи. 

 «Eлектронний язик» - призначений для детектування, виявлення та 
ідентифікації алкалоїдів методом інверсійної вольтамперометрії. 

Для широкої реалізації ідеї хімічного аналізу у польових умовах створені 
компактні мобільні установки – польові хімічні лабораторії(ПХЛ)[2,3]. До прикладу:  
польова хімічна лабораторія ПХЛ-54,яка призначена для визначення отруйних 
речовин у пробах, узятих з різних середовищ, а також з військової техніки.ПХЛ-1 – 
використовується у польових умовах щодо визначення хімічної і радіоактивної 
зараженості різних проб, проведення аналізів спеціальних речовин і сумішей. АЛ-4М 
– автомобільна радіометрична та хімічна лабораторія - використовується для 
проведення аналітичних робіт з визначення хімічної і радіоактивної зараженості 
різних проб, проведення аналізів спеціальних речовин і сумішей, а також 
випробування засобів захисту шкіри. Польова лабораторія Літвінова ПЛЛ-9 – 
призначена для прискорених досліджень будівельних властивостей однорідних і 
також неоднорідних ґрунтів. Також була розроблена медична польова хімічна 
лабораторія (МПХЛ) - призначена для виявлення ОР в пробах води, продуктах 
харчування, медикаментах, а саме отрути алкалоїдів і солей важких металів. Крім 
того, лабораторія дозволяє встановити обсяги зараження і розрахувати об’єми води 
для дегазації продовольства, фуражу, медикаментів, перев'язувального матеріалу і 
предметів санітарно-технічного і медичного оснащення. 

Як відомо,свою назву краплинний метод дістав на основі того факта,що 
здійснюється і залежить від дії крапель випробуваного розчину і розчину реагенту на 
поверхню пористих речовин. Краплинний аналітичний метод використовується 
досить давно і успішно у якісному і кількісному аналізі матеріалів у польових умовах 
(напр., для аналізу мінералів і руд у геологічних партіях),а також для швидкого 
контролю хімічних процесів ( у металургії),переробки мінеральної сировини та інших 
галузях. 
 Саме краплинний метод набув широкого використання в ВНЗах і середніх 
школах. Методом краплинного аналізу можна визначити одні йони в присутності 
інших, не використовуючи операції осадження, фільтрування, промивання та 
розчинення.  Прикладом використання краплинного аналізу може бути відкриття йону 
Феруму(III)[4, с 114]: 
Fe3++ K+ + [Fe (CN)6 ]4- = KFe[Fe(CN)6]  
Fe3+ + [Fe (CN)6 ]3- = Fe[Fe(CN)6]  
Fe3+ + 3SCN- = [Fe (SCN)3] 

Краплинний аналіз має низку особливостей,серед них такі: 
1.Реакції - виразні та чутливі. 
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2.Часу для аналізу витрачається в 3 – 10 разів менше, ніж для аналізу пробірковим 
методом.  
3. Апаратура досить проста. 
4.Надзвичайно мала витрата речовин. Реактивів витрачається вдесятеро менше, ніж 
у пробірковому аналізі. Ця обставина дозволяє застосовувати дорогі реактиви і 
реактиви високої якості. 
5.Невелика ємність асортименту посуду дозволяє використати його у 
похідних,переносних та портативних лабораторіях. 
6.Можливість виконання аналізу у широкорозповсюджених умовах(pH, маскуючі 
комплексоутворюючі речовини та інші) 

У краплинному методі використовується таке устаткування: капілярні 
трубочки(капіляри), палички для перемішування, предметні, крапельні пробірки, 
капілярні склянки, фільтрувальний папір. 

Краплинний метод можна ефективно впровадити в програму шкільного курсу 
хімії. Пропонуємо ввести для 9-х класів таку лабораторну роботу,яку можливо 
провести за межами кабінету хімії. 
Лабораторна робота 
«Дослідження дощової води на наявність важких металів» 

Мета роботи: дослідити краплі дощової води на наявність важких металів йонів 
(Pb2+,Cd2+  та Hg2+). 

Завдання роботи: виявити важкі метали в дощовій воді методом краплинного 
аналізу на круговій (радіальній) паперовій хроматограмі. 

Посуд та реагенти: 
 дві чашки Петрі; 
 паперові фільтри діаметром 12-15 см; 
 дощова вода,в невеликих кількостях; 

Допоміжні реагенти та реагенти-проявники:  розчини KI, дитизону H2Dz, 
NH4ОН,NH4NO3. 

Необхідно взяти круглу платівку фільтрувального паперу. Краплину 
досліджуваного розчину помістити в центр кола зверху. Розчинник підводиться знизу 
до центру за допомогою паперової смужечки. На рис. зображено схему приладу і 
вигляд хроматограми. 
 

 
Рис. Схема приладу і вигляд хроматограми. 

а) вигляд приладу збоку; б) вигляд хроматограми зверху. 
Для виявлення важких металів,після розділення їх методом паперової 

хроматографії,застосовуються такі реакції: 
 Pb 2+ виявляють розчином H2Dz. В присутності Pb2+ утворюється комплекс 

червоного кольору PbDz; 
 Hg2+ проявляють KI – утворює жовтогарячий осад меркурій(II) йодиду; 
 Hg2++2I- = HgI2    
 Cd 2+ виявляють розчином надлишку KI. В присутності Cd 2+ утворюється білий 

осад [Cd(NH3)4]I2 
Cd2+ + 2NO3

- + 2NH4OH = Cd(OH)2   + 2NH4
+ + 2NO3

 - 
Cd(OH)2 + 2NH4OH+ 2NH4

++2NO3
- =  [Cd(NH3)4]2-+2NO3

-+ 4H2O 
[Cd(NH3)4]2- +2I- = [Cd(NH3)4]I2   
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 Застосування краплинного методу на прикладі лабораторної роботи у 
шкільному процесі є важливою складовою частиною всього комплексу підготовки 
учнів,а особливо відіграє значну роль у розвитку практичних навичок. Змінивши 
клас,шкільну парту на шкільне подвір’я чи стадіон,в учнів сформуються нові 
думки,враження про хімічний аналіз поза лабораторією. Працюючи у польових 
умовах краплинним методом,учень зможе:створювати певні умови для виконання 
дослідів,моделювати певні хімічні процеси, вносити необхідні корективи в результати 
дослідження та характеристики об'єкта.  

В ході дослідження проблеми нами зроблено наступне. 
1. Проаналізовано сучасний стан хімічного аналізу. 
2. Охарактеризовано мультисенсорні напрямки аналізу у польових умовах. 
3 Встановлено,що краплинний метод у польових умовах можливо застосовувати у 

шкільному курсі хімії. 
4 Для реалізації краплинного методу у шкільному курсі нами запропоновано 

лабораторну роботу «Дослідження дощової води на наявність важких металів». 
 

Список використаних джерел: 
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Золотов. // Журн. аналит. химии – 2012. –Т.67,№ 9. – С 827. 
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Напівсинтетичні сорбенти на основі природних глин  

Голяченко Н.Г. студентка 5 курсу 
спеціальності «Хімія*», 
науковий керівник: 
кандидат хімічних наук,  

доцент Богатиренко В. А. 
 

В умовах дефіциту штучних адсорбентів та їх високої вартості, важливого 
економічного та екологічного значення набуває використання неорганічних 
природних мінеральних сорбентів для створення якісно нових сорбційних матеріалів 
з підвищеною ємністю і високою селективністю. Найбільш поширеними в природі 
дисперсними сорбентами є, зокрема, глинисті породи. Особливістю природних 
глинистих порід є можливість керування їхніми властивостями шляхом застосування 
різних методів активації і модифікування. Звичайні методи модифікування пов'язані з 
дією модифікатора на сорбент (зазвичай в кількості 1 – 5 % від маси сорбента), у 
результаті чого до активних центрів поверхні приєднуюються хімічні функціональні 
групи, а пориста структура матеріалу залишається незмінною. Такі методи 
здебільшого не дозволяють досягти кардинальної зміни властивостей природних 
сорбентів [1].  

Роботи в напрямку пошуку шляхів модифікування природних сорбентів 
привели до створення нового типу сорбційно-активних матеріалів – напівсинтетичних 
сорбентів – композиційних матеріалів, синтезованих з природної мінеральної 
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сировини шляхом хемосорбційного модифікування органічними або неорганічними 
сполуками, осадження на їх основі простих або складних оксидів тощо [2].  

Типовим прикладом напівсинтетичних сорбентів є кислотно активовані глини. 
Ці хімічні системи складаються з вихідного глинистого мінералу, переведеного в Н-
форму і збідненого оксидами Алюмінію, Феруму і Магнію, та аморфного кремнезему з 
домішками зазначених оксидів [3]. Співвідношення вихідної і кремнеземної складових 
залежить від хімічного складу глини та умов її кислотної обробки. Кислотно 
активовані глини виявляють властивості сорбентів, оскільки мають розвинену 
мезопористу структуру, причому об’єм  мезопор можна збільшувати шляхом 
осадження на частинках активованої глини гідроксидів Алюмінію і Феруму.  

У роботі для одержання дисперсного пористого напівсинтетичного сорбенту 
використовували бентонітові глини шельфової зони Чорного моря, які є продуктом 
багатовікового океанічного осаду і утворилися під водою більше 25 млн. років тому. 
Бентоніти – це тонкодисперсні, високопластичні глини, що мають зв’язуючі, 
тиксотропні й сорбційні властивості. Вони складаються, в основному, з глинистих 
мінералів монтморилоніту [Al2O3∙4SiО2∙H2O] і бейделіту [Al2O3∙3SiО2∙H2O] – для них 
характерні шарувата будова кристалічної решітки, здатність до обміну основ і 
поглинання води із різким збільшенням об’єму. Утворення бентонітів пов'язано з 
вивітрюванням вулканічних порід – туфів і попелу. До складу бентонітових глин часто 
входять також мінерали: лимоніт, ільменіт, рутил, магнетит, хроміт, циркон, епідот, 
турмалін, дістен, гранат і деякі інші, що збагачують бентоніт мікроелементами. 

Рентгенофлюоресцентний аналіз досліджуваної бентонітової глини (рис. 1), 
проведений за допомогою програмного забезпечення ElvaX, свідчить, що основним 
додатковим катіоном глини є Ферум (легкі елементи Натрій, Калій та Алюміній цим 
методом не визначаються). Особливістю чорноморських глин є також достатньо 
високий вміст таких домішкових катіонів як Кальцій, Стронцій і Цирконій.  

Для видалення органічних домішок глину прожарювали при температурі 600 0С 
протягом 2 годин, охолоджували і потім обробляли нітратною кислотою (з молярною 
концентрацією кислоти ≈З моль/л) за умови порівняно невисоких температур 
(приблизно 90 °С). Після обробки відфільтровували силікатний осад, що представляє 
напівкристалічний кремнезем. З фільтрату кристалізували алюміній нітрат, а осад 
промивали до негативної реакції на нітрат-іон і сушили при температурі 150 0С. 

Рис. 1. Рентгенофлюоресцентний аналіз бентонітової глини після термічного 

випалювання 

Аналізуючи ІЧ-спектри досліджуваної кислотноактивованої бентонітової глини 
за присутністю води в різних її станах (рис. 2), можна виділити наступне. Частоти в 
області 3200-3750 см–1 відносяться до валентних коливань ОН-груп і обумовлені 
наявністю в зразках адсорбованої і капілярно зв'язаної води. В області 1640 см–1 
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лежить смуга деформаційних коливань адсорбованих молекул води в стадії 
капілярної конденсації. Смуга поглинання 1400–1440 см–1 – характерна особливість 
силікатів [4] – відповідає деформаційним коливанням ОН––груп у вершинах 
силіційоксигенових тетраедрів.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. ІЧ-спектри бентонітових глин після термічної об-робки (1) та 

наступ-ної обробки нітрат-ною кислотою (2). 

Після термічного випалювання глини при 600 °С (що веде до незворотних змін 
поверхні алюмосилікату) адсорбована вода видаляється і отже зникають смуги ν- й 
δ-коливань H2O. У результаті сильної дегідратації зразку (спектр 1) у спектрі 
присутня тільки одна слабка широка смуга поглинання в області валентних коливань 
зв’язку O-H: ν′′–OH = 3660 – 3680 см–1 (повного дегідроксилювання вдається досягти 
тільки при температурі випалу 1150 0С). Вважають, що смуга ν′′–OH обумовлена 
переважно недоступними OH групами, які знаходяться в об’ємі  структури 
кремнезему. 

Cмуги  поглинання  від  1100  до  1300  см–1 можна інтерпретувати як 
асиметричні коливання зовнішніх Si–O-зв’язків. Виражена смуга при 1041 см-1 (1) й 
1039 см-1 (2) відповідає валентним коливанням Si–О–Si тетраедрів 
силіційоксигенового каркасу, яка накладається зі смугою деформаційних коливань 
молекул води. Зміщення смуги поглинання з 1085 до 1041 см–1 (cпектр 1) і 1079  см–1 
(спектр 2) може свідчити про утворення аморфного кремнезему. 

Смуги поглинання в області 900–1000 см–1 пов’язують з валентними 
коливаннями  немісткових зв’язків Si–O у різних силікатних і алюмосилікатних групах, 
а також у простих орто- й діортосилікатних аніонах в аморфній фазі. Смуги в області 
від 420 до 815 см–1 в обох пробах інтерпретують різними коливаннями зв’язків Si–O–
Si, Si–O, Al–O, Fe–О у системах шаруватих алюмосилікатів. Про утворення фази 
кристобаліту свідчить присутність у спектрах слабкої смуги 797 см–1, характерної 
для валентних симетричних коливань Силіцію в складі Si–O–Si зв’язку в тетраедрі 

1 

2 

см–1 
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SiO4. Смуга в області 691  см–1 (рис. 1, спектр 2) відноситься до деформаційних 
коливань  кута Si–O–Si, який включає містковий Оксиген. Смуги поглинання при 
хвильових числах 565 см–1 характеризують як коливання містків Si–O–Al в слюдах, 
гідрослюдах і глинах [4], причому, чим менше вміст глинозему (Al2O3) в зразках, тим 
менше інтенсивність цих смуг. Відсутність цієї смуги в спектрі кислотно активованої 
глини свідчить про практично повне вилуговування катіона Алюмінію з глинистого 
матеріалу. Деформаційним коливанням зв’язків Ме–О відповідає смуга 471 см–1 .  

На інфрачервоних спектрах органічна складова ймовірно виражена смугами в 
області 2820-2975 см–1, зумовленими валентними коливаннями CH, СН2, СН3, OCH3, 
CHO груп. Смуги в області 1750-1700 см–1, характерні для карбонових кислот (С = О) 
і амінокислот (СООН) відповідно. В спектрі 1 присутні смуги 713 см–1, 877 см–1, 1795 
см–1, 2514 см–1, які свідчать про наявність кальциту у зразках глини. 

Таким чином, у результаті кислотної активації бентонітової глини шельфової 
зони Чорного моря нітратною кислотою утворюється майже аморфний дисперсний 
кремнезем, який практично не містить алюміній оксиду; вміст Цирконію майже не 
змінюється. У результаті обробки кислотою відбувається модифікація складу і 
характеру міжпакетного шару алюмосилікату: вимивання катіонів і часткове його 
протонування; а також винесення катіонів з октаедричних сіток, часткове їх 
руйнування і, як наслідок, зміна заряду шару, що веде до зміни характеру взаємодії 
окремих шарів між собою. У подальшому такий матеріал може бути використаний 
для синтезу скла, напівсинтетичних сорбентів і каталізаторів. 

 
Список використаних джерел: 

1. Тарасевич Ю И. Природные сорбенты в процессах очистки воды / Ю. И. Тарасевич  
– Киев : Наукова думка, 1981.– 208 с. 

2. Тарасевич Ю. И., Адсорбция на глинистых минералах / Ю.И. Тарасевич, Ф. Д. 
Овчаренко.– К. : Наукова думка, 1975.– 352 с. 

3. Чукин Г. Д. Химия поверхности и строение дисперсного кремнезема / Г. Д. Чукин. – 
М. : Типография Паладин, ООО «Принта», 2008.– 172 с. 

4. Лебедев М. С., Жерновский И. В., Фомина Е. В., Потапова И. Ю. Аспекты 
применения инфракрасной спектроскопии алюмосиликатных сырьевых 
компонентнов в строительном материаловедении // «Технические науки – от терии 
к практике»: материалы XXIV международной заочной научно-практической 
конференции (07 августа 2013 г.) – Режим доступу http://sibac.info/2009-07-01-10-
21-16/9846- 

 
 

Вивчення понять про адсорбцію та високодисперсні сполуки  
в курсі хімії ЗНЗ 
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науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук, 
доцент Прибора Н.А. 

 
Сучасна концепція розвитку загальної освіти України вимагає, щоб школа не 

обмежувала свої функції лише забезпеченням засвоєння суб’єктом певної суми 
знань, умінь, навичок, а вирішувала головне завдання – створення для кожної дитини 
сприятливих умов усебічного розвитку її здібностей, таланту, цілеспрямованого 
виявлення своєї індивідуальності, творчої самореалізації, що передбачає подолання 

http://sibac.info/2009-07-01-10-21-16/9846-
http://sibac.info/2009-07-01-10-21-16/9846-
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суперечностей між фронтальною формою організації навчальної діяльності й 
індивідуальним процесом засвоєння змісту освіти. 

Включення хімії до блоку базових дисциплін зумовлюється значенням цього 
предмета у пізнанні законів природи і в матеріальному житті суспільства. Хімія 
посідає важливе місце поряд з фізикою і біологією та практично є підґрунттям 
природничо-наукової освіти. Хімічні знання сприяють формуванню понять у 
свідомості учнів спеціальної наукової картини хімічної реальності, без якої 
неможливо створити цілісне уявлення про природу, про загальну наукову картину 
світу. 

Головне завдання сучасної школи – формування і розвиток особистості на 
основі врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів і 
здібностей до навчання.  

З метою визначення обізнаності учнів щодо поняття адсорбції  спершу ми 
провели аналіз чинних програм з хімії та біології, а також підручників з цих дисциплін.  

Проаналізувавши програми та підручники з хімії для загальноосвітніх 
навчальних закладів ми з’ясували, що не у всіх класах учні отримують знання з 
досліджуваної теми. Поняття про адсорбцію доцільно було б ввести в шкільний курс 
хімії уже починаючи з 7 класу при вивченні теми «Початкові хімічні поняття».  

Адсорбцію як явище розглядають у 10 класі. При чому висвітлення теми 
відбувається не в основному тексті підручника, а в різноманітних рубриках, 
наприклад, «Для допитливих» та «Цікаво знати». Систематичності у висвітленні теми 
дослідження не простежується, що не сприяє формуванню в учнів узагальнених 
знань щодо явища адсорбції та її ролі в житті людини. 

Знання про властивості Силіцію та його сполук формуються в 10 класі при 
вивченні теми «Неметали» [1; 2]. Найкраще подано інформацію у підручнику для 10 
класу авторами Буринська Н. М., Депутат В. М., Сударева Г. Ф., Чайченко Н. Н. 

Навчання у класах хімічних профілів передбачає глибше й повніше, порівняно 
з рівнем стандарту, опанування знань про суть адсорбції та її практичного значення. 
Детально вивчається загальна характеристика силіцій(IV) оксиду, його будова, 
фізичні та хімічні властивості, а також застосування. 

Враховуючи всі знання, отримані учнями у попередніх класах, ми вирішили 
провести педагогічний експеримент і перевірити рівень обізнаності учнів з поняттям 
адсорбції та її ролі в житті людини. 

Для того цього нами було розроблено та апробовано на факультативному 
занятті в ліцеї №20 м. Києва заняття на тему «Адсорбція». Педагогічний експеримент 
провели в три етапи: 1) констатувальний; 2)  пошуковий; 3) формувальний.  

Для проведення експерименту до навчальної діяльності були залучені учні 10-
А та 10-Б класів.  

Експериментальним дослідженням перевірки ефективності розробленої 
методичної системи було охоплено 43 учні. Експериментальним визначено 10-А 
клас, а контрольним – 10-Б клас –  майже однакові за рівнем розвитку розумових 
здібностей учнів. 

На констатувальному етапі експерименту було досліджено стан 
сформованості знань учнів старшої школи про адсорбцію як фізико-хімічне явище 
шляхом тестування, у результаті якого учні 10-х класів умовно були поділені за 
чотирма рівнями розвитку розумових здібностей на основі 12-бальної системи (1-3 
бали – низький рівень, 4-6 – середній рівень, 7-9 – достатній рівень і 10-12 – високий 
рівень). 

Констатувальний етап експерименту в обох класах виявив, що учні переважно 
мають середній рівень розвитку розумових здібностей. 

Результати констатувального етапу експерименту з визначення знань щодо 
поняття адсорбції наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Результати педагогічного дослідження констатувального етапу 

експерименту  
Рівні Частка учнів з відповідним рівнем знань, % 

10-А (експериментальний) 10-Б (контрольний) 

Початковий 21,7 20 

Середній 56,5 55 

Достатній 13,1 20 

Високий 8,7 5 

Аналіз результатів тестування виявив, що початковий рівень знань у 10-А класі 
показало 5 учнів, а у 10-Б – 4, середній –13 і 11 учнів відповідно, 3 учня з 10-А класу і 
4 з 10-Б показали достатній рівень, а решта учнів 10-А класу і 10-Б класу виявили 
високий рівень знань. Більш точно результати тестування відображені на гістограмі 
(рис.1). 
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Рис.1. Розподіл учнів 10-А та 10-Б класів за рівнем розвитку здібностей на 

період проведення констатувального етапу експерименту (%) 
 
На етапі пошукового експерименту нами було здійснено добір й структурування 

навчального матеріалу, а також розроблено факультативне заняття з теми «Поняття 
про адсорбцію». 

На етапі формувального етапу експерименту перевірялася ефективність і 
доцільність розробленого та проведеного факультативу за допомогою дослідження 
рівня знань учнів експериментального класу шляхом повторного тестування. 
Внаслідок чого старшокласники досягли більш високого рівня знань з відповідної 
теми і показали кращі результати в порівнянні з попередніми.  

За результатами педагогічного експерименту формувального етапу виявилося, 
що після ознайомлення учнів експериментального класу з темою дослідження 
результат, в порівнянні з попереднім, помітно змінився. Учнів з низьким рівнем знань 
зменшилось майже в п’ять раз, середній рівень показали 30 % (7 учнів), достатній 
рівень – 43 % (10 учнів). 23% (5 учнів) отримали бал високого рівня (табл. 2). 

Таблиця 2 
Результати педагогічного дослідження формувального етапу 

експерименту  
Рівні Частка учнів з відповідним рівнем знань, % 

констатувальний етап формувальний етап 

Початковий 21,7 4 

Середній 56,5 30 

Достатній 13,1 43 

Високий 8,7 23 
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Більш наочно результати тестування представлено на гістограмі (рис.2). 
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Рис.2. Розподіл учнів експериментального класу за рівнем розвитку 

здібностей за результатами формувального етапу експерименту (%) 
 

Отже, за результатами педагогічного експерименту було встановлено, що 
проведення цілеспрямованого педагогічного впливу виявилось ефективним, оскільки 
зменшилася кількість учнів, знання яких щодо поняття адсорбції як явища були на 
низькому рівні, а натомість збільшилася кількість учнів, що показали знання з 
проблеми дослідження на достатньому та високому рівнях. Це дає підстави для 
використання результатів експерименту у навчально-виховному процесі ЗНЗ. 
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1. Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень 
стандарту. – Ірпінь: Перун, 2005. 

2. Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Академічний рівень. – Ірпінь: Перун, 2005. 

 
 

Хімічні склад Solanum tuberosum 
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науковий керівник: 
доцент Ковтун О.М. 
 

Solanum tuberosum, безперечно, – цінний продукт харчування, без якого жителі 
багатьох країн сьогодні не уявляють свого існування. І назву “другий хліб” картопля 
отримала невипадково. У кулінарних книгах записані сотні рецептів картопляних 
страв. Цей заморський овоч давно став незамінним у харчовому раціоні населення 
європейського і частини азіатського континентів. Картоплю вирощують у 80% усіх 
країн, її світове виробництво щорічно сягає 350 млн. тонн, поступаючись за цими 
показниками тільки зерновим, кукурудзі та рису (табл. 1).  

Дослідження літератури показали, що популярність цієї рослини обумовлена її 
поживною цінністю, яка визначається хімічним складом. Тому на сьогодні вивченню 
хімічного складу картоплі у науковій літературі приділяється значна увага. Так було 
встановлено, що Solanum tuberosum містить в середньому: води – 75,3%; сухої 
речовини 24,7%, у тому числі білок, жири, вуглеводи, кислоти, сполуки фенольної 
природи, пектинові речовини, клітковину, вітаміни, інші органічні сполуки, мінеральні 
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солі (табл.2). Для різних сортів картоплі спостерігаються коливання хімічного складу. 
Наприклад, максимальний вміст сухої речовини в бульбах може становити 36,8%, 
крохмалю – 29,4%, білка – 4,6%. Розрізняють сорти картоплі з високим вмістом сухих 
речовин (більше 25%), середнім (22-25%) і низьким (менше 22%). Крім того 
змінюється вміст різних речовин і під час зберігання бульби. Це пов’язано з тим, що у 
цей період відбуваються різні біохімічні процеси (утворення молочної кислоти, що 
активізує певні ферменти; деструкція крохмалю; втрата води; утворення меланінів, 
хлорофілу; підвищення вмісту токсичних глікоалкалоїдів). Було виявлено, що в 
бульбах Solanum tuberosum міститься білок, який найкраще засвоюється людським 
організмом серед рослинних білків, тому картоплю рекомендують у білковій дієті. 
Мінеральні речовини рослини сприяють рівновазі кислотно-лужного балансу в 
організмі. 

Таблиця 1 
Виробництво картоплі у 2004 році 

Континент / країна Площа посадки 
(млн. га) 

Виробництво 
(млн. тонн) 

Продуктивність 
(тонн / га) 

Африка 1,15 13,74 11,91 

Азія 7,98 131,91 16,53 

Китай 4,60 75, 05 16,31 

Європа 8,29 140,40 16,94 

Індія 1,40 25,00 17,86 

Російська Федерація 3,15 37,00 11,75 

США 0,47 20,42 43,19 

Світ 19,13 328,87 17,19 

    
Таблиця 2 

Хімічний склад сухої речовини  бульби Solanum tuberosum 
Речовини Вміст (%) Речовини Вміст (%) 

Білки  1 – 2 Вітаміни: 

 тіамін 

 рибофлавін 

 ніацин 

 піридоксин 

 фолацин 

 аскорбінова к-та 

 вітамін К 

 
0,08 
0,03 
1,10 
0,24 
16,50 
11,00 
 
2,10 

Вуглеводи: 

 крохмаль 

 цукри 

16,60 
14,20 
0,50 

Жири  0,10 

Холін 13,00 

Мінеральні 
речовини: 

 кальцій 

 ферум 

 
 
11,00 
0,70 

Картопля є не тільки важливою продовольчою і кормовою культурою, а й 
технічною. Зокрема, картопля є джерелом крохмалю, з неї отримують етанол, ацетон 
й інші цінні органічні речовини. У наші дні картопля цінується і як лікарська рослина. Її 
бульби – справжня хімічна лабораторія. У них міститься до 25% крохмалю, який із 
давніх часів вживають в медичній практиці як ніжний протизапальний і огортаючий 
засіб. Її застосовують також в медицині тому, що вона багата на вітаміни C, PP, K, 
групи B, та A. У косметичній практиці її вводять до складу живильних масок. 
Вдихання парів, що одержують при роздавлюванні тільки що звареної картоплі, 
допомагає при катарах верхніх дихальних шляхів. 

 У останні десятиліття у шкірці бульб, квітках, листі і стеблах картоплі хіміки 
виявили глікоалкалоїди – речовини, близькі за своєю будовою до серцевих 
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стероїдних глікозидів наперстянки і конвалії. До них відносять глікоалкалоїди соланін, 
чаконін, скополетин. Загальну формулу цих речовин можна зобразити так: 

RO

N

 
Замісник R у формулі є залишком полісахариду, який відрізняється у соланіну 

та чаконіну. Останні дослідження виявили присутність у картоплі α-соланіну та  β-
соланіну. Полісахаридний ланцюг α-соланіну складається з D –глюкози, сполученої 
безпосередньо з агліконом, D–галактози і кінцевої D–рамнози.   β-Соланін містить 
тільки два залишки вуглеводів (D–галактозу, безпосередньо при агліконовому ядрі, і 
D –глюкозу). Аглікон соланіну називається соланідин. 

Глікоалкалоїди картолі зосереджені в основному в покривних тканинах і 
верхніх шарах бульби. Салонін і чаконін відносять до вторинних метаболітів рослини, 
яким притаманні найрізноманітніші види біологічної активності. У першу чергу це 
надзвичайно токсичні речовини. Так, дослідами in vitro доведена властивість цих 
сполук спричиняти хромосомні аберації, порушувати цілісність ліпосом та природних 
мембран тощо. Отримані результати досліджень свідчать про те, що глікоалкалоїдам 
картоплі притаманна потенційна мутагенна і канцерогенна активність. Тому бульби 
картоплі, які містять більше ніж 20 мг глікоалкалоїдів не рекомендують вживати в їжу. 
Особливо небезпечним Solanum tuberosum стає як продукт харчування при 
тривалому зберіганні на світлі. Саме за таких умов значно збільшується кількість 
токсичних глікоалкалоїдів. Найбільшу небезпеку для здоров’я становить нерозчинний 
у воді соланін, високий вміст якого виявлено в основі пророслих вічок. Разом з тим, 
дослідження показують, що біологічна роль глікоалкалоїдів у самій рослині полягає 
захисті від деяких хвороб і дії комах. Комерційні сорти картоплі, які споживають у 
Європі та США, містять від 20 до 150 мг глікоалкалоїдів на 1 кілограм неочищених 
бульб. Саме тому розробка методів ідентифікації та кількісного визначення цих 
речовин у рослині є актуальним і важливим науковим завданням.  

На сьогодні розроблені методи визначення загального вмісту глікоалкалоїдів 
базуються на використанні колориметрії, високоефективної рідинної хроматографії, 
тонкошарової та газової хроматографій, мас-спектрометричному, імуноензимному  
аналізах. Кожен метод має свої переваги та обмеження. Серед основних недоліків – 
довготривалість та складна методика підготовки проб, яка може призвести до 
суттєвого заниження результатів. Крім того усі ці методи відносно дорогі. Аналіз 
останніх публікацій показав, що вчені-хіміки докладають багато зусиль для щодо 
оптимізації та модифікації існуючих методів аналізу глікоалкалоїдів.  

  Метою експериментальних досліджень роботи було ідентифікувати 
глікоалкалоїди картоплі за допомогою відомих якісних реакцій та модифікувати їх. 
Якісну оцінку присутності соланіну та чаконіну в бульбах картоплі та шкірці бульб 
проводили за методами В.М. Нілової та Шульца. Під час проведення експерименту 
було запропоновано модифікувати реакції, що лежать в основі ідентифікації. Так в 
обох випадках сульфатну кислоту замінили на n-толуенсульфокислоту – тверду 
кристалічну речовину, яка не відноситься до прекурсорів. Наприклад, у досліді по 
визначенню глікоалкалоїдів за методикою В. М. Нілової використали свіжі бульби, з 
яких було вирізано чотири пластинки товщиною 1 мм:  
 від верхівки до основи по осі, що ділить картоплину на дві рівноцінні половинки;  
 поперечні зрізи біля основи та у верхівки; 
 з боків; 
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 з ділянок близько з вічками. 
Підготовлені пластинки були розміщені на рівну поверхню. На кожен зріз у 

невеликих кількостях відповідно наведеній послідовності наносили: оцтову кислоту 
(90%), потім n-толуенсульфокислоту (декілька кристаликів) і кілька крапель 8%-вого 
гідрогенпероксиду. Для точного результату дослід був проведений в трьох 
повторностях. У результаті реакції спостерігали утворення забарвлених у червоний 
колір продуктів, що свідчило про наявність соланіну та чаконіну. Найбільш інтенсивне 
забарвлення спостерігали у випадку зрізу з вічками.   

Глікоалкалоїди ідентифікували також за методом Шульца. У експерименті 
використали як свіжі бульби, так і висушені зразки. На кожен зразок відповідно 
наведеній послідовності наносили: оцтову кислоту (90%), потім n-
толуенсульфокислоту і кілька крапель 37%-вого формаліну. Для точного результату 
дослід також був проведений в трьох повторностях. У результаті реакції також 
утворювались забарвлені у червоний колір продукти реакції. Найшвидше реакція 
відбувалась випадку зрізу з вічками. На висушених зразках картоплі у результаті 
реакції утворювались речовини червоного кольору. Експериментально було 
показано, що якісну ідентифікацію глікоалкалоїдів можна проводити і у разі 
використання у двох методах не тільки n-толуенсульфокислоти, а й 
метансульфокислоти. 
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Головними питаннями сьогодення в системі нової освіти є вдосконалення 

комп'ютерної грамотності, інформатизація суспільства в сучасних умовах. Нові 
форми розвитку вимагають нових правил і нових шляхів досягнення результатів. 
Така позиція вимагає від сучасної освіти реформаційних кроків щодо оновлення її 
змісту та застосування нових педагогічних підходів, упровадження інформаційних і 
комунікаційних технологій, що модернізують навчальний процес [1].  

Так, у більшості шкіл хімічні кабінети не укомплектовано необхідними 
реактивами і матеріалами, хімічним посудом, приладами, моделями, навчальними 
таблицями, технічними засобами навчання та іншим обладнанням. Внаслідок цього у 
шкільній практиці спостерігається послаблення уваги вчителів до виконання 
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практичної частини навчальної програми з хімії. На цьому тлі відбулося падіння 
престижу природничо-наукової освіти, зниження інтересу й до вивчення хімії [3]. 

Доведено, що навчальний процес стає більш ефективним при використанні 
інтерактивних, мультимедіа насичених освітніх ресурсів, що забезпечують активні 
методи навчання. Прикладами таких ресурсів є віртуальні хімічні лабораторії (ВХЛ), 
які можуть моделювати поведінку об'єктів реального світу в комп'ютерному 
освітньому середовищі і допомагають учням оволодівати новими знаннями та 
вміннями. У багатьох дослідженнях аналізується значення віртуальних 
експериментів для хімічної освіти. Вказується, що віртуальні досліди можуть 
застосовуватися для ознайомлення учнів з технікою виконання експериментів перед 
безпосередньою роботою в лабораторії. Крім того, учні можуть також проводити такі 
досліди, виконання яких в реальній лабораторії може бути небезпечним або дорогим. 
Відзначається, що комп'ютерні моделі хімічної лабораторії спонукають учнів 
експериментувати і отримувати задоволення від власних відкриттів [2]. Найбільш 
повною серед навчальних комп`ютерних програм з хімії, зокрема, є програма 
«Віртуальна хімічна лабораторія. 8-11 клас», розроблена Інститутом педагогіки АПН 
України і АТЗТ «Квазар-Мікро Техно», м. Київ. За допомогою графіки та комп'ютерної 
анімації учні спостерігають як, наприклад, поступово змінюється структура речовини 
під час хімічних перетворень, як відбувається розрив хімічних зв'язків у молекулах та 
утворення нових зв'язків тощо.  

Водночас ряд досліджень показує, що застосування інформаційних і 
комунікаційних технологій лише частково вирішує проблему пізнавальної мотивації 
учнів [2, 4, 5]. Ряд даних свідчить про неоднозначність впливу самостійної взаємодії 
учнів з віртуальним навчальним середовищем на ріст та стійкість пізнавальної 
мотивації до експерименту в реальних умовах. 

Проведене нами дослідження на навчальних заняттях з хімії у ЗНЗ виявило, 
що переважна більшість учнів володіють навчальним матеріалом на початковому та 
середньому рівні: 8 клас – 75%, 9 клас –75%, 10 клас – 76,25%, 11 клас – 56,25%. Це 
утвердило нас в думці щодо необхідності пошуку ефективнішої методики навчання, 
методів та прийомів навчання, які б стимулювали пізнавальну діяльність учнів, а 
відповідно сприяли б поліпшенню якості навчальних досягнень школярів. Відповідно 
до цього ми припустили, що використовувати ефективно нові інформаційні технології 
(НІТ) здатні ті вчителі, які самі ними вільно володіють. Проведене нами дослідження 
з визначення рівнів досягнення роботи з комп'ютерними технологіями студентів-
хіміків ВНЗ виявили наступні результати: 35,71 % майбутніх учителів мають низький 
рівень знань і навичок з цього феномену. Середній рівень діагностували у 25 % 
студентів І-го курсу, достатній – у  28,57 % і лише 10,7 % мають високий рівень. Дещо 
вищі знання виявили п'ятикурсники. Більш наочно це ілюструє гістограма (рис. 1). 
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Рис. 1.  Результативність володіння комп'ютерними технологіями студентів 1 

та 5 курсів 
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Це утвердило нас у думці, що навчити майбутніх учителів хімії грамотного 
використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів лише в межах викладання 
дисципліни «Інформаційні технології навчання» неможливо. Необхідно, щоб 
викладання у вузах повсякчас спиралось на застосування нових комп`ютерних 
технологій при вивченні базових дисциплін, щоб використання НІТ у навчальному 
процесі стало нормою для майбутніх вчителів, а відтак і для їх учнів.  

У навчанні хімії виділяють такі найбільш ефективні напрямки застосування 
комп`ютерних технологій [1]: 
 моделювання хімічних явищ і процесів; 
 контроль та обробка даних хімічного експерименту; 
 програмна підтримка курсу (довідкові посібники, розв`язання задач,     

використання відеофрагментів  тощо); 
 розробка та проведення віртуальних (імітаційних) лабораторних робіт; 
 організація та проведення контролю знань; 
 самостійний пошук інформації хімічного змісту. 

У ЗНЗ віртуальні досліди можуть бути використані для ознайомлення учнів з 
технікою виконання експерименту, хімічним посудом та обладнанням безпосередньо 
перед роботою в лабораторії. Це дозволяє учням краще підготуватися до 
проведення подібних дослідів у реальній лабораторії. Слід особливо відмітити, що 
імітаційні хімічні експерименти безпечні навіть для непідготовлених користувачів. 
Також проведення віртуальних експериментів допомагає учням оволодіти навичками 
запису спостережень, складання звітів та інтерпретації даних у лабораторному 
журналі [1, 3]. Комп’ютерні моделі хімічної лабораторії стимулюють учнів 
експериментувати та одержувати задоволення від власних відкриттів [2, 5].  

Поєднання можливостей реального та віртуального хімічних експериментів 
сприяє більш глибокому засвоєнню знань, формуванню спеціальних предметних та 
загальнонавчальних умінь. Такий підхід ми реалізували під час проходження 
асистенської практики, проводячи заняття з використанням відеоекспериментів. 
Студенти мали змогу проглянути відео досліди, які не можна виконати в лабораторії 
за певних умов. Наприклад, добування кисню з калій перманганату, добування  
кисню з меркурій(ІІ) оксиду, горіння фосфору в кисні тощо. Переглядаючи відео 
фрагменти, мали змогу зупинити демонстрування, прокоментувати його, зробити 
необхідні записи, за потреби переглянути декілька разів. Використання навчальних  
фільмів здійснювали за іншою методикою. Студенти мали передивитися самостійно 
відеофільм без коментування викладача, але при цьому виконати поставлені 
заздалегідь завдання, зробити короткі записи, по закінченню занотувати головну 
думку, висновки. Дуже зручним є використання НІТ на лекційних заняттях: студентам 
є можливість продемонструвати досліди під час пояснення теми, що дозволяє 
сприймати матеріал не лише нас слух, а і візуально. Адже візуальна пам'ять працює 
краще за слухову. Переглянувши та прокоментувавши досліди студенти мали на 
наступному занятті відтворити хід проведення дослідів. Це сприяло кращій підготовці 
до заняття та розумінню суті реального експерименту. Проведене повторне 
тестування серед студентів першого курсу підтвердило наше припущення – майбутні 
вчителі-хіміки виявили кращі знання та продемонстрували досконаліші уміння. А 
саме: 23 % майбутніх учителів виявили низький рівень знань, середній рівень 
діагностували у 32 % студентів, достатній – у  33 % і високий рівень – у 12 %. Більш 
наочно це представлено на гістограмі (рис. 2). 
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Рис. 2.  Порівняння результативності навчальних досягнень з хімії  

студентів 1 курсу на початку експерименту та після його проведення 

Одержані нами результати переконливо довели, що використання НІТ у 
навчальному процесі сприяє його інтенсифікації та оптимізації, підвищенню рівнів 
навчальних досягнень майбутніх учителів. Застосування нових інформаційних 
технологій дає змогу ефективно організувати навчальну діяльність та самостійну 
роботу студентів, а відтак підвищити ефективність професійної підготовки 
майбутнього вчителя хімії.  
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Дослідження хімічного стану водойм м. Києва 
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спеціальності «Хімія*» 
науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук, 
доцент Кухельна Н.В. 

 
Прогрес людства призвів до значного антропогенного навантаження на всі 

сфери навколишнього середовища. Зокрема, в Україні не залишилося водойм 1 та 2 
класів якості. Процес урбанізації великих міст призвів до розширення їх площі. У межі 
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великих міст потрапили водойми, які раніше знаходилися поза ними, внаслідок чого 
стан цих водойм заслуговує особливого дослідження.  

Для проведення дослідження стану природних вод у місті були обрані водойми 
у різних районах м. Києва: р. Дніпро (Оболонський район), р. Дніпро (Дарницький 
район), о. Вербне (Оболонський район), о. Йорданське (Оболонський район), о. Синє 
(Подільський район), о. Вирлиця (Дарницький район), о. Лебедине (Дарницький 
район), о. Позняки (Дарницький район),  о. Сонячне (Дарницький район), о. Тельбін 
(Дарницький район), о. Святе (Деснянський район), о. Райдуга (Дніпровський район), 
озеро у парку Перемоги (Дніпровський район), о. Троєщина (Деснянський район). 
Детальне місце розташування водойм наведено на  рис. 1 

 

Рис. 1. Розташування місць відбору проб води 
Аналіз проб води проводився за такими показниками: ОВП, солевміст, 

загальна твердість, вміст йонів кальцію та магнію, карбонатна твердість, основність, 
вміст карбонатів та гірогенкарбонатів, вміст сульфатів, фосфатів та  нітратів. 

Окисно-відновний потенціал (ОВП) – це міра окиснювальної або 
відновлювальної здатності середовища, яка демонструє здатність приєднання або 
віддачі електронів в окиснювально-відновних реакціях.[1] 

Значення ОВП є однією з найважливіших характеристик природних водойм, що 
визначає геохімічний розподіл елементів зі змінною валентністю,  форми їх міграцій, 
характеризує рівень життя водойми та різноманітність форм її мешканців. 
Оптимальне значення окисно-відновного потенціалу для водойм є 150-250 мВ. 
Рівень ОВП досліджуваних водойм знаходиться у межах 60-198 мВ, тобто всі 
досліджувані водойми за цим показником є придатними до життя. 

Загальну мінералізацію встановлювали за електропровідністю водного 

розчину. Залежність класу водойм від рівня загальної мінералізації наведено у 

таблиці 2. [3]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Таблиця 1 
Показники моніторингу водойм м. Києва березень - квітень 2015 р. 

Назва 
водойми 

ОВП 
мВ 

Соле-
вміст 

мг/л 

Тзаг 
ммоль /л 

Са2+ 

мг/л 
Mg2+ 
мг/л 

Т карб 
ммоль/л 

SO4
2- 

мг/л 
P 

мг/л 
NO3- 
мг/л 

р. Дніпро 70 211 3,6 52.104 12,16 4,1 67,2 1,58 51,9 

о. Вирлиця 115 157 4,1 52.104 18,24 4,2 139,2 0,04 26,7 

о. Синє 88 120 1,9 34.068 2,432 2,6 81,6 0,003 7,7 

о. Сонячне 143 464 5,9 82,164 21,88 5,4 168 0,18 19,9 

о. Йорданське 100 543 6,7 106.201 17,02 4,4 201,6 1,8 85,7 

о. Вербне 65 260 2,9 38,076 12,16 4,3 81,6 1,87 22,8 

о. Тельбін 129 307 4,6 52.104 24,32 5,2 100,8 0,25 17,1 

р. Діпро 
(нижній стік) 

  4,5 58,116 19,45  201,6 1,15  

о. Лебедине   4,8 80,16 9,728  201,6 1,75  

о. Райдуга   4,6 80,16 7,296  196,8 1,76  

 
Таблиця 2 

Залежність класу водойм від показника мінералізації 
Вода Характеристика Загальна мінералізація, 

мг/л 

Ультрапрісна Звичайно гідрокарбонатна 200 

Прісна Звичайно гідрокарбонатна 200-500 

З підвищеною 
мінералізацією 

Гідрокарбонатно-сульфатна 500-1000 

Солонувата та солона Сульфатно-хлоридна 300-10000 

З підвищеною солоністю Переважно хлоридна 10000-35000 

Перехідна до розсолу (з 
морською солоністю) 

Хлоридна 35000-50000 

Розсоли Хлориди 50000-400000 

Результати свідчать, що рівень загальної мінералізації досліджуваних водойм 
знаходиться у межах 550 мг/л, а озера Синє, Святе та Вирлиця належать до ультра 
прісних, озера Голубе, Вербне, Тельбін, Лебедине, Алмазне, Кирилівське, Позняки, 
Сонячне, озеро у парку «Перемога» та річка Дніпро (Оболонь) належать до прісних, 
озеро Йорданське належить до водойм з підвищеною мінералізацією. 

Досить важливим гідрохімічним показником якості водойм є вміст сульфат-
аніонів, що лімітується присутністю катіонів Са2+, які утворюють з аніонами SO42- 
малорозчинний СаSO4. За малого вмісту катіонів Са2+ концентрація йонів SO42- 
може значно збільшуватись [3] . Останнім часом спостерігається тенденція 
збільшення сульфатів у водоймах на 10 мг/л у рік. За СанПіН України в питній воді 
вміст сульфат-аніонів не повинен перевищувати 250 мг/л, а у водоах 
рибогосподарських водойм - не повинен бути більше за 100 мг/л. Серед 
досліджуваних нами водойм завищений вміст сульфат-аніонів спостерігається в 
озерах Вирлиця, Сонячне, Лебедине, Тельбін, Райдуга, Йорданське  та у річці Дніпро 
в районі Березняків.  

Присутність нітрат-аніонів у поверхневих водах зумовлена головним чином  
процесами нітрифікації, а саме – катіонів амонію у присутності кисню під дією 
нітрифікуючих бактерій [3]. Cеред досліджуваних нами водойм підвищений рівень 
нітратів виявлено у річці Дніпро та озері Йорданському. 

Залежність типу води від кількісного вмісту катіонів кальцію і магнію наведено у 
таблиці 3.[2] 
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Таблиця 3  
Типи природніх вод за твердістю 

Тип води 
Твердість 
ммоль/л 

 

 

Са2+, мг/л Mg2+, мг/л СаС03, мг/л 

Дуже м'яка 0-1,5 0-30,06 0-18,24 0-75,00 

М'яка 1,5-3,0 30,06-60,12 18,24-36,48 75,00-150,00 

Середньо-тверда 3,0-4,5 60,12-90,18 36,48-52,72 150,00-225,00 

Досить тверда 4,5-6,5 90,18-130,26 52,72-79,04 225,00-325,00 

Тверда 6,5-11,0 130,26-220,44 79,04-131,76 325,00-550,00 

Дуже тверда >11,0 >220,44 >131,76 >550,00 

За показниками твердості води озер Синого та Вербного належать до м’яких, 
озера Вирлиця та річки Дніпро – до середньо-твердих, озер Тельбін, Сонячне, 
Райдуга та Лебедине є досить твердими, а озера Йорданське – до твердих. За 
нормативними вимогами твердість води не має перевищувати 7 ммоль/л.  

Одним з найважливіших елементів мінерального живлення водних організмів є 
Фосфор. Збільшення його вмісту до декількох міліграмів на літр свідчить про 
забруднення водойми. Надмірні надходження з водозбірних площ сполук Фосфору 
призводить до евтрофікації водойм, що в останні роки становить серйозну загрозу 
для водних об'єктів. Відбувається до погіршення якості природних вод, що 
супроводжується змінами в екосистемах водних об'єктів. Головними 
постачальниками фосфатів у навколишнє середовище є стоки із продуктами 
використання засобів побутової хімії. Інтенсивний розвиток водоростей відбувається 
за вмісту мінерального Фосфору від 0,08 до 0,32 мг/л [4]. 

Сучасні санітарні вимоги до питної води - 3,5 мг/л для фосфат-аніонів (або 
1,142 мг/л для Р), для природних водойм 0,5 мг/л для Р. В західних країнах вимоги по 
вмісту фосфатів в стічних водах не більше 1 мг/л, а у питній воді – на рівні 0,03 мг/л. 
За наявності у природних водах мінерального Фосфору від 0,08 до 0,32 мг/л 
відбувається інтенсивний розвиток водоростей. 

Серед досліджуваним нами водойм санітарним вимогам відповідають озера 
Синє, Вирлиця, Сонячне та Тельбін, а в озерах Вербне, Райдуга, Лебедине, 
Йорданське та річці Дніпро вміст Р фосфатів значно перевищує норми. 

 
Список використаних джерел: 

1. Мала гірнича енциклопедія, т 2 / За редакцією В.С. Білецького. — Донецьк: 
Донбас, 2007. – 652 с.(с.386). 

2. Клименко В.Г., Петрова Н.В. Оцінка якості води р. Харків: Методичний посібник 
для студентів. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. - 58 с. 

3. Манековська І.Є., Яцков М.В. Лабораторний практикум „Гідрохімія водойм”: 
Навчальний посібник  – Рівне: НУВГП, 2011. – 93 с. 

 
 

Біорозкладні матеріали на основі природних полімерів  
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Останнім часом у світовій літературі зустрічається все більше інформації щодо 

розробок серії полімерних матеріалів різного складу та призначення, які піддаються 
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біорозкладанню (Есорlast, Ecolyte – Канада, Вioрlast, Biopol та Ecostаг – 
Великобританія, Novon й Tone – США, Biocell - Франція тощо) [1-3]. Такі матеріали 
зазвичай одержують на основі природних біополімерів.  

Наприклад, такий біорозкладний полімер як Biopol є біосинтетичним 
сополімером – полігідроксибутират  або полігідроксивалерат. Сополімер вилучають з 
біомаси бактерій певного штаму, який культивують на збагачених вуглеводами 
поживних середовищах. Зміна співвідношення мономерних ланок дозволяє 
отримувати поліестерні матеріали з різними властивостями. Biopol повністю 
відповідає вимогам до упаковок: одне або дворазове застосування, легке 
розкладання під впливом біологічних факторів в анаеробних умовах (наприклад, 
всередині компосту або під землею), а також в анаеробному середовищі – на полях 
зрошення або у воді. Тривалість розкладання становить від 6 до 36 тижнів. 

Іншим прикладом біорозкладного полімеру на основі гідроксикарбонової 
кислоти (або її лактиду) може бути Novon фірми Wamer-Lambert & Со (США). Цей 
матеріал у присутності вологи може розкладатися як на повітрі, так і в анаеробних 
умовах. Оскільки Novon побудований із залишків молочної кислоти, його споживають 
не тільки мікроорганізми, а й комахи. 

Матеріал Biocell (Франція) створений на основі ацетату целюлози, до якого 
вводяться різні добавки і пластифікатори, що сприяють розкладанню матеріалу під 
впливом факторів навколишнього середовища, в тому числі сонячної радіації. За 
своїми фізико-механічними властивостями він нагадує ПЕНЩ (поліетилен низької 
щільності), але має більш високі характеристики міцності і прозорості. Після 
занурення у воду упаковка з такого матеріалу набухає, і вже за 6 місяців 
розкладається до 40 % матеріалу, перетворюючись на вуглекислий газ і воду. Повне 
розкладання матеріалу здійснюється протягом 18 місяців за рахунок ґрунтової 
мікрофлори. 

У США поширення набули біорозкладні на відкритому повітрі упаковки під 
загальною назвою TONE. Основою для їх виробництва є полікапролактам, який 
добре поєднується механічним способом з багатьма широко відомиими пластиками 
(ПЕ, ПП, ПВХ, ПС, ПК, ПЕТФ). Важливою перевагою цієї групи матеріалів є їх 
приналежність до термопластів, а також доступність і низька вартість, легкість 
переробки різними методами, високий рівень властивостей і швидкість розкладання 
на відкритому повітрі. 

До складу нового біорозкладного матеріалу Мatег-Вi (Італія) входить які 
базовий полімер поліамід-6 (6,6) і різні добавки природного походження (від 60 до 90 
%), а також синтетичні нетоксичні полімери з низькою молекулярною масою 
(допущені для безпосереднього контакту з харчовими продуктами). Вони мають 
хорошу гідрофільність і достатньо високу швидкість розкладання під упливом 
природних біологічних факторів. Упаковки з цього матеріалу, вивезені на звалища, 
повністю розкладаються практично без залишку, не завдаючи шкоди навколишньому 
середовищу.  

Достатньо широко з ряду природних сполук для одержання біорозкладних 
полімерних матеріалів використовуються модифіковані крохмалі [4]. При різних 
видах модифікування крохмалі можуть зазнавати наступні перетворення (рис.1): 
розщеплення (деполімеризація) зі збереженням або без збереження зернистої 
структури; втрата зернами первинної і виникнення нової структури; рекомбінація 
структури полісахаридних ланцюгів у результаті трансглюкозилювання; поява нових 
функціональних груп; утворення простих і складних естерних зв'язків за рахунок 
взаємодії оксигруп глюкозних залишків з відповідними реагентами; сополімеризація 
сахаридів крохмальних фракцій з іншими мономерами, що веде до утворення 
ланцюгів сополімерів і блоккополімерів; утворення поперечних зв'язків (зшивок) між 
полісахаридними ланцюгами крохмалю. 
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У результаті синтезу кополімерів 
цього полісахариду з синтетичними 
полімерами одержують, наприклад, 
крохмалевмісні матеріали – гідрогелі, що 
мають підвищену здатність до оборотного 
поглинання вологи. Так, крохмалі злакових 
рослин, що відіграють роль біорозкладної 
добавки, й ПЕВД (поліетилен високого 
тиску) є основою порівняно нових 
матеріалів Есostаr, Роlусlеаn і Аmpasеt. До 
складу крохмалевмісної композиції вводять 
також антиоксиданти для зменшення 
деструкції в процесі переробки композиції в 
вироби. Оскільки при переробці композиції в 
упаковку може відбуватися карамелізація 
(самозаймання) матеріалу, то крохмаль 
висушують до вмісту залишкової вологи не 
більше 1 %, а також ретельно контролюють 
температуру розплаву – вона не повинна 

перевищувати 193-203 °С. Гідрофільна композиція, що містить деструктурований 
конвертований крохмаль, просочений сополімером етилену з вініловим спиртом і 
аліфатичними поліестером, – це біорозкладані підгузники, гігієнічні подушечки, які 
добре вбирають рідину.  

Для одержання водорозчинної плівки з суміші крохмалю і пектину, що 
піддається розкладанню під дією бактерій, до складу композиції вводять 
пластифікатори: гліцерин, сечовину або поліоксиетиленгліколь з молекулярною 
масою більше 3000. Цікавим є той факт, що зі збільшенням умісту крохмалю в суміші 
крихкість полімерної плівки збільшується. Відомі також композиції, що містять разом 
з крохмалем, амілозу і незначну кількість слабких кислот. Екструзією з них отримують 
листи, з яких далі виготовляють біорозкладні плівки, що знайшли використання у 
сільському господарстві (для мульчування тощо) та як упаковка харчових продуктів.  

З метою зниження собівартості біорозкладних матеріалів побутового 
призначення: упаковка, плівка для мульчування в агротехніці, пакети для сміття, 
можна використовувати і неочищений крохмаль, змішаний з полівініловим спиртом, 
тальком та іншими добавками.  Так, наприклад, отримують спінені листи і 
одноразовий посуд, причому найкращі показники – міцність, гнучкість і водостійкість – 
мають композиції, що містять від 10 до 30% полівінілового спирту. У ґрунті така суміш 
біорозкладається за один тиждень. Спінені вироби для упаковки пропонується також 
одержувати на основі двох біоразкладних компонентів: крохмалю і поліестеру 
гідроксикарбонових кислот. Плівка, вироблена із суміші крохмалю і полілактиду, 
розкладається в компості при 40 °С протягом семи діб. 

Водостійкі композиції без погіршення здатності до біорозкладання отримують 
з суміші естерів крохмалю і поліоксиалкіленгліколю, в якій частину поліетиленгліколю 
замінюють поліоксибутиратом з молекулярною масою 1000-10000.  

Сам крохмаль також видозмінюють. Наприклад, крохмаль з 75% амілази при 
добавці 10 % біоречовин набуває здатності до формування і стає пластичною масою 
при 120 °С. Вже з 1992 року фірма Моntedison СО почала випускати (20000 т/р) таких 
крохмальних пластиків. Компанія Niponn (Японія) з 1995 року виробляє по 5000 т/р 
біорозкладних пластиків, до складу яких входить 40-70% крохмалю.  

Пошуки створення ефективних модифікованих крохмалів і біорозкладних 
матеріалів на їх основі інтенсивно продовжуються. Перспективним і найбільш 
доступним є модифікація крохмалів кислотами при нагріванні водних розчинів 
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крохмалів з хлоридною, ортофосфатною, сульфатною кислотами, ацетальдегідом 
(Е1420) при температурі, що не перевищує точку клейстеризації. Особливістю таких 
крохмалів є те, що їх клейстеризовані розчини в нагрітому стані мають значно меншу 
в'язкість, ніж у звичайних крохмалів, а після охолодження вони утворюють міцні гелі. 
Ацетилювання крохмалю знижує в'язкість його клейстерів, але підвищує їх 
стабільність і плівкоутворювальну здатність. Такі модифіковані крохмалі 
використовуються у харчовій промисловості для загущення та стабілізації овочевих, 
грибних, рибних консервів, кисломолочних продуктів, кетчупів, майонезів, соусів, 
продуктів швидкого приготування, кондитерських виробів.  

Нами було показано, що на основі крохмалів, модифікованих ацетатною 
кислотою, можна одержати біорозкладні стійкі у водному середовищі гідроколоїди, 
які здатні оборотно поглинати воду, набухати й збільшувати об’єм приблизно у 5 
разів, проте не розчинятись у воді [5]. Ці полімерні гідрогелі можуть бути використані 
в ряді промислових галузей як «інтелектуальні» матеріали, наприклад, для 
виготовлення сенсорних датчиків; у біомедицині для розробки лікарських препаратів 
з контрольованим вивільненням, для виготовлення штучних м'язів, датчиків тощо; у 
сільському господарстві та садівництві, наприклад, у пристроях з контрольованим 
вивільненням води і поживних речовин у сухих ґрунтах. 

Таким чином модифіковані крохмалі мають різноманітні функціонально-
технологічні властивості, що дозволяє використовувати їх як компоненти сучасних 
матеріалів, одержаних на основі природної сировини. 
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Вода є одним з найважливіших елементів біосфери. Без води неможливе 
життя людей, тварин і рослин. Людина без води може прожити не більше 3 діб. На 
початку ХХІ століття близько 1,1 мільярда людей на Зесмлі не мають доступу до 
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безпечного водопостачання, а понад 2,4 мільярда не мають належних умов санітарії. 
На відміну від взаємозамінних природних джерел тепла (вугілля, нафти,газу), 
практичної заміни воді немає. 

Централізоване водопостачання в Україні здійснюється в основному за 
рахунок поверхневих джерел (майже 70 %), більшість із яких сильно забруднена за 
рахунок неконтрольованих скидів стічних вод (господарсько-побутових, промислових, 
агропромислових комплексів). Це викликає стійку тенденцію до погіршення 
екологічного стану водойм як за санітарно-хімічними, так і за мікробіологічними 
показниками. Крім того, у розподільних водопровідних мережах відбувається 
інтенсивне вторинне її забруднення при нормованій достатньо високій концентрації 
активного хлору. Адже дезінфекцію водопровідної води здійснюють хлоруванням, на 
відміну від зарубіжного озонування, тому українські вчені рекомендують замість 
хлору і хлоратів (І) застосовувати хлор (IV) оксид. Накінець, за діючою на сьогодні 
класифікацією щодо якості води, р. Дніпро та р. Десна належать до ІІІ класу за 
такими показниками, як вміст органічних сполук, кольоровість,вміст солей деяких 
важких металів, зокрема мангану та феруму. Всі ці фактори спонукають вчених до 
пошуків нових способів очистки питної води та пошуків альтернативних джерел 
водопостачання.  

За [1], до альтернативних (децентралізованих) джерел питного 
водопостачання належать: 
 бювети; 
 колодязі (трубчасті та шахтні); 
 каптажі джерел; 
 бутильована вода. 

Бювет - інженерна водозабірна споруда для забезпечення споживачів 
необробленими (крім знезараження води методом ультрафіолетового опромінення) 
між шаровими напірними (артезіанськими) або безнапірними підземними водами, до 
складу якої входять свердловина, розподільна колонка та спеціальне приміщення 
або павільйон. Забір води здійснюється з глибини 90 – 320 м. 

Нами встановлені природні фактори, які впливають на якість артезіанської води. 
Найперше, це, безперечно, глибина видобутку. Якщо свердловина неглибока (до 
40м), на якість артезіанської води впливає наявність чи відсутність шару глини, яка 
виконує затримуючу адсорбційну функцію  і не дозволяє проникати поверхневим 
забрудникам. 

Наступним фактором вважаємо структуру ґрунту, на якому розміщена 
свердловина. Нами проаналізована карта ґрунтів і встановлено, що більшість з них – 
дерново-підзолисті (північна, північно-західна та західна частина Києва); сірі лісові 
ґрунти містяться у південній і східній частинах міста (район Голосієво), а у заплаві 
Дніпра на піщаних відкладах переважають піщані ґрунти. Серед перерахованих, 
дерново-підзолисті мають найнижчу ємність поглинання (5 – 15 ммоль 
еквівалентів/100 г ґрунту), пористість та аерацію, натомість мають найвищу 
щільність. 

Бутильована вода – питна вода, яка відповідає державним стандартам, 
гігієнічним вимогам до питної води, поміщена в гігієнічний контейнер і продається для 
вживання людиною. Але оскільки бутильована вода піддається обробці з метою 
довготривалого зберігання (консервуванню), її не можна вважати «живою» як, 
наприклад, артезіанську. 

Як відомо, артезіанська вода не зазнає безпосередньої дії зовнішнього 
середовища, атмосферних опадів і різних промислових стоків. Тому має більш 
стабільний склад солей і газів та майже не містить органічних речовин. Така вода 
збагачена мінеральними солями головним чином за рахунок вилужування з порід: 
вапняків, доломітів, гіпсу, кам’яної солі тощо. Ця вода майже завжди безбарвна, 
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прозора, має приємний стійкий смак та не має запаху. Загальна мінералізація 
артезіанських вод, тобто вміст в них мінеральних солей, достатньо значна, у 
середньому вона коливається від 50 до 1500 мг/дм3; вміст органічних домішок у 
артезіанських водах не перевищує 4 мг О2/дм3.  

Нами досліджено зразки артезіанської води з бюветних комплексів міста 
Києва, зразки негазованої бутильованої води деяких торгових марок (ТМ). Зразки 
води підготовлені та проаналізовані за стандартними методиками [1, 2]. Визначена 
якість і фізіологічна повноцінність зразків за показниками окремого та сумарного 
вмісту йонів.  

Результати визначень фізико-хімічних показників статистично оброблені, 
усереднені та наведені в табл. 1, 2.  

Таблиця 1  
Показники окремого вмісту йонів у артезіанській воді 

Зразок 1  

 
Показник 

К+ Na+ Ca2+ Mg2+ HCO3
- SO4

2- Cl- F- 

7,8 16,8 78 15 4,8 4,11 2,8- 0,5 

Дисперсія, 
σ (±) 

0,00145 0,00305 0,00262 0,0025 0,00333 0,00187 0,00251 0,0014 

Зразок 2  

 
Показник 

Дисперсія,σ 
(±) 

К+ Na+ Ca2+ Mg2+ HCO3
- SO4

2- Cl- F- 

16,7 40,0 52 31 5,5 19,25 20,3 0,88 

0,00285 0,00335 0,00253 0,0016 0,00164 0,00241 0,00233 0,0012 

Зразок 3  

 
Показн. 

К+ Na+ Ca2+ Mg2+ HCO3
- SO4

2- Cl- F- 

8,5 12 32 17 5 3 18,5 0,28 

Дисп., σ 
(±) 

0,00153 0,00312 0,00111 0,00222 0,00134 0,00198 0,00101 0,00122 

Примітка. Вода з бюветних комплексів: зразок 1 – вул. Городецького, 8; зразок 2 – парк імені  
Шевченка; зразок 3 – вул. Тимошенко, 18. 

За умістом головних йонів (K+, Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3
-, SO4

2-, Cl-), у перерахунку 
на відсотки еквівалентів порівняно хімічний склад зразків артезіанської води із 
бюветних комплексів м. Києва і побудовано діаграми (на рис. 1 наведено таку 
діаграму.  

 
Рис. 1. Діаграма хімічного складу артезіанської води бюветного комплексу 

по вул. Городецького,8. 
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Як видно з діаграми, артезіанська вода належить до гідрогенкарбонатно-
сульфатно-хлоридного типу. 

Табл. 2 містить інтегральні показники якості і фізіологічної повноцінності зразків 
артезіанської і бутильованої води, зокрема: сухий залишок, загальна мінералізація, 

загальна твердість, окисно-відновний потенціал (ОВП). 
Таблиця 2 

Деякі інтегральні показники якості альтернативних джерел питного 
водопостачання м. Києва 

Зразок 

Показники 

рН 
Сухий залишок, 

мг/дм3 
 

Мінералізація 
загальна, 

мг/дм3 

Загальна 
твердість, 
ммоль/дм3 

ОВП, 
мВ 

1 7,65 252 235 5,1 -214 

2 8,02 336 298 4,8 -182 

3 7,17 484 425 4,5 -178 

4 7,24 112 97 1,4 +194 

5 6,85 408 406 2,8 +187 

6 7,57 2836 2010 1,6 +234 
Примітка. Вода з бюветних комплексів: 1 – вул. Городецького, 8, 2 – парк імені  Шевченка, 3 – 

вул. Тимошенко, 18; вода бутильована: 4 – ТМ «Моршинська», 5 –  ТМ «Бонаква», 6 – ТМ 
«Миргородська». 

Оптимальний діапазон рН для незабруднених природних вод становить 6,5 – 
8,5. Згідно даних табл. 2, рН досліджених зразків не перевищує 8,0. 

Як видно з табл. 2, сухий залишок у всіх зразках перевищує загальну 
мінералізацію, оскільки містить мінеральну і органічну складову. Загальна 
мінералізація для зразка 4 виявилась незначно меншою 100 мг/дм3, що не відповідає 
класифікації води як мінерально-столової і може бути пов’язано, напевно, з 
порушенням технології фасування. Показник загальної мінералізації найбільший у 
випадку зразка 6 – води ТМ «Миргородська», яка являється мінерально-лікувальною. 
Відомо, що мінеральну воду не можна вживати щоденно і довготривало, а лише 
протягом курсу лікування.  

Аналіз табличних даних свідчить, що для всіх досліджених зразків води 
показник загальної твердості знаходиться в межах 4,8 – 8,02, що відповідає 
стандартам для питної води в Україні.  

Очікувано для нас, виявилося, що зразки артезіанської води мають негативне 
значення окисно-відновного потенціалу, сприятливе для функціонування організму 
людини, адже артезіанська вода є «живою», надходить до споживача у первісному 
вигляді і не зазнає обробки будь-якими хімічними реагентами [3]. 
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Серед овочевих культур, що вирощують в Україні, одне з перших місць посідає 
столовий буряк (Beta vulgaris) завдяки своєму хімічному складу. Саме він 
відрізняється високим вмістом антоціанових барвників, катехінів, флавонолових 
глікозидів, вітамінів та мінеральних речовин. Такий хімічний склад при вживання 
буряка сприяє очищенню організму, посилює виведення шлаків, токсинів, солей 
важких металів радіонуклідів з організму, знижує рівень холестеролу в крові, 
покращує жировий обмін, зміцнює капіляри та кровоносні судини, сприяє 
кровотворенню, підвищує вміст гемоглобіну та збільшує кількість еритроцитів, 
попереджає онкологічні захворювання, знижує артеріальний тиск. Столовий буряк 
широко культивується в Україні, що обумовлено розширенням переліку різних видів 
продукції з нього. Разом з тим на сьогодні відсутні сучасні технології обробки 
сировини, а недоліками існуючих способів переробки коренеплодів столового буряка 
є також значні втрати біологічно активних речовин (БАР) – від 20% до 80%. 

Аналіз літератури оказав, що цінність Beta vulgaris зумовлена наявністю в його 
складі багатьох фізіологічно активних речовин у кількостях, що мають лікувально-
профілактичне значення. Серед таких речовин вуглеводи (сахароза, глюкоза, 
фруктоза), органічні кислоти (яблучна,щавлева, лимонна), пектини, білок, бетаїн, 
аскорбінова кислота, каротиноїди, вітаміни групи В, антоціани, сполуки калію, магнію, 
феруму, купруму, ванадію, бору, йоду, мангану, кобальту, літію, молібдену, рубідію, 
флуору, цинку.  

Яскравий фіолетово-червоний колір столового буряку та продукції з нього 
обумовлений наявністю унікального комплексу природних барвників: беталаїнів, 
каротиноїдів, антоціанів. Беталаїни – нітрогеновмісні пігменти Beta vulgaris. Було 
встановлено, що основу темно-вишневого барвника бурякового червоного, який 
широко використовується у харчовій промисловості  становить червоний барвник 
бетанін.                                      
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Бетанін 
У молекулі бетаніну індольне ядро у вигляді цвіттер-іону сполучене 

трансоїдним чином з піперидиновим циклом з одного боку і D-глюкозою з іншого. 
Бетанін відносять до бетаціанінів, які складають від 75% до 95% зазначеного 
барвника. Бетанін легко розчиняється у воді та не розчиняється у етанолі. 
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Дослідження показали, що в менших кількостях у рослині присутні й інші червоно-
фіолетові бетаціаніни: ізобетанін, пробетанін, необетанін, амаранти, ізоамарантин.  
За вмістом беталаїнів столовий буряк значно перевершує всі інші рослини 
(наприклад, червонокачанну капусту, гриби, квітки кактусу та ін.). З літературних 
джерел відомо, що беталаїни локалізовані у вакуолях. Їх концентрація у 
коренеплодах складає 200-1500 мг/кг. Кількість беталаїнів залежить від сорту і умов 
вирощування.  

Крім того до складу бурякового червоного (Е 162 у харчовій промисловості) 
входять і жовто-помаранчеві пігменти, які відносять до групи бетаксантинів і 
розглядають як продукти розкладу бетаціанінів. 
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O _
 

Бетаксантин 

Столовий буряк є важливою сировиною для виробництва багатьох овочевих 

консервів, в тому числі для дієтичного та лікувально-профілактичного харчування. 
Основною проблемою при його переробці залишається зберігання природного 
кольору. Це обумовлено тим, що бетаціанові пігменти столового буряку руйнуються 
під дією різноманітних факторів: високої температури (вище 65°С), ферментів, кисню, 
денного світла, важких металів, рН середовища. При жорсткій температурній обробці 
та взаємодії з повітрям бетанін окиснюється, змінюючи колір з бордо на жовто-
коричневий. При додаванні кислоти реакція йде у зворотному нарямку – з жовто-
коричневого в червоно-бордовий. Термообробка протягом короткого часу зі швидким 
охолодженням, зводять втрату кольору майже до нуля. Бетанін добре переносить 
пастеризацію в тому випадку, коли продукція містить багато цукрів. Окрім того, 
бетанін частково відновлює насиченість забарвлення після охолодження. Бетанін 
дуже чутливий до сонячного світла і під час зберігання на світлі поступово втрачає 
насиченість забарвлення. Бетанін зберігає постійність відтінку при рН 3-7, та 
найбільш стабільний при рН 3-5. Тому майже усі методи збереження та стабілізації 
кольору продуктів переробки столового буряку направленні на підтримання 
необхідного рівня рН, зменшення часу термічної обробки та обмеження часу 
взаємодії продукту з повітрям. 

Додавання кислот є позитивним фактором тому, що рН бурякового соку 
становить 5,6-6,2; загальна кислотність 0,3%, а цукристий індекс становить 23, що 
свідчить про негармонійність смаку. Введення в купаж кислот поліпшує як стійкість 
бетаніну, так і органолептичні показники. Крім того, при витримуванні буряку в 
кислому середовищі проходить гідроліз глікозидних зв’язків у макромолекулярних 
протопектинах, що значно знижує надалі тривалість доведення його до готовності 
при варці до 25 хв. Для підвищення стабільності пігментів столового буряку та 
збереження його кольору вченими рекомендується додавати аскорбінову, сорбінову, 
лимонну, оцтову, молочну кислоти до досягнення рН 3-5 або соки: яблучний, 
чорноплідної горобини, квашеної капусти, пюре з горобини. Запропоновані методи 
стабілізації бетаніну підвищують його стабільність, однак вони не знайшли належного 
застосування у харчовій та консервній промисловості. У зв’язку з цим рдовжуються 
пошуки нових ефективних методів зберігання природних барвників столового буряку 
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при його переробці. У дослідженнях Білоусова А.Т., наприклад, обрані як 
стабілізатори пігментів молочна сироватка (містить молочну кислоту), лимонна 
кислота і меліса. Використання кислот у композиції посилює ефект стабілізації 
кольору за рахунок синергетичної дії. Меліса обрана внаслідок високого вмісту в ній 
дубільних, фенольних речовин, а також аскорбінової кислоти. Оскільки ферменти 
соку буряку білкової природи, то дубільні речовини меліси приводять до утворення 
нерозчинних комплексів з ними, що наприкінці приводить до їхньої інактивації. Крім 
того, листки меліси містять ефірну олію з сильним лимонним ароматом, що значно 
покращує запах столового буряку. Для скороченнятерміну варки бурякподрібнювали 
кубиками. Результат дослідження представлені у таблиці 1.  

Таблиця 1  
Дослідження стійкості пігментів столового буряку 
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20 4,4 1 15 623 32 11,8 
Темно-червоний з 

коричневим відтінком 

3 20 4 1 15 648 28 12,3 Темно-червоний 

4 20 3,6 1 15 635 31 13,1 
Темно-червоний 

насичений 

5 20 3,2 1 15 690 23 20 
Темно-червоний 

насичений 

6 20 2,8 1 15 698 23 23,4 Темно-червоний 

7 20 3,6 0,5 15 647 27 13,2 Темно-червоний 

8 20 3,6 1 15 635 31 13,1 
Темно-червоний 

насичений 

9 20 3,6 0,5 15 629 35 14,6 
Темно-червоний 

насичений 

10 20 3,6 2 15 632 36 18,2 
Темно-червоний 

насичений 

Аналізуючи дані таблиці, можна зазначити, що цей спосіб дозволяє на 91-95% 
зберегти пігментний комплекс буряку.  
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Відомим є факт щодо високого рівня забрудненості навколишнього 
середовища, спричиненого людською діяльністю. Різні викиди у повітря, ґрунт та 
воду сприяють накопиченню токсичних речовин і їх негативного впливу як на 
тваринний і рослинний світ, так і на здоров’я людини. Причиною цього є 
недосконалість установок, утилізаційних заводів, необачність людини. На сьогодні 
важливою проблемою забруднення довкілля є його забруднення нітратами, 
особливо це стосується питної води. 

Всі нітрати елементарних катіонів добре розчинні у воді, при чому підвищення 
температури призводить до швидкого збільшення їх розчинності[1].Нітроген є 
невід’ємною складовою людського організму, необхідною для його нормальної 
життєдіяльності, проте не всі сполуки Нітрогену є корисними: нітрати та нітрити – 
небезпечні.  

Нітрати – це солі азотної кислоти. Вони потрапляють у воду із побутовими та 
сільськогосподарськими стоками (з полів, які обробляються добривами, тваринних та 
птахоферм, вигрібних ям тощо). Найбільша концентрація нітратів спостерігається у 
поверхневих джерелах та дворових колодязях. Потрапляючи до організму, нітрати 
перетворюють гемоглобін на метгемоглобін – сполуку, що не здатна переносити 
кисень, внаслідок чого виникає дефіцит кисню в клітинах. Рівень метгемоглобіну 
вище 50% може бути смертельним. Дослідження, які проводились в Іспанії, Китаї, 
Тайвані свідчать про те, що тривале вживання питної води з підвищеним вмістом 
нітратів значно збільшує ризик розвитку раку шлунку[2]. 

Допустима концентрація нітратів у питній воді складає 45 мг/л [4]. Нітрати – 
термостійкі сполуки, тобто не знищуються при кип’ятінні. Крім того, концентрація 
нітратів зростає з часом за рахунок активності нітрифікуючих бактерій. Вибір 
перспективних, надійних методів аналізу нітратів і нітритів у продуктах харчування та 
воді є однією з важливих складових частин аналітичного моніторингу, як методу 
гігієни. 

Метою мого дослідження було визначення вмісту нітратів у питній воді, взятій 
із різних джерел водопостачання України.  

Існує багато методів визначення кількості нітратів. Наприклад, колометричний 
метод кількісного визначення базується на здатності нітратів відновлюватись до 
нітритів, які утворюють з сульфоніловою кислотою сіль діазонію. При взаємодії з -
нафтиламіном сіль діазонію дає забарвлену азосполуку. Як відновник застосовують 
цинковий пил. Кількісне визначення нітратів проводять методом порівняння із 
стандартною шкалою (таблиця 1). 

 Проте з таблиці видно, даний метод відносно приблизний, він має вузький 
діапазон визначення кількості нітратів. До того ж, людське око може по-різному 
розпізнавати забарвленість розчину. Отже, похибка у визначенні нітратів даним 
методом досить значна. 

Існує більш точний метод визначення нітратів – за допомогою приладуН–401, в 

якому використовується іон-селективний плівковий електрод ЕЛИС-121 , що 

призначений для вимірювання активності   у розчинах. Цей прилад має більший 
діапазон визначення нітратів – 18-65535 мг/кг. Також він не потребує попередньої 
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підготовки до аналізу. Дослідження можна проводити відразу і результати отримуємо 
через 1 хвилину. 

Таблиця 1 
№ пробірки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Об’ємстанд. 

розчину 
0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 2,0 

Об’єм розчину 

10% оцт. к-ти 
2 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 0,8 0,5 0 

Вміст нітратів 0 0,004 0,008 0,016 0,02 0,028 0,036 0,048 0,06 0,08 

Вміст нітратів 0 2 4 8 10 14 18 24 30 40 

Сухий реактив + + + + + + + + + + 

Нафтиламін 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Скориставшись даним приладом, ми дослідили воду, яку використовують як 
питну, з різних джерел на вміст у ній нітратів та порівняли з гранично допустимою 
концентрацією (ГДК) (таблиця 2). 

Таблиця 2 
Визначення вмісту нітратів у питній воді 

Серед досліджених зразків найбільшу кількість нітратів містять проби, взяті із 
джерел водопостачання Вінницької області. Найменший вміст нітратів містить питна 
вода з Волинської (скважина), Київської (бювет) та Рівненської (водопровідна) 
областей. 

Важливими показниками забруднення питної води децентралізованих джерел 
водопостачання (криниць) є солі аміаку, нітритної кислоти (нітрити), та нітратної 
кислоти (нітрати). Аміак є початковим продуктом гниття і його присутність у воді 
свідчить про свіже фекальне забруднення. Нітрити та нітрати є кінцевими 
продуктами мінералізації органічних речовин. Приготування сумішей для дитячого 
харчування, в яких використовується колодязьна вода, що містить велику кількість 
нітратів, становить основну загрозу отруєння немовлят, оскільки кип’ятіння 
забрудненої нітратами води не зменшує, а збільшує її токсичність на 39-86%. 
Забруднена нітратами вода навіть у смертельних дозах – чиста, прозора, без запаху 
і видимих домі шків, звичайна за смаком. 

Щоб уникнути отруєння нітратами, потрібно використовувати якісну воду, 
перевірену в лабораторії. Якість води криниць визначається згідно державних 
санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною» (ДСанПіН2.4-171-10), затверджених наказом МОЗ України 
12.05.2010р. №400 та залежить від місць розташування колодязів, стану прилеглої 

Населений пункт Вміст (мг/л) 

1. с. Крутнів (Вінницька обл.), колодязь 38,9 

2. с. Ворокомне (Волинська обл.), скважина 5,9 

3. м. Дубровиця (Рівненська обл.), водопровідна 9,2 

4. м. Бровари (Київська обл. бювет) 8,7 

5. Гуртожиток (водопровідна), Київ 11,4 

6. м. Жмеринка (Вінницька обл.), водопровідна 64,0 

7. с. Северинівка (Вінницька обл.), колодязь, водопровідна 35,7 / 44,3 

8. с. Шиндирівка (Черкаська обл.), колодязь 88 
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території, наявності джерел забруднення, санітарно-технічного стану колодязів та 
здійснення заходів щодо належного їх утримання [3]. 

Вживаючи очищену від нітратів питну воду, можна уберегти себе від токсичної 
дії нітратів на організм. 
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Дослідження хімічного складу косметичних засобів 
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кандидат хімічних наук, 
доцент Качан С. В. 

У наш час догляд за волоссям і шкірою займає важливе місце. Цьому є багато 
причин. Насамперед це негативний вплив забрудненої атмосфери, незбалансоване 
харчування, використання фарб, лаків, гелів, хімічних завивок, що призводить до 
порушення структури волосся та шкіри. Тому виробники косметичних засобів 
розробляють нові технології та рецептури, щоб зменшити вплив негативних факторів 
на організм людини. Існує стереотип, що дорогі та розрекламовані засоби 
відповідають високій якості. Але не завжди це відповідає дійсності. На сьогоднішній 
день існує дуже великий асортимент косметичних засобів: імпортних та вітчизняних 
виробників, лікувальні, професійні, для різних типів волосся і шкіри, з кондиціонером, 
бальзамом чи іншими додатковими компонентами. Все це ставить споживача перед 
вибором, якому засобу віддати перевагу. Питання якості засобів особистої гігієни є 
надзвичайно актуальним. Тому мета нашого дослідження – вивчення хімічного 
складу косметичних засобів, а саме: шампуню, крему для гоління і бальзаму після 
бриття для оцінки їхньої якості та безпечності використання[1,2]. 

Оскільки рН шкіри людини становить від 4 до 5,5, то це означає, що 
використання косметики з високим рН може негативно впливати на шкіру людини. У 
таких випадках шкіра не зможе виконувати бар’єрну функцію і відкрита для 
мікроорганізмів. Тому значення рН косметичних засобів і правильний їхній вибір 
безпосередньо впливає на наше здоров’я і самопочуття[3,4]. 

Досліджено вміст суми вільних та зв’язаних основ у деяких косметичних 
засобах методом поетапного кислотно-основного титрування[5]. Результати 
загальльного вмісту лугів наведено в таблиці. 1. 

Таблиця 1 
Вміст суми вільних і зв’язаних основ у складі косметичних засобів 

№ 
п/п 

Косметичний засіб 
Масова частка 

суми лугів, %·104 

1 Шампунь від лупи CLEAR, VITA ABE MEN Енергія свіжості 36,9 

2 Бальзам після гоління Q10 + R 5в1 SENSITIVE 17,43 

3 Піна для гоління Gillette для чутливої шкіри 46,06 

http://www.bsmu.edu.ua/1352-nitraty-u-vodi
http://www.oblses-kiev.com.ua/
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З табл. 1 видно, що найменший їхній вміст  виявлений у бальзамі після гоління 
Q10 + R sensitsve (17,43%), що можна розцінювати як ознаку безпечності 
використання. Найбільший уміст основ у піні для гоління Gillette для чутливої шкіри 
(46,06%), проте не перевищує ГДК. Тому застосування цього засобу вимагає певної 
обережності. 

Біометали в йонній формі входять до складу вітамінів, гормонів, регулюють 
активність ферментів. Установлено, що для білкового, вуглеводного і жирового 
обміну речовин необхідні Молібден, Ферум, Кобальт, Бор, Манган, Цинк,; в синтезі 
білків беруть участь Магній, Ферум, Купрум, Цинк, Манган, Кобальт; у кровотворенні-
Кобальт, Купрум, Манган, Ніколь, Цинк; у диханні – Манган, Ферум, Купрум, Цинк, 
Кобальт. Справедливе твердження про те, що немає шкідливих речовин, є шкідливі 
концентрації. Тому йони Купруму, Кобальту або навіть Хрому, якщо їхній уміст у 
живому організмі не перевищує природного, називають мікроелементами,Необхідно 
відзначити, що раніше широко використовували термін ”важкі метали”, зараз у 
науковій літературі він вживається значно рідше. Беззастережно, до числа токсичних 
біометалічних елементів відносяться: Плюмбум, Скандій, Меркурій. У харчових 
продуктах, лікарських та косметичних засобах ці елементи не повинні міститися. Що 
ж до Купруму, цей біометалічний елемент входить до складу білків, плазми крові. 
Має бактерицидну і антитоксичну дію, але надлишкове надходженя Купруму 
призводить до відкладання у тканинах організму (хвороба Вільсона). Також внаслідок 
надлишкової кількості Купруму можуть виникнути бронхіальна астма, захворювання 
нирок, захворювання печінки, чи просто інтоксикація організму. 

Метод фотоелектроколориметрії дозволяє визначити уміст Купруму у різних 
об’єктах. В основі методу лежить реакція комплексоутворення: 

Cu2+ + 4NH3 = [Cu(H2O)2(NH3)4]2+ + 8H2O. 

Нас цікавило, чи уміст Купруму у тих косметичних засобах, якими ми 
користуємось щоденно, відповідає.стандартам і не перевищує ГДК. Для цього нами 
експериментально визначено масову частку Купруму в косметичних препаратах, за 
стандартною методикою[6]. Оптичну густину вимірювали на фотоелектроколориметрі 
марки ФЕК-56 ПМ. Розчинами порівняння слугували розчини Купрум (II) сульфату 
(ω(CuSO4) =0,5%), проведені через всі етапи експерименту. На основі оптичних 
густин розчинів порівняння побудований калібрувальний графік (рис. 1). 
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Рис.1. Графік залежності оптичної густини від концентрації Купруму в розчинах 
порівняння (1) і розчинах досліджуваних косметичних засобів (2). 
Використовуючи калібрувальний графік, нами визначено уміст Купруму в мг, а 

також масову частку Купруму в косметичній рідині за формулою: 

 
де m1 – маса Купруму, знайдена за графіком, mn – маса наважки косметичної рідини. 
Результати визначення наведено табл. 2. 

Таблиця 2 
Масова частка Купруму у складі косметичних засобів 

№ 
п/п 

Косметичний засіб Оптична густина 

 

Масова частка    
Купруму, %. 

1 Шампунь від лупи CLEAR, VITA ABE 
MEN Енергія свіжості 

0.133  

2 БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ Q10 + R 
5в1 SENSITIVE 

0.124  

3 Піна для гоління Gillette для чутливої 
шкіри 

0.145  

 
Допустима норма важких металів в косметичних засобах становить 1,0 – 78 

мг/кг, маса Купруму в досліджених зразках не перевищує норму[7,8]. 
В ході проведення дослідження можна зробити наступні висновки. 
1. Експериментально визначений сумарний вміст зв’язаних і вільних основ 

становив: у шампуні – 36,9%, у бальзамі після гоління – 17,43%, у піні для гоління 
46,06%. 

2. Указані результати можна використовувати у перспективі правильного 
вибору косметичного засобу для людини з певним типом шкіри: засоби з високим 
вмістом лугів підходять для людей з жирною шкірою, а засоби з низьким вмістом 
лугів – з сухою шкірою. 

3. Визначено масову частку Купруму в досліджуваних косметичних рідинах за 
методом фотоелектроколориметрії. Показано, що вміст Купруму в зразках не 
перевищує ГДК (1,0-78 мг/кг), що є безпечним для здоров'я людини. 
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Сучасна аналітична хімія – це одна із найбільш динамічних галузей, яка не 

може обійтися без постійного удосконалення та модернізації хімічного процесу, адже 
все це дає дисципліні нові позитивні зміни, завдяки чому не втрачається інтерес до 
неї. Для реалізації модернізованого сучасного навчального процесу необхідно 
включити і використовувати такі методи, як: лабораторні роботи, сенсорні методи, 
тест-методи, методи безреагентного та маловідходного аналізу (green chemistry), 
методи локального аналізу, методи «речовинного» аналізу, аналіз поза 
лабораторією, аналіз суперекотоксикантів, методи селективного концентрування та 
розділення, гібридні та комбіновані методи аналізу, методи розпізнавання образів, а 
не окремих компонентів (на основі мультисенсорних систем – «електронний ніс», 
«електронний язик»)[1,2]. 

Також важливе місце у сучасному хімічному аналізі займають потокові методи, 
які знайшли широке застосування для автоматизації методик, виконуваних як за 
традиційною схемою аналізу попередньо відібраних проб (аналіз «off-line»), так і для 
створення автоматизованих систем контролю з безперервним відбором проб (аналіз 
«on-line»). Обидва підходи широко використовуються у аналізі об'єктів 
навколишнього середовища, біологічних об'єктів, продуктів фармацевтичної, 
харчової та хімічної промисловості. Існують такі різновиди потокового аналізу: 
безперервний потоковий аналіз (БПА), потоково-інжекційний аналіз (ПІА), 
послідовний інжекційний аналіз (SIA), перехресний інжекційний аналіз (CIA), зонний 
флюїдний потоковий аналіз (ЗФА), циклічний інжекційний аналіз (ЦІА). Під час 
використання потокових методів необхідно володіти інформацією про склад 
потокових аналізаторів, який наведений в табл. 1[3]. 

Таблиця 1 
Схема вузлів, які входять до потокових аналізаторів 

Схема вузлів НПА ПІА SIA CIA ЗФА ЦІА 

Помпа + + + + + + 

Кран-
перемикач(п)/дозатор(д) 

- 
+ 

(д) 
+ 

(п) 
- 

+ 
(п) 

+ 
(п) 

Потоковий детектор + + + + + + 

Реакційна спіраль + + + + - - 

Утримуюча спіраль - - + - + - 

CIA-комірка - - - + - - 

Реакційна ємність - - - - - + 

Блок управління + + + + + + 

Потокові аналізатори характеризуються високою продуктивністю, а в 
залежності від специфіки потокового методу дозволяють в тій чи іншій мірі 
мінімізувати витрати проби і розчинів реагентів у порівнянні зі стаціонарними 
аналогами тих же методик. Принцип суворої сталості всіх фізичних параметрів 
потокових систем: діаметра аналогів гідравлічної схеми, швидкостей потоків і 
температури забезпечує високу відтворюваність результатів аналізу. Зазначені 
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переваги потокових методів аналізу призвели до їхнього широкого впровадження в 
аналітичну практику.  

Потоково-інжекційний є одним із провідних методів автоматизованого та 
продуктивного потокового аналізу розчинів, механізм якого оснований на введенні 
проби в потік реагенту, що створюється в рідинних комунікаціях приладу та 
проведенні аналітичної реакції в ньому. Концентрацію визначуваного компонента 
знаходять за сигналом детектора.  

На рис. 1. представлена схема здійснення ПІА з безперервною подачею 
розчину-носія. У ПІА відгук є результатом двох протилежних процесів: розбавляння 
проби, викликане рухом зони введеної проби внаслідок дисперсії в потоці носія, і 
збільшення концентрації продукту реакції під час руху від місця введення до 
детектора[2]. 

 
Рис.1. Схема здійснення ПІА: Р – перистальтична помпа; S – проба; D – 

детектор; W – скидання; T – час до реєстрації максимуму піку; t – час 
аналізу; S↓ - введення проби; H – висота піку; A – площа аналітичного піку. 

Практичне застосування сучасного хімічного аналізу на прикладі потоково-
інжекційного методу вимагає від студента певних аналітичних знань, тому приступити 
до виконання лабораторних робіт можна лише після вивчення відповідних 
теоретичних основ кількісного аналізу. Як відомо, для закріплення теоретичних 
положень передбачені лабораторні роботи для встановлення хімічного складу певної 
системи. Тому нами розроблено лабораторну роботу на тему «Визначення 
гідрогенкарбонатів у питній воді потоково-інжекційним методом», метою якої є 
визначення особливостей потоково-інжекційного аналізу гідрогенкарбонатів у питній 
воді. Роботу можна виконати на установці блочного типу (рис. 2). Використовувана 
апаратура включатиме двоканальну перистальтичну мікропомпу з низьким рівнем  
пульсації потоку рідини, потокову кондуктометричну комірку в тефлоновому корпусі з 
вольфрамовими електродами (обсяг камери 35 мкл, стала посудини 3,4 · 10-2 см-1 за 
частоти ν = 3500 Гц і 20 ºС). Крім цього – самописець і компенсуючий пристрій для 
урівноваження вихідного сигналу кондуктометра і самописця. Об’єктами аналізу 
можуть бути різновиди мінеральних, а також очищених вод. Перед аналізом воду 
необхідно очистити від зважених часток пропусканням через мембранний фільтр 
(0,45 мкм). Для звільнення від органічних речовин можна використати картридж з 
сорбентом «SGX C-18»[4]. 
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Рис.2. Блок-схема установки ПІА для визначення НСО3

--йонів (а) і мінералізації 
вод (б): 1 – досліджувана вода (або розчин порівняння), 2 – перистальтична 
мікропомпа, 3 – пристрій введення порції титранту, 4 – реакційна трубка, 5 – 
кондуктометричний осередок, 6 – злив, 7 - кондуктометр, 8 – компенсуючий 
пристрій, 9 – самописець. 

 
У порівнянні з іншими потоковими методами ПІА володіє: 

 високою продуктивністю; 
 економією трудових витрат та реагентів; 
 можливістю аналізу нестійких, а також токсичних речовин; 
 простотою заміни одного детектора на інший; 
 високою відтворюваністю за кількістю аналізів, проведених за одиницю часу;  
 гнучкістю у вирішенні різноманітних практичних завдань; 
 точністю результатів; 
 можливістю комбінування стадій пробовідбору, поділу й концентрування, 
 способу кінцевого детектування і обробки отриманих результатів аналізу в 

одному мініатюрному приладі, що дозволяє істотно спростити проведення 
аналітичних процедур.  
Проаналізувавши аналітичну літературу, нами зроблені наступні висновки:  

 ПІА має цілий рад переваг, у порівнянні із статичними та іншими потококовими 
методами. 

 У практичній реалізації ПІА зникають виснажливі, зазвичай, виконувані вручну, 
аналітичні процедури. Це скорочує час виконання аналітичних визначень при 
поліпшенні якості одержуваних результатів аналізу. Крім того, ПІА 
використовують для управління технологічними процесами, для проведення 
автоматизованих серійних визначень неорганічних і органічних речовин. 

 Для реалізації методу ПІА у навчальному процесі нами роброблено 
лабораторну роботу «Визначення гідрогенкарбонатів у питній воді потоково-
інжекційним методом». 
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науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук, 
доцент Прибора Н. А. 
 

Формування змісту будь-якого навчального предмету починається з 
визначення його предмету та об'єкту, з'ясування завдань і підбору методів, які він 
використовує. Курс «Основи матеріалознавства» є узагальнювальним, що дає нові 
систематичні знання, і в той же час тісно погоджує всі дисципліни навчального плану 
в чітку і легку для розуміння студента систему. 

Підготовка з матеріалознавства майбутніх учителів хімії має органічно 
поєднувати вивчення загальних теоретичних закономірностей, які формують знання 
про структуру та властивості матеріалів, з їх хімічними властивостями. Виходячи з 
визначення матеріалознавства (матеріалознавство – наука, що вивчає залежність 
між складом, будовою та властивостями матеріалів і закономірності їх зміни під дією 
зовнішніх факторів: теплових, хімічних, механічних, електромагнітних і радіоактивних 
[1]), можемо сформулювати мету і завдання курсу «Основи матеріалознавства». 

Отже, мета курсу полягає в узагальненні набутих у попередніх курсах знань 
про матеріали, а саме про основні види і властивості матеріалів, взаємозв'язок 
структури, хімічних властивостей і експлуатаційних властивостей матеріалів.  

Завдання дисципліни -  набуття знань та навичок з оцінки властивостей 
матеріалів залежно від їх хімічної будови та складу; навчитись встановлювати 
взаємозв'язок між складом, будовою і властивостями матеріалів; засвоїти основні 
групи сучасних матеріалів, їх властивості і галузі використання; отримати практичні 
навички дослідження будови та властивостей різних матеріалів; вміти 
використовувати набуті знання на практиці.   

Кожен пересічний громадянин нашої країни має знати властивості матеріалів, з 
якими він контактує. Основні знання, необхідні для повноцінного життя, людина 
отримує у ЗНЗ і саме вчителі повинні поширити ці знання та навчити ними 
користуватися. Знання про матеріали включені у програми ЗНЗ у 9 класах та 10-11 
класах всіх рівнів [3; 4]. У зв’язку з цим підготовка вчителів хімії повинна включати в 
себе такий курс. Але, як свідчить аналіз літературних джерел, він відсутній у процесі 
підготовки студентів-хіміків педагогічних ВНЗ, тому цілеспрямовані знання не 
формуються. Існують програми з «Матеріалознавства» для інженерних, будівельних 
та технологічних спеціальностей, але їх підготовка не впливає на обізнаність 
більшості громадян.  

Проаналізувавши програми з матеріалознавства ВНЗ України ми з'ясували,  
що, по-перше, у більшості програм основну частину займають відомості про 
властивості металів та їх сплавів, менша частина припадає на полімерні речовини та 
зрідка трапляється інформація про матеріали з дерева, мінеральні в'яжучі та кам'яні 
матеріали.  

Більшість програм, які ми проаналізували, сформовані для технічних і 
будівельних університетів і, відповідно до їх спеціалізації складені програми. Для 
студентів будівельних університетів навчальні програми містять такі теми, як: 
«Структура будівельних матеріалів», «Мінеральні в'яжучі матеріали», «Бетони та 
розчини», «Залізобетон», «Природні кам'яні, штучні безвипальні кам'яні матеріали та 
вироби», «Керамічні матеріали, скло та вироби із скла», «Органічні в'яжучі та 
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полімерні матеріали», «Теплоізоляційні та акустичні матеріали, деревина, метали та 
вироби з них» [2]. На відміну від будівельних – програми технічних університетів 
відрізняються: «Будова металів», «Властивості металів і сплавів», «Діаграма стану 
залізо-вуглець. Металічні матеріали», «Класифікація і маркування матеріалів», 
«Основи металургійного виробництва», «Термічна обробка і хіміко-термічна обробка 
сталі», «Неметалічні і композиційні матеріали», «Скло, декоративні матеріали», 
«Будівельні матеріали», «Матеріали функціонального призначення». 

Протиріччя між необхідністю ґрунтовної підготовки з матеріалознавства та 
відсутністю такого курсу і обумовило необхідність нашого дослідження. Оскільки 
найбільш повне ознайомлення з фізичними та хімічними властивостями матеріалів 
відбувається в ході експерименту, то виникла необхідність впровадження нових 
лабораторних робіт, які відповідають сучасному етапу  розвитку суспільства [5].  

Для виконання вимог сучасної освіти ми розробили і апробували у 
навчальному процесі НПУ імені М.П. Драгоманова серію лабораторних робіт 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Тематика та зміст лабораторних робіт 

№ Тема лабораторної 
роботи 

Мета Назви дослідів 

1. Порівняння властивостей 
каучуку та гуми 

Дослідити фізичні та хімічні 
властивості каучуку та гуми 
у порівнянні; сформувати 
висновки про залежність 
способів використання 
матеріалів від їх 
властивостей. 

1. Характеристика зовнішнього 
вигляду каучуку. 

2. Порівняння еластичності 
каучуків і гуми.  

3. Порівняння розчинності 
каучуку і гуми у різних 
розчинниках. 

4. Визначення температур 
пом’якшення та текучості. 

5. Проба на згорання. 
6. Термічний розклад каучуку. 

2. Порівняльння 
властивостей клеїв 
різного походження. 

Ознайомитися з 
кластивостями клеїв ріного 
типу, їх будовою та 
властивостями. 

1. Характеристика зовнішнього 
вигляду клею. 

2. Визначення масової частки 
сухого залишку. 

3. Визначення рН розчину 
клею. 

3. Порівняльні властивості 
традиційних та 
біорозкладних полімерів. 

Порівняти властивості 
традиційних та 
біорозкладних полімерів. 
 

1. Марковання виробів із 
полімерів.  

2. Визначення температур 
розм’якшення і текучості. 

3. Визначення зольності. 
4. Проба на згоряння 
5. Дослідження продуктів 

розкладу. 
6. Відношення пластмас до 

розчинників. 

Ефективність всіх методичних розробок та навчальних курсів, що були 
впроваджені в навчальний процес, повинна бути науково та практично 
обґрунтованою. Для цього ми провели тестування до початку виконання 
лабораторного практикуму і по закінченню, паралельно у двох групах – контрольній і 
дослідній. Розроблений лекційний матеріал та лабораторні роботи ми вводили у 
навчальний процес дослідної групи студентів, саме у цієї групи курс «Основи 
матеріалознавства» передбачений у навчальному плані. 
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 На першому етапі тестування ми отримали такі результати: загальний 
відсоток правильних відповідей у контрольній групі становив 51%, у дослідній – 43%. 
На другому етапі дослідження ми отримали такі результати: контрольна група 
виявила 52%, дослідна група – 79,6% правильних відповідей.  За результатами 
тестування було встановлено, що рівень обізнаності студентів покращився. Це 
свідчить про ефективність і доцільність впровадженого матеріалу в курс «Основи 
матеріалознавства». 

Це спонукало нас включити відомості про досліджувані матеріали у програму 
курсу «Основи матеріалознавства».  

Фрагменти розробленої програми з курсу «Основи матеріалознавства»: 
«Біорозкладні пластичні маси та синтетичні полімери з добавками що 

прискорюють розклад, способи добування та властивості, галузі використання. 
Розвиток та перспектива використання біополімерів в Україні та світі. Їх роль у 
збереженні довкілля.»  

«Клеї з природних та синтетичних матеріалів. Класифікація клеїв, основні 
представники (силікатний, гумовий, полівінілацетатний, епоксидний та ін.). Адгезивні 
властивості клеїв.» 

Отримані результати підтверджують гіпотезу нашого дослідження. Відтак ми 
вирішили внести зміни до програми курсу «Основи матеріалознавства», оскільки це  
дає змогу розкрити провідні ідеї і окремі положення, важливі у пізнавальному і 
світоглядному відношенні: ідеї залежності властивостей речовин від складу, будови 
і обумовленості застосування речовин їх властивостями; розвиток хімії під впливом 
вимог науково-технічного прогресу; зростаючої ролі хімії у створені нових 
матеріалів, у розв’язанні енергетичної проблеми, економії сировини, охорони 
природи. 
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Родина пасльонові (Solanaceae) об’єднує трав’янисті однорічні або багаторічні 

рослини, що заселяють майже всі континенти та є одними з найрозповсюдженіших 
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культурних рослин. Переважна більшість представників родини є отруйними, тому 
що містять алкалоїди, але, водночас вони є важливими лікарськими рослинами. У 
родині нараховують близько 90 родів і 3000 видів, широко розповсюджених 
у тропічних, субтропічних і помірних областях, головним чином у Центральній 
і Південній Америці. Пасльонові на території України — переважно культурні рослини 
(картопля, помідор, баклажан), хоча є й дикорослі. Пасльонові мають важливе 
господарське значення в Україні та використовуються в медицині. 

В Житомирській області  поширені понад 20 видів Solanaceae. Серед них 
виділяють: 
 овочеві культури: картопля (Solanum tuberosum), помідор (Lycopersicum), баклажан 

(Solanum melongena), овочевий перець (Capsicum annuum); 
 технічні культури: тютюн (Nicotiana), махорка (Nicotiana rustica); 
 декоративні рослини: тютюн крилатий (Nicotiana alata), фізаліс (Physalis), петунія 

(Petunia); 

 лікарські рослини: скополія карніолійська (Scopolia carniolica ), паслін чорний 

(Solanum nigrum), блекота чорна (Hyoscyamus niger); 
 бур’яни: паслін чорний, дурман звичайний (Datura stramonium), блекота чорна. 

Пасльонові надзвичайно широко використовуються в сільському господарстві 
на території України, та Житомирської області, зокрема. Найрозповсюдженішою 
сільськогосподарською культурою є картопля. В Україну картопля потрапила ще за 
часів Петра I і за 300 років стала необхідним продуктом харчування. Існує величезна 
кількість сортів картоплі - більше 50 тисяч. Розмножується  картопля насінням, 
бульбами, частинами бульб. Тільки в нашій країні зараз районовані більше ста сортів 
картоплі. Бульби численних сортів картоплі різняться за формою, забарвленням 
шкірки, кольору та консистенції м'якоті, розміром, вмістом крохмалю, смаком і низкою 
інших ознак. За формою розрізняють бульби кулясті, бочкоподібні, яйцеподібні, 
видовжені, плоскі з різними відхиленнями. Головним показником якості та цінності 
картоплі є її хімічний склад, тобто вміст у бульбах основних поживних 
речовин.Хімічний склад бульб коливається в досить широких межах і залежить від 
ряду чинників: сорту, ступеня зрілості, ґрунтових і кліматичних умов, кількості і якості 
добрив і т.д. Так, вміст води в бульбах коливається від 64 до 86%, відповідно вміст 
сухих речовин - 14-36%.Такі ж  коливання спостерігаються і стосовно окремих 
компонентів, що визначає харчову та кормову цінність картоплі. 

Пасльонові широко застосовуються у медицині.Одним з представників, який 
має лікарську цінність є блекота чорна. Ця рослина дуже отруйна. Листки містять 
велику кількість алкалоїдів (атропін, гіосціамін, скополамін), глікозиди (гіосципікрин, 
гіосцерин, гіосцерезин), дубильні речовини.В науковій медицині блекоту  
використовують внутрішньо як протиспазматичний засіб, болетамувальний і 
заспокійливий засіб при захворюваннях органів травлення, а зовнішньо — як 
анастезуючий засіб при невралгіях. Широко застосовують у гінекологічній практиці. 

В народній медицині блекоту чорну використовують при дизентерії, трясучці, 
подразнюючому кашлі, хронічному бронхіті, бронхіальній астмі, спазмах шлунка і 
кишечника, істерії, безсонні, болісних місячних тощо. Рослина входить до складу 
астматолу — порошку для куріння від астми.Також широко використовується 
уветеринарній медицині.Застосовують її й проти шкідливих комах. 

Важливими технічними культурами є тютюн і махорка. Їх використовують, як 
сировину в медицині, а також для виготовлення цигарок, хоча зараз у всьому світі й 
ведеться боротьба з палінням, оскільки воно завдає непоправної шкоди здоров’ю 
людини, особливо молодої: порушуються процеси обміну речовин, викликаючи 
різноманітні хвороби, навіть рак. 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Таким чином. У флорі Житомирської області зустрічається понад 500 
представників пасльонових, які використовуються переважно як овочеві, лікарські та 
декоративні рослини. 
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Рід Шипшина (Rosa) входить до родини Розоцвіті. Він представлений 
багаторічними чагарниками заввишки 1,5-2 метри, з стеблами, вкритими гострими 
шипами. Листки у шипшини складні складаються з 5-9 листочків яйцевидної форми з 
зубчастим краєм. 

Завдяки корисним властивостямякими володіють не тільки плоди, але й інші 
частини рослини. В пелюстках квіток міститься багато ефірних олій, їх 
використовують для примочок. У листі шипшини багато аскорбінової кислоти, з них з 
молодими гілочками готують відвари. Відвар коренів шипшини вживають при 
дизентерії, жовчо - і сечокам'яної хвороби, захворюваннях серця. 

Рід шипшини численний і об'єднує близько 400 видів, поширених у природних 
умовах. Їх ареалом є практично всі помірні області Північної півкулі, але найчастіше 
шипшина зустрічається в європейській частині Росії, Поволжі, Далекому Сході, 
Східної та Західної Сибіру. Найбільше значення для садівництва мають 2 види 
чагарників: шипшина травневий (троянда корична) і шипшина зморшкуватий. 

Шипшина травнева це чагарник заввишки від одного до двох метрів. 
Світлолюбна, зимостійка рослина віддає перевагу лісовим галявинам, узліссям, 
заплавам та берегам річок. Середня тривалість життя 20 років. Плодоношення її 
становить близько 3 кг. 

Шипшина зморшкувата поширена повсюди. Її кущі добре развинуті, шиповидні. 
Даний вид ремонтантна рослина, його плоди дозрівають поступово до самих 
заморозків. За плодоношенням даний вид більш урожайний в порівнянні з 
попереднім і приносить в середньому по 4-5 кг плодів з куща. 

В Україні даний рід представлений досить різноманітними видами (близько 50 
видів). Серед них найчастіше трапляються: 

Шипшина собача (Rosa canina L.). Яка зростає по всій території України на 
схилах, узліссях, уздовж доріг та на пустищах як бур'ян. 

Шипшина корична (R. cinnamomea L.). Поширена на Поліссі і в Лісостепу. Це 
кущ з сизувато-зеленими часто опушеними листками й характерним яблуневим 
запахом пагонів. 
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Шипшина зморшкувата (R. rugosa Thunb.). Кущ з опушеними шипами і виразно 
зморшкуватими листками, поширений переважно в культурі. 

Шипшина яблунева (R. pomifera Herrm.). Відрізняється темно-рожевими 
пелюстками, округлими пурпуровими плодами (до 3 см завдовжки), зустрічається на 
чагарникових заростях, кам'янистих відслоненнях і на пісках лісостепової частини 
України. 

Шипшина голчаста (Rosa acicularis Lindl). Зростає у лісовій і степовій зонах, у 
горах (до альпійського поясу), зазвичай, на лісових галявинах, у заростях чагарників, 
на берегах річок, струмків, вологих і степових луках тощо.  

  Вказані вище види високовітамінні. Крім вітаміну С, м’якоть їх плодів містить 
провітамін А, вітаміни В2, Р і К, а  насіння – вітамін Є. Плоди шипшин використовуються 
в натуральному висушеному вигляді. З плодів та насіння готують різні вітамінні 
препарати: холосас, каротілін, шипшинову олію. 

Рід Шипшина є рекордсменом за вмістом імуностимулюючих речовин, завдяки 
яким шипшина широко застосовується як в народній так і в офіцінальній медицині. Так 
наприклад в народній медицині з лікувальною метою широко застосовують різні її 
настої, зокрема, для поліпшення кровообігу 40-50 г плодів, залитих 2 склянками окропу 
настоюють в термосі на протязі 8-12 годин, після чого вживають по 80-100 мл тричі на 
день. 

При міокардіодистрофії відвар із 3-х столових ложок свіжих не сухих плодів, 
залити їх 600 мл окропу і витриманих на плиті 10 хв. 

Завдяки високим показникам лікувальних властивостей, даний рід є 
перспективним для подальшого вивчення.  
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Дуже цікавою систематичною групою є родина Розові, яка має важливе 

народногосподарське значення. В її складі багато дуже цінних лікарських, вітамінних, 
їстівних, медоносних, декоративних рослин. 

Метою роботи є вивчення господарського значення та  різноманіття 
дикорослих видів родини Rosaceae. 

Практичне значення роботи полягає у вивченні та узагальненні лікувальних, 
харчових, декоративних властивостей представників родини Розові та у дослідженні 
запасів деяких її видів. 

Розові (Rosaceae) — велика родина, яка налічує до 100 родів і 3000-3350 видів 
космополітного поширення, які переважно зростають в помірних і субтропічних 
областях північної півкулі. 

Практичне значення родини дуже велике. До неї належать важливі плодові 
культури помірного клімату (з родів Malus, Pýrus, Cydōnia, Chaenomeles), кісточкові 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
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(Prunus, Сerasus, Аrmeniáca, Amygdalus, Pérsica тощо), ягідні (Rúbus, Fragaria), 
декоративні (Rosa, Spiraea, Crataegus, Cotoneaster, Sorbus, Мelánchier, Aronia, 
Physocarpus,  Padus та ін.), лікарські (Potentilla, Crataegus, Alchemilla, Sanguisorba та 
ін.). В Україні нараховується 289 видів з 40 родів [3]. 

Серед розових багато вітаміносних, лікарських, медоносних, декоративних та 
інших корисних рослин. 

Господарське значення рослин родини Розові різноманітне. Перш за все, 
розові дали людині величезну кількість корисних рослин. Найважливішою плодовою 
культурою помірних широт є яблуня домашня (Malus domestica), яка має більше 10 
000 сортів. Сорти  яблуні, які вирощують в Україні, поділяють на три групи: літні 
(наприклад Папіровка), осінні (наприклад Антонівка) та зимові (наприклад Кальвіль 
сніговий, Джонатан). З плодів виготовляють повидло, соки, джеми, але найкраще — 
це свіжі дозрілі яблука, у яких міститься велика кількість корисних речовин. У 
свіжому, сушеному, маринованому вигляді споживають і плоди сливи домашньої 
Prúnus doméstica L., абрикоса звичайного  Armeniaca vulgaris L., аличі Prunus 
divaricata L., вишні, черешні Сerasus avium L., айви Cydōnia oblonga Mill, малини, 
ожини Rúbus  тощо.  

Багато представників родини Rosaceae цінуються людиною як декоративні 
рослини. Особливе місце належить видам роду Rosa L., які своїм забарвленням 
квіток, ніжним ароматом, тривалим цвітінням, витонченістю форм здавна полонили 
людину. Серед Rosaceae є чимало медоносних (яблуня Malus, малина Rúbus тощо) і 
лікарських рослин. Наприклад, сушені плоди, листки та пагони Rúbus застосовують у 
вигляді відварів як жаропонижувальні та потогінні засоби під час застуди; квітки та 
плоди виду Глоду українського Crataegus ucrainica Pojark — для лікування серцево-
судинних хвороб; препарати з плодів Шипшини собачої Rosa canina L (наприклад, 
холосас) — для лікування хвороб печінки, жовчного міхура. У Суниць лісових Fragaria 
vesca плоди багаті на Ферум — елемент, необхідний для утворення гемоглобіну та 
інші речовини, що поліпшують кровообіг і травлення [1]. 

Більшість видів  родини Rosaceae використовуються в господарстві як 
лікарські рослини, які широко розповсюджені і їх можна використовувати як 
лікувальну сировину.  

Далі наводимо характеристику деяких цінних лікарських рослин: 
Перстач прямостоячий, калган – Potentilla erecta Hampe. Багаторічна 

трав’яниста рослина 15–50 см заввишки з товстим, коротким потовщеним 
кореневищем. Квітконосні стебла виходять з пазух прикореневих, зібраних у пучок 
листків. Стебла висхідні або прямостоячі, у верхній частині вил часто розгалужені, 
коротко опушені, листорозміщення чергове. Стеблові листки зелені, трійчасті, з 
великими парними прилистками, сидячі, з клиноподібно-видовженими надрізано-
пилчастими догори листочками. Прикореневі листки 3–5-пальчасті, черешкові. Квітки 
на довгих квітконіжках, поодинокі, правильні, з подвійною вільно пелюстковою 
оцвітиною. Чашечка з чотирма вузькими частками і під чашею, волосиста. Пелюсток 
чотири. Вони блідо-жовті, обернено-яйцеподібні, виїмчасті, трохи довші від чашечки. 
Тичинок 15–20, маточок багато, зав’язь верхня. Плід складається з багатьох 
горішкоподібних сім’янок [5]. 

Калган зростає в соснових та мішаних лісах, на лісових полянах і суходільних 
луках, на окраїнах боліт. Це світлолюбна рослина. Цвіте у червні-вересні. В 
кореневищах Перстачу прямостоячого є дубильні речовини, флобафени, 
кристалічний ефір торментол, тритерпенові сапоніни, хінна і елагова кислоти, 
крохмаль, віск, смолисті речовини й сліди ефірної олії та мінеральні речовини. 

Кореневища Перстачу прямостоячого використовують у науковій та народній 
медицині, як в’яжучий, кровоспинний і бактерицидний засіб, при запальних процесах 
шлунково-кишкового тракту, при дизентерії, кровотечах різного характеру, зовнішньо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Prunus_cerasus
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Physocarpus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Prunus_avium
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
http://tanuki.ru/
http://apteka-ifk.ru/
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– при опіках, екземах та інших нашкірних хворобах. Використовують кореневище 
перстачу також і в гомеопатії. Перстач прямостоячий має також харчове, 
форбувальне та косметичне застосування. 

Парило звичайне – Agrimonia eupatoria L. Багаторічна трав’яниста рослина. 
Стебло прямостояче, заввишки до 80 см, опушене. Листки переривчасто пірчасті, 
переважно зібрані в прикореневу розетку. Квітки золотаво-жовті, зібрані в довгу 
колосовидну китицю. Плоди – горішки з виростами-причіпками, завдяки чому рослина 
отримала народну назву «реп’яшок». Цвіте у червні-серпні, плодоносить в кінці 
липня-серпні. Рослина є досить поширеною на пасовищах, на схилах горбів, у 
чагарниках. 

Трава Парила звичайного містить до 5% дубильних речовин, ефірну олію, 
стероїдні сапоніни, кумарини, гіркоти, органічні кислоти, холін, вітамін С, нікотинову 
кислоту, вітаміни групи В, сліди алкалоїдів та значну кількість кремнезему [6]. 

Для виготовлення ліків використовують траву Парила звичайного, яку 
збирають під час цвітіння. 

Галенові препарати Парила звичайного мають в’яжучі й сечогінні властивості. 
Збуджують апетит і рефлекторно посилюють секрецію травних залоз, сприяють 
нормалізації обміну речовин, виявляють кровоспинні й слабкі жовчогінні властивості. 
Експериментально підтверджено й глистогінні властивості речовини. Зовнішньо 
настій парила вживають при запальних процесах порожнини рота і верхніх дихальних 
шляхів, для лікування ран, пролежнів і виразок, при фурункулах і дерматитах, для 
спинення паренхіматозних кровотеч, при геморої. Використовують Парило звичайне і 
в гомеопатії [4]. 

Велике господарське значення має також рід шипшина або троянда (Rosa), 
серед яких дуже відомим є Шипшина собача Rosa canina L. - кущ заввишки до 3 м. В 
Україні різні види шипшини поширені скрізь у дикорослому стані; деякі з них також 
вирощують у садах. Червоні стиглі цинародії містять значну кількість цукрів, вітамінів, 
мінеральних солей. Два-три цинародій шипшини можуть забезпечити добову потребу 
людини у вітаміні С. З них виготовляють соки, сиропи, полівітамінні препарати, які 
застосовують за підвищеного кров'яного тиску (гіпертонії), для лікування хвороб 
печінки, жовчного міхура, нирок. Для профілактики застудних захворювань та нестачі 
вітамінів в організмі вживають вітамінні чаї з плодів Шипшини собачої Rosa canina L.. 
Розмножують шипшину насінням, кореневими паростками, відсадками, живцями. 
Деякі дикорослі види шипшини людина використовувала для створення 
різноманітних сортів троянд. 

 В декоративному господарстві та в парфюмерії використовують різні сорти 
троянд ремонтантні (Нікітська рожева, Українка, Катерина),чайно-гібридні (Веснянка, 
Наталка), пернеціянські (Вільгельм Кордес, Кабардинка, Віль де Парі), поліянтові 
(Зоя,Кучерява), чайні (Артек, Маруся), виткі (Рубін, Біла Дороті) та ін. [2]. 

Троянди мають велике значення в декоративному садівництві. Квітка троянди 
неперевершена за своєю красою і ніжним ароматом. Нині відомо понад 10 000 сортів 
троянд і асортимент їх щороку росте.  

Дуже цінну трояндову олію одержують з пелюсток так 
званої Троянди дамаської (R. damascena), яку здавна культивують у Болгарії. її 
вирощують також в Україні (в Криму), в Молдові і на Кавказі 

 Отже, господарське значення родини Rosaceae є дуже значущим та 
важливим, оскільки зумовлене наявністю в родині великої кількості плодово-ягідних, 
декоративних, лікарських та медоносних видів рослин. Причому багато видів розових 
можуть використовуватись одночасно в кількох галузях господарства. 
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Одним із найбільш актуальних питань сучасної медицини є збільшення 

кількості хворих новонароджених. Однією з причин  являється зниження показників 
здоров’я вагітних жінок.  Згідно з даними статистики патологія новонароджених стоїть 
на першому місці в різних країнах в причинах смерті дітей. Частота патологій 
становить 30-70% вагітних. Порушення кровообігу у плода в наш час зустрічається у 
багатьох вагітних жінок. На порушення кровообігу впливає дуже багато факторів і 
захворювань. Першорядне значення має патологія системи кровообігу жінки. Згідно з 
даними статистики 6% вагітних мають серцево-судинні захворювання. При 
захворюваннях серцево-судинної системи у вагітних жінок нерідко спостерігаються 
зриви процесів, що протікають у системі кровообігу. Найчастіше у вагітних 
діагностують: вади серця ревматичного походження (80 %),  вроджені вади серця 
(7,3 %),  опероване серце (4,6 %),  артеріальну гіпертензію (3,3 %), ішемічну хворобу 
серця (2,6 %), інші серцево-судинні захворювання (5,3 %).[2] 

Набуті ревматичні вади серця становлять від 75% до 90% вад серця у 
вагітних.  
Найбільш частою формою ревматичної вади серця є мітральний стеноз "чистий"   
або переважний при поєднанні з недостатністю мітрального клапана. Дану ваду 
виявляють у 75-90% вагітних, які страждають набутими вадами серця.  
Другою за частотою виникнення (6-7%) - це недостатність мітрального клапана. При 
даній ваді за відсутності вираженої регургітації порушень серцевого ритму й 
недостатності кровообігу вагітність помітно не погіршує перебіг захворювання  
серця.  Недостатність аортального клапана. Ці вади спостерігаються доволі рідко  ( 
5% ), але ризик розвитку гострої серцевої недостатності у вагітних досить високий. 
Досить часто аортальні вади поєднуються з ураженням інших клапанів 
(мітрального).  
Аортальний стеноз. Стеноз устя аорти може бути клапанним (за рахунок зрощення 
стулок клапана), підклапанним (обумовленим фіброзним звуженням нижче клапана 
або вираженою гіпертрофією вихідного тракту лівого шлуночка) і надклапанним. 

Стеноз тристулкового клапана - трапляється рідко, майже винятково у жінок, 
має ревматичну природу, звичайно поєднується з ураженням мітрального (а нерідко 
й аортального) клапана й дуже рідко виявляється "ізольованою" вадою. 

Стеноз легеневого стовбура – анатомічно різноманітне звуження гирла 
легеневої артерії ( клапанний стеноз ) або шляху відтоку з правого шлуночка 
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(інфундібулярний стеноз), ступінь якого варіює в широких межах. Як правило, у 
хворих (крім самих легких форм пороку без порушення гемодинаміки ) під час 
вагітності погіршується загальний стан, при найменшій фізичному навантаженні 
посилюється задишка, з’являються ангінозні болі, наростає ціаноз. При стенозі 
легеневого стовбуру спостерігається  гіпоксія плоду, а також самовільне 
переривання вагітності.[2] 

Захворювання міокарда займає одне із провідних місць в структурі 
екстрагенітальної патології. Особливої уваги заслуговують кардіоміопатії –
неоднорідна група хронічних захворювань міокарда. Часто при кардіоміопатіях 
вагітність ускладнюється плацентарною недостатністю, яка залишається однією із 
провідних причин перинатальної захворюваності і смертності. У патогенезі цієї 
патології відіграють велику роль гемодинамічні процеси в системі «мати - плацента-
плід». У вагітних  з кардіоміопатією відмічається погіршення  показників кровотоку не 
тількі в матково - плацентарному комплексі, а й у плодового кровообігу. У вагітних 
відмічається  достовірне підвищення пульсового індексу резистентності в маткових 
артеріях, артеріях стінки матки та в артеріях плаценти, що можна пов`язати зі 
зниженням  та не рівномірним ударним об`ємом і фракцією викиду та підвищенням 
тиску  в порожнинах серця. Наслідком цього у плода може розвиватися гіпоксія. 
Швидкість кровотоку у венозній протоці достовірно підвищена, порівняно з здоровими 
жінками, що вказує на знижену концентрацію кисню в крові матері.[1] 

Пильної уваги вимагають до себе вагітні з гіпертонічною хворобою. Клінічні та 
експериментальні спостереження показали, що ця недуга супроводжується 
вираженими судинними змінами, в основі яких лежить спазм судин, а також 
порушення матково-плацентарного кровообігу та розвиток кисневого голодування 
тканин. Все це значно погіршує умови харчування і розвитку плоду. У жінок, які 
страждають на гіпертонічну хворобу, нерідко народжуються діти з малою масою, а 
пологи настають раніше відведеного терміну. Частота народження дітей з малою 
масою зростає із збільшенням тривалості захворювання: чим більше давність 
захворювання матері, тим вище відсоток народження недоношених дітей. 

Дуже несприятливою для плоду, що розвивається, є поєднання гіпертонічної 
хвороби з токсикозом другої половини вагітності. Приєднання цього ускладнення ще 
більше збільшує можливість народження дітей раніше строку і з малою 
масою.Тривале кисневе голодування тканин у вагітної жінки може стати причиною 
виникнення внутрішньоутробної гіпоксії плоду і асфіксії дитини при народженні. 

Про гіпотензію зазвичай говорять, коли артеріальний тиск стійко знижується до 
100/60 мм рт. ст. (13,3 – 8 кПа) і нижче. При цьому значно порушуються умови 
кровопостачання ряду органів і систем. Останнє, у свою чергу, призводить до 
кисневого голодування тканин, порушення обміну речовин, накопичення рідини в 
організмі вагітної недоокислених продуктів обміну. Зміни в плаценті у зв’язку з 
порушенням її харчування ведуть до погіршення умов розвитку плоду. Дуже часто 
при гіпотонічній хворобі спостерігаються слабкість родової діяльності і затяжні 
пологи.[3] 

Однією з найбільш загрозливих патологій для вагітних є висока легенева 
гіпертензія. Висока легенева гіпертензія - це певний стан легеневої системи, в ході 
перебігу якого в  легеневій  артерії різко зростає внутрішньосудинний тиск. 
Материнська летальність у випадках украй високої легеневої гіпертензії сягає більше 
50%. В Україні щороку трапляються материнські втрати від цієї патології. За 
багаторічними спостереженнями Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН 
України, вагітні з високою легеневою гіпертензією складають 0,54% від усіх 
госпіталізованих із серцево-судинними захворюваннями. Ця патологія негативно 
впливає  на кровообіг плоду і  порушенням стану плода (затримка росту, дистрес під 
час вагітності та пологів) це обумовлено не тільки правошлуночковою серцевою 



51 

 

недостатністю, але і значно зниженим насиченням крові киснем, а у найтяжчих 
випадках – поліцитемією, різкими реологічними та мікроциркуляторними 
порушеннями. У плодів хворих на  легеневу гіпертензією жінок також частіше 
трапляються вроджені вади розвитку і хромосомні аномалії (за нашими даними, 17 
на 1000 новонароджених). Легенева гіпертензія обумовлює і високу частоту 
передчасних пологів (46,3 %), мимовільних викиднів (8,3%). Асфіксія 
новонародженого реєструється майже  в усіх дітей. В зв'язку з цим дуже високою є 
перинатальна смертність.[4] 

Захворювання серця і судинної системи вагітної може призвести до 
виникнення фетоплацентарно недостатністі. Фетоплацентарна недостатність 
служить фактором перинатальної загибелі плоду більш, ніж в 20% випадків, значно 
ускладнює протікання вагітності і пологів. Прояви та ускладнення фетоплацентарної 
недостатності, а також їх наслідки для матері та плоду обумовлені ступенем зміни 
функцій плаценти, терміном гестації, силою і тривалістю порушення, розвиненістю 
компенсаторно-пристосувальних механізмів у системі «мати-плацента-плід».[2] 
Наслідком фетоплацентарної недостатністі є гіпоксія плоду. Гіпоксія плоду — це 
зміни в організмі майбутньої дитини через недостатнє постачання кисню. Гіпоксія 
зустрічається більш, ніж в 10 випадках загальної кількості вагітностей. Кисневе 
голодування призводить до функціональних порушень організму та зміни обміну 
речовин плоду. В різні терміни вагітності гіпоксія має різні наслідки для плода. 

Отже, будь-які порушення кровообігу під час вагітності можуть представляти 
загрозу для плода. Однією з найважчих екстрагенітальних патологій у вагітних є 
захворювання серцево-судинної системи. Частота виявлення хвороб серця у них 
коливається від 0,4 до 4,7%. Останнім часом спостерігається збільшення числа 
вагітних і породіль, які страждають на захворювання серцево-суддиної системи. 
Вагітних із вадами серця відносять до групи високого ризику материнської й 
перинатальної смертності та захворюваності. Це пояснюють тим, що вагітність 
накладає додаткове навантаження на серцево-судинну систему жінок.  Вагітні 
повинні перебувати під постійним наглядом лікаря акушера-гінеколога, щоб 
попередити погіршення стану вагітної і плоду.[2] 
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Рід смородина (Ribes L.) включає типові чагарники з родини агрусові 

(Grossulariaceae) порядку ломикаменецвіті (Saxifragales) і об’єднує понад 110 видів, 
серед яких у широку культуру увійшли смородина чорна (R. nigrum L.) та червона (R. 
rubrum L.). За результатами біоморфологічного аналізу трьох видів смородини – 
чорної, червоної та золотистої – виявлено спільні ознаки, які свідчать про належність 
цих трьох видів рослин до одного роду, а саме: сітчасте жилкування листка, 
почергове розміщення листків, наявність черешків, здеревяніле стебло, двостатева 
квітка, суцвіття – китиця, плід – багатонасінна ягода. Проаналізовано і розкрито 
відмінні морфологічні ознаки, які характеризують кожен окремий вид смородини, до 
таких ознак належить: різне забарвлення; розмір та форма насінини; розмір та 
форма листкової пластинки; форма куща, забарвлення пелюсток квітки також 
різниться вони можуть бути як жовтого кольору (смородина червона), так жовто-
зеленого кольору (смородиа чорна), також пелюстки можуть мати золотисте 
забарвлення (золотиста смородина); розмір та забарвлення плодів також                      
різниться [1]. 

Рослини смородини за своїми екологічними властивостями є зимостійкими 
(мікротермофіти), вологолюбними (мезофіти) та світлолюбними (геліофіти), 
вимогливими до родючості грунту (еутрофи), що необхідно враховувати при їх 
культивуванні. На території України в природних угрупованнях кущі смородини 
входять до складу чагарникового ярусу простих і складних вільшаників, грабово-
букових лісів та формують третій ярус сланких чагарників у високогір’ї Карпат [3]. 

Дослідження з вивчення біологічних особливостей розвитку трьох видів 
смородини – чорної, червоної та золотистої – було проведено 2014 року на базі 
Інституту садівництва УААН (смт Новосілки Києво-Святошинського р-ну Київської 
області). Дослідні рослини висаджені на селекційних ділянках, догляд за ними 
здійснювався відповідно до загальноприйнятої технології вирощування. 

Результати фенологічних спостережень показали, що настання і тривалість 
фаз розвитку залежали від виду смородини. Встановлена пряма залежність між 
початком вегетації та настанням інших фенологічних фаз розвитку. Смородина 
червона (R. rubrum L.) та чорна (R. nigrum L.), що рано розпочинали вегетацію, 
раніше зацвітали, формували стиглі ягоди та закінчували вегетацію. У смородини 
золотистої (R. aureum L.) настання усіх фаз і закінчення вегетації відбувалося із 
значним запізненням, що створює загрозу пошкодження верхівкових ростових 
бруньок ранньо-осінніми приморозками (табл. 1). 

Період спокою є одним з важливих ланцюгів річного циклу розвитку ягідних 
рослин, коли в них відбувається формування механізмів зимостійкості та 
морозостійкості. П.О. Генкель та Є.3. Окніна (1945-1968) створили концепцію про 
глибокий спокій як процес відособлення протоплазми. За їхніми уявленнями, при 
підготовці рослин до зими, спочатку в них нагромаджуються запасні поживні 
речовини, припиняється ріст і знижується інтенсивність фізіологічних процесів [4, 5].  
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Таблиця 1  
Настання і тривалість фенологічних фаз розвитку смородини 
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Смородина 
чорна 

До 18.ІІІ 
24.ІІІ -
30.ІІІ 

02.ІV – 
08.IV 

14.IV - 
24.IV 

01.V – 
19.V 

20.V – 
18.VII 

29.VII- 
20.IX 

Смородина 
червона 

До 20.ІІІ 
26.ІІІ – 
01.ІV 

04.IV – 
10.IV 

16.IV-
22.IV 

03.V –
23.V 

30.V – 
29.VII 

01.VII- 
25.IX 

Смородина 
золотиста 

До 26.ІІІ 
03.ІV- 
08.IV 

09.IV – 
20/IV 

26.IV- 
07.V 

10.V – 
30.V 

01.VI – 
02.VII 

05.VII- 
05.X 

 
Період органічного, або глибокого, спокою триває з моменту осіннього 

забарвлення листків до появи здатності розпускатися у верхівкових бруньок при 
перенесенні в сприятливі умови. В наших дослідженнях в період з 28 листопада до 
26 січня кожного місяця зрізували пагони трьох видів смородини – чорної, червоної і 
золотистої – і здійснювали дорощування в кімнатних умовах для провокації 
розпускання бруньок. Строки розпускання бруньок в різних видів смородини 
поступово зменшувались і становили відповідно до варіантів досліду 51-55 днів, 20-
24 дні і 8-11 днів. Таким чином, у різних видів смородини тривалість глибокого 
спокою майже однакова (рис. 1).  

Морозостійкість визначали в кінці лютого – напочатку березня 2015 року 
методом прямого проморожування річних пагонів за методикою М.О.Соловйової в 
модифікації В.В.Грохольського [2].  
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Рис.1. Тривалість зимового спокою бруньок у різних видів смородини 

При проморожуванні за температури -30оС рослини смородини червоної (R. 
rubrum L.) продемонстрували найвищу стійкість тканин пагонів, і тих, які були взяті 
для дослідження у природних умовах, і тих, що витримувались у воді при кімнатній 
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температурі протягом 10–15 днів. Рослини смородини золотистої (R.aureumL.) мали 
дещо нижчу морозостійкість. Найчутливішими до морозів виявилися рослини 
смородини чорної (R. nigrumL.). Серед різних частин пагонів найчутливішою до 
низьких температур виявилась центральна частина бруньки. Серед тканин пагонів 
найбільш уразливішими виявилися зовнішні шари тканин – кора і камбій, а 
найменшого пошкодження зазнали деревина та серцевина (рис. 2).  
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Рис. 2. Загальне морозне пошкодження тканин пагонів різних видів смородини 

 

Узагальнюючи отримані дані, констатуємо, що різні частини пагона 
пошкоджуються при проморожуванні неоднаково. Найчутливішою до низьких 
температур виявилась центральна частина бруньки, за нею – верхня (апікальна) 
частина пагона.  

Різні тканини пагонів пошкоджується дещо по різному. Найбільш уразливішими 
виявилися зовнішні шари тканин – кора і камбій. Найменшого пошкодження зазнали 
деревина та серцевина.  

Морозостійкість зразків змінювалася також залежно від виду. Найчутливішими 
до морозів виявилися рослини смородини чорної (R. nigrum L.). Смородина червона 
(R. rubrumL.) та золотиста (R.aureumL.) в селекції смородини можуть бути 
використані в якості донорів гену морозостійкості та заслуговують на широке 
впровадження у зелені насадження в агроекологічних умовах північного Лісостепу 
України. 
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Парк Партизанської слави розташований  між вулицями Тростянецькою і 

Славгородською. Історія створення парку розпочалась в середині XX століття. В 1965 
році частину Нікольського лісового масиву було включено до Дарницького району 
для організації тут зеленої зони відпочинку. Авторами проекту  були архітектори В.Г 
Маєвська, В. І Крайник, дендрологи Е.М Гребенюк і А.А Скрибченко. Парк був 
названий на честь партизан, які під час Великої Вітчизняної війни воювали з 
фашистами на Київщині. Парк було створено на базі лісу з сосни звичайної. В 1978 
році у парку було встановлено пам’ятний знак на честь бойової співдружності 
партизанських бригад у роки Другої світової війни.  Рішенням Київської міської ради 
від 17.02.1994р. парку Партизанської слави було надано статус регіонального 
ландшафтного парку місцевого значення з включенням до природно-заповідного 
фонду України [6]. 

На сьогодні загальна площа парку складає 110,22 га, з яких більше 100 га – 
зелені насадження,  3,4 га – водойми, 0,3 га – будівлі. На території парку 
представлено п’ять типів садово-паркового ландшафту: лісовий, парковий, лучний, 
садовий, регулярний. 90% насаджень належать до лісового і паркового типів (46 га і 
45 га відповідно), лучний ландшафт представлений ділянкою поблизу озер (площею 
6 га), незначні площі займають садовий (1,1 га) і регулярний (0,6 га) ландшафти. 
Значну частину парку (32% території) покриває рідколісся сосни звичайної (Pinus 
sylvestris L.). Всього в парку зростає 36 видів деревних рослин, зокрема горобина 
звичайна (Sorbus aucuparia L.), дуб звичайний (Quercus robur L.), клен цукровий (Acer 
saccharum L.), робінія звичайна (Robinia pseudoacacia L.), липа серцевидна (Tilia 
cordata L.), береза повисла (Betula pendula L.), тополя звичайна (Populus nigra L.). 
Серед кущів переважає форзиція європейська  (Forsythia europae L). Навколо озера 
типовою рослинністю є зарості очерету,  верби і сосни звичайної. На озері можна 
зустріти представників родини Качкові (Anatidae). Із трав’янистих рослин росте 
кульбаба звичайна (Taraxacum vulgare S.), ромашка лікарська (Matricaria recutita L.). 
На квіткових клумбах в теплу пору року висаджують петунії (Petunia). 

Більшість комах в парку живиться зеленими рослинами або листям дерев. Це 
представники таких рядів як твердокрилі, рівнокрилі, лускокрилі, деякі 
перетинчастокрилі, двокрилі. Великих збитків завдають саме жуки. У зв’язку з тим, 
що листогризучі твердокрилі є одною із переважаючих груп шкідників лісових, 
паркових та декоративних рослин, вивчення  їх залишається актуальним. 

Парковим деревам та трав’янистим рослинам  дуже шкодять родини Листоїди 
(Chrysomelidae), Довгоносики (Curculionidae), Трубкокрути (Attelabidae).  

Жуки і личинки листоїдів пошкоджують переважно листки, молоді стебла й 
гілки кормових рослин, лише зрідка генеративні органи. Вони вигризають на листках 
дірки, обгризають краї листкової пластинки і часто зовсім знищують листок. Велика 
втрата асимілюючої поверхні ослабляє  рослини, зменшує річний приріст, значно 
затримує ріст гілок і пагонів. Найохочіше вони  поїдають молоді листки на верхівках 
гілок та стебел. Старі листки вони, як правило, обминають або гризуть їх дуже 
неохоче. Лише деякі можуть поїдати зів’ялі листки кормових рослин (окремі види 
Chrysolina). При живленні на листках жуки розміщуються з верхнього й нижнього 
боків. Живляться переважно в денні години. Вночі їх активність різко падає, вони 
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ховаються на рослинах або залазять в укриття поблизу кормових рослин. 
Інтенсивність живлення великою мірою залежить від погоди. Найінтенсивніше вони 
поїдають листки в помірно суху, теплу, сонячну і безвітряну погоду. В дощ, при 
значному зниженні температури і сильному вітрі вони живляться не так інтенсивно, 
переважно ховаються в укриття і живляться лише тоді, коли більш-менш стихає вітер 
і рослини підсихають. Довгоносики та Трубкокрути  поїдають квіткові і листові 
бруньки, квіти, насіння, плоди, молоді листки, стебла, черешки, кору, деревину, а 
личинки, що живуть у грунті, гризуть тонкі корінці різноманітних рослин.  

Серед родини Листоїдів (Chrysomelidae) поширеними шкідниками парку є 
листоїд тополевий (Chrysomela populi L.), дубова блішка (Altica quercetorun F.), 
гоніоктена черемхова (Gonioctena quinquepunctata L.) 

Листоїд тополевий (Chrysomela populi L.) зимує в дорослій фазі під опалим 
листям. На другий – третій день після виходу жуки залазять на кормові рослини й 
починають обгризати їх бруньки, молоду кору гілок та листки, що розвиваються.  
Жуки обгризають листки з боків або вигризають на них дірки різноманітної форми і 
розміру. У перші дні після живлення вони розміщуються на рослинах досить низько, 
не вище 1,5 м. над землею, збираючись на низькорослих паростках добре обігрітих 
сонцем ділянок. Пізніше вони розселяються на рослинах і значно вище, але як 
правило не вище від 3-4 м. над землею [2]. 

Дубова блішка (Altica quercetorun F.) перезимувавши в підстилці, в щілинах і 
під корою дерев жуки з’являються на дубах весною в період розпускання листя і 
прогризають в них невеликі наскрізні отвори. В травні самки відкладають яйця на 
нижню сторону листка купками по 8-30 штук. Личинки з’являються в кінці травня – 
червня і скелетують листя залишаючи непошкодженим епідерміс зверху. В цей 
період вони тримаються групами, потім по мірі росту розповзаються по листкам 
прогризаючи їх наскрізь. Пошкоджене листя засихає. Розвиток личинок відбувається 
20-28 днів. Для заляльковування спускаються на землю або заповзають в щілину 
кори. Лялечки розвиваються протягом 10-14 днів. В кінці липня – в серпні 
з’являються молоді жуки, які живляться листям до кінця літа, а у вересні йдуть на 
зимівлю. Дубова блішка розмножується у великій кількості і дуже пошкоджує листя в 
парку [3]. 

Гоніоктена черемхова (Gonioctena quinquepunctata L.) дуже пошкоджує 
горобину, черемху, ліщину. Вона розмножується у великій кількості, знищує близько 
40 % листкової поверхні дерев і кущів. Зимує вона в дорослій фазі під рослинними 
рештками, у грунті на глибині близько 10 см. пнях, у місцях розмноження. Через 
день-два після зимового пробудження жуки оселяються на листках, прогризаючи 
численні дірки або обгризаючи їх з боків. Більшу частину часу, особливо в негоду, 
вони проводять в пазухах листків або на нижній поверхні. При доторканні до рослини 
легко падають і перебувають там 1-2 хвилини нерухомо [2].  

Серед родини Довгоносиків основними шкідниками є великий сосновий 
(Hylobius abietis L.),  і дубовий довгоносики (Curculio glandium M.), 

Сосновий довгоносик (Hylobius abietis L.) пошкоджує сосну, смереку, ялину. 
Жуки виходять з лісової підстилки в кінці квітня – на початку травня і харчуються 
молодими листочками, пагонами дерев, вигризають  в корі глибокі ямки, обгризають 
хвою. Самка соснового довгоносика відкладає близько 60-100 яєць. Через два – три 
тижні виходять личинки. Вони закінчують харчування восени або продовжують 
весною. В обох випадках заляльковування відбувається в червні – липні в овальних 
комірках, заглиблених в деревину. В серпні з’являються молоді жуки. Вони зимують у 
лісовій підстилці. Жуки уникають яскравого світла і в денні години ховаються в 
тріщинах кори, в лісовій підстилці [4]. Розвиток великого соснового довгоносика від 
яйця до жука проходить за 12-15 місяців, повний цикл розвитку за 2 роки. Після 
відкладення яєць жуки не гинуть, а живуть 2-3 роки, даючи нові покоління і наносять 
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шкоду молодим рослинам. Сосновий довгоносик особливо шкідливий  для хвойних 3 
-14 річних дерев. Вигризені в корі глибокі рани, часто призводять до гибелі дерева. 
Зараженість культур і молодняків легко встановити по характерним пошкодженням 
на стовбурах і пагонах, по жовтіючій хвої. 

Дубовий довгоносик (Curculio glandium M.) найбільш небезпечний шкідник 
жолудів різних видів дуба. Жуки з’являються навесні, в кінці квітня – на початку 
травня і харчуються молодими листочками, пагонами, квітами дуба, берези, 
липи,клена. Потім вони переходять на харчування жолудями і відкладають яйця, в 
оболонку жолудя. В одному жолуді може знаходитись від 1-5 яєць. Пошкоджені 
жолуді опадають. Потім личинки виходять із жолудів  прогризаючи круглий отвір і 
зимують в грунті на глибині 10-40 см. Заляльковування відбувається в кінці червня – 
в липні наступного року. Молоді жуки харчуються різними частинами рослин, 
зимують в щілинах і тріщинах кори. Дубовий довгоносик знищує до 90 % урожаю 
жолудів [1]. 

З родини Трубкокрутів (Attelabidae) великої шкоди завдають дубовий 
трубкокрут (Attelabus nitens S.), березовий трубкокрут (Deporaus betulae L.). 

На молодій березі майже завжди можна знайти «трубки» березового 
трубкокрута (Deporaus betulae L.), які жук виготовляє із цілого листка, не чіпаючи 
тільки його основу. Цікаво спостерігати, як він їх виготовляє. Свіжий листок йому не 
згорнути. Тому він спочатку підрізає пластинку листка біля основи з двох сторін аж до 
серединної жилки, яку жук не чіпає. Ці надрізи мають певну будову, - саме ту, яка 
необхідна щоб в кінцевому результаті можна було згорнути листок в конічну трубку. 
Трохи зів’яла пластинка легко піддається зусиллям жука, який спочатку скручує одну 
її половину, а потім іншу. Закінчивши роботу жук відкладає в середину «трубки» 
декілька яєць. Березовий трубкокрут може пошкоджувати також вільху, дуб, бук, 
ліщину,черемху,тополю [5].   

Трубкокрут дубовий (Attelabus nitens S.) пошкоджує дуб, каштан, ліщину, 
березу, граб. Личинки розвиваються в коротких, діжкоподібних «трубках» чи 
«пакетах» згорнутих самками із листя різних видів дуба і каштану. Пакетик робиться 
із одного цілого листка чи із більшої частини одного листка, яка відрізається з двух 
сторін до головної жилки. Головна жилка підгризається, але пакетик залишається 
висіти на дереві. Листок згортається жуком, починаючи з вершини і до основи. 
Личинка зимує в опалому пакетику на поверхні грунту. Заляльковується в грунті 
весною. Генерація однорічна [3].  

В результаті опрацювання літературних даних і власних спостережень, 
основними шкідниками в парку Партизанської слави є сосновий довгоносик (Hylobius 
abietis L.), дубовий довгоносик (Curculio glandium M.), дубова блішка (Altica 
quercetorun F.), березовий трубкокрут (Deporaus betulae L.), гоніоктена черемхова 
(Gonioctena quinquepunctata L.), листоїд тополевий (Chrysomela populi L.), дубовий 
трубкокрут (Attelabus nitens S.)   
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Широка група представників порядку Лілієцвіті (Liliales) є цілющими 
лікарськими рослинами, які містять діючі речовини і використовуються в народній 
медицині, а також в медичній і ветеринарній практиці з метою лікування або ж як 
засіб для профілактики. Зокрема такі представники як майні дволиста, спаржа 
лікарська, лілія біла, алое деревовидне, цибуля городня та інші. містять комплекс 
БАР (алкалоїдів,  глікозидів,  фітонцидів, вітамінів тощо. Лікарською сировиною є 
різні органи та частини рослин: корені, кореневища, цибулини, бульби, бруньки, 
листя, квітки, суцвіття, плоди, насіння тощо [2]. 

Майнік дволиста, іменований також заячою ягодою або кістянко. Це мініатюрна 
багаторічна рослина, що володіє тонким витонченим кореневищем, боязко 
приховуючи свої невеликі білі чарівні квітки, найчастіше ховається між чагарниками в 
борах і діброва. Може надати приголомшиву тонізуючу дію  і на організм людини. Для 
цього просто заваріть кілька висушеного листя майніка як чай, і прилив енергії та 
бадьорості Вам гарантований. Свіже подрібнене листя майніка, використані у вигляді 
припарок, можуть виявитися дуже ефективними при лікуванні наривів [4]. 

Спаржа лікарська примітна тим, що колись ще на початку дев’ятнадцятого 
століття саме з спаржі був виділений аспарагін, що став першою амінокислотою, яку 
людина змогла виділити в лабораторних умовах. Крім того, спаржа лікарська багата 
глікозидом коніферіном, хелідоновую кислотою і сапоніном.Саме такий склад 
дозволяє їй гідно лікувати серцево-судинну систему. Відвар трави і екстракт коренів, 
кореневищ і молодих пагонів спаржі лікарської вміє знизити артеріальний тиск, 
привести в норму прискорений пульс, надати заспокійливу дію на організм в 
цілому.Також відвар і препарати спаржі рекомендується застосовувати в тих 
випадках, коли організм потребує очищення від хлоридів і фосфатів. Наприклад, така 
ситуація виникає при сечокам’яній хворобі. 

Як очищаючий засіб відвар спаржі п’ють також при вугрової висипки і алергії 
(проте, тут потрібне дотримання підвищеної обережності, адже, на жаль, для деяких 
людей спаржа може сама опинитися алергеном) [1]. 

Також ще оним представником являється вороняче око чотирьохлисткова. Ця 
рослина одночасно і лікарський, і отруйна (у вороняче око міститься сапонін 
парістіфін), тому займатися самолікуванням і приймати вороняче око всередину – 
досить ризиковано для організму. Однак, лікувати рани і чиряки за допомогою соку зі 
свіжих ягід воронячого очі – не тільки не небезпечно, але і вельми ефективно.  Сік 
воронячого ока  здатний виліковувати навіть дуже серйозні і затяжні рани [6]. 

Купина звичайна- що представляє собою багаторічник з кореневищем – 
здорованем і таким же потужним стеблом, суцільно засіяне листям, справляє 
враження сильної не тільки зовнішнім виглядом, але і своїми цілющими 
властивостями, якими наділені і кореневища, і трава, і листя купени. Адже всі вони 
містять гліконін, сапоніни і глікозиди (конвалламарін і конвалларін). Спектр 
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лікарських властивостей купени досить широкий: це рослина має знеболюючу, 
протиблювотну і протизапальну властивість. Крім того, купина, вона вміє очищати 
кров. Одним з відомих рецептів є приготування настою кореневищ купени на горілці 
або на спирту, цим настоєм протирають вугри та прищі. А відвар кореневищ нерідко 
використовують у вигляді примочок при ударах, саднах. А компреси з використанням 
цього відвару можна використовувати для полегшення болю при ревматизмі. 

Дуже широкого поширення у медицині набула лілія біла (Lilium candium)  . З 
лікувальною метою використовують цибулини, листя і квітки.. Хімічний склад ще не 
вивчено.Фармакологічні властивості і використання. В народній медицині рослину 
використовують як сечогінний і знеболюючий засіб. Спиртову настойку цибулин 
вживають при водянці, а також як відхаркувальне при захворюваннях дихальних 
шляхів, що супроводяться застоєм великої кількості харкотиння. Спиртову настойку 
квіток вживають як тонізуючий засіб, нею натираються при ревматизмі й радикуліті та 
змащують рани. Зовнішньо подрібнені цибулини прикладають до місць, де йде 
запальний процес, для зняття запального набряку, а відварені в молоці квітки 
прикладають до наривів. Олію білої лілії використовують для натирання при болях і 
судомах, лікування опіків і ран. Воду, перегнану з квітками лілії, використовують з 
косметичною метою для відбілювання обличчя [3]. 

Алое деревовидне являє собою рослина з м’ясистим листочками. Його часто 
розводять у домашніх умовах. Лікувальні властивості алое в народній медицині були 
відомі ще з минулих часів. Корисні властивості рослини пояснюються тим, що в 
ньому міститься безліч біологічних речовин. Але всі лікувальні властивості алое в 
наш час ще не вивчені. Сік алое має такі властивості, як антисептичний, 
анестезуючу.Ці властивості були відкриті в Африці. Люди готували з листочків алое 
лікувальний сік і лікували ним нариви, різні шкірні хвороби, рани, лишаї. На 
сьогоднішній день сік алое в народній медицині застосовують для лікування 
фурункульозу, варикозному розширенні вен, опіків, дерматитах, гематом, себореї. 
Для зовнішнього застосування цієї рослини протипоказань не існує. У наш час алое в 
народній медицині приділяється дуже велика увага. Найпопулярнішим ліками з цієї 
рослини є екстракт з листочків. Алое в народній медицині використовується, щоб 
вилікувати захворювання органів дихання, а також як засіб, щоб зміцнити імунітет [5]. 

Здавна, народні цілителі запримітили корисні властивості білої і тигровій лілії. У 
чому ж ховається секрет цих рослин? Біла і тигрова лілія та їх корисні властивості 
допомагають для кровоостанавліванія, ранозажівленія і болеутоленія. 
Використовують народні лікарі їх так само як тонізуючий засіб для центральної 
нервової системи, регулювання менструації і як активний засіб при відхаркуванні 
мокротиння. Однак не тільки ці сорти лілії гарні для лікування хвороб. Вони 
використовуються для додання м’якості, омолоджування і краси шкіри. Для 
приготування різних відварів, настоянок і препаратів використовують і пелюстки 
квітів, і листя рослин, і їх цибулини. 

В медицині цибуля городня відома як фітонцидна рослинна (особливо діє на 
глисти), та з протисклеротичними, протихолеричними властивостями. Вона збуджує 
статевий потяг та вироблення сперми. Її вживають при захворюваннях травного 
каналу, авітамінозах, для профілактики та лікування атеросклерозу, при цукровому 
діабеті, зниженні статевої потенції. Цибуля  городня виганяє аскариди і гострики, 
помічна від кашлю, бронхіту, коклюшу та інших багатьох захворювань. Соком лікують 
висівковидний лишай, інфекційні грибкові тріщини, виводять веснянки. Спечену 
цибулину прикладають до фурункулів. Дослідженнями доведено, що препарати 
цибулі згубно діють на дизентерійну, туберкульозну палички, .а також на стрептококи, 
стафілококи та трихомонади. При грипові й нежиті натирають цибулини, масу 
кладуть в невеличкі кусочки марлі і вкладають у ніс на 15 хв. вранці й увечері. В 
харчовій промисловості використовують для приготування багатьох перших і других 
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блюд, салатів, закусок, приправ тощо. Цибулю застосовують для відлякування 
шкідливих комах від овочевих культур та захисту їх за допомогою настоїв або 
відварів. 

Результати дослідження свідчать, що види порядку Лілієцвіті є широко 
використовуються як в народній так і офіціальній медицині з метою лікування різних 
хвороб та профілактики захворювань. 
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Медоносні рослини (медоноси) - велика група покритонасінних рослин, які є 
кормовою базою бджільництва. Бджоли збирають з їхніх квіток нектар, а також пилок 
і смолисті речовини [4].  

Характерною ознакою медоносних рослин є наявність спеціальних залоз-
нектарників. Нектарники – це особливі залози або тканини рослин, що виділяють 
солодку цукристу рідину - нектар. Анатомічна будова нектарників однотипна. Під 
залозами, що виділяють нектар, є дрібні клітини паренхімної  тканини з дуже тонкими 
стінками, вкритими епідермісом; вони крім протоплазми та клітинного ядра, містять 
велику кількість соку, багатого на цукри. До складу нектару входить вода, сахароза, 
фруктоза і глюкоза.   

Крім нектару бджоли збирають падь. Падь - цукристі речовини, на листках 
дерев чи на траві. Розрізняють падь рослинного походження, яку виділяють листки 
рослин, і тваринного, що її виділяють попелиці, листоблішки та червеці. 

Падь бджоли збирають, якщо ресурси нектару недостатні.  
Найчастіше медова падь буває на таких породах: липі, клені, ліщині, вербі та 

хвойних деревах при тривалій жаркій та сухій погоді. Падь є додатковим джерелом 
добування меду. Падевий мед -  мед другого сорту, але і такий продукт корисний для 
людей. 

Квітковий пилок - пилкові зерна, що утворюються в пиляках квіток. Кожне 
пилкове зерно складається з подвійної оболонки (клітковини) і внутрішнього вмісту-
протоплазми з двома ядрами. 

У кожного виду рослин пилкові зерна мають певні розміри, форму і 
забарвлення, що є важливою таксономічною ознакою. Хімічний склад пилку у різних 



61 

 

рослин теж неоднаковий, але у всіх він відносно багатий на білки, жири, солі, 
ферменти й вітаміни. 

Медоносні рослини є також джерелом нагромадження смолистих речовин, з 
яких бджоли виготовляють прополіс. Найбільшу кількість прополісу бджоли збирають 
з тополі [1]. 

Медоносні рослини України можна згрупувати за наступними критеріями: 
1.Ботанічні - по відношенню до їх біологічних родин. 
2.Господарські - тобто, на культурні та дикі. 
3.Нектароносні – за кількістю виділеного нектару.  
4.За часом цвітіння. 
5. За місцем зростання. 

Ботанічна класифікація: 
 Голонасінні - хвойні породи: сосна, ялина, ялиця, ялівець. 
 Покритонасінні  – медоноси конкретних родин квіткових рослин. Наприклад, з 

родини Букових: бук і дуб; з родини Березових: береза, вільха, ліщина. 
Господарська класифікація: 

 Дикі – волошки, верес, собача кропива, герань лучна, ожина, сокирки, верба, лопух 
тощо. 

 Культурні - барбарис, вишня, гречка, конюшина, аґрус, люцерна, малина, черешня 
та ін. 

 
Класифікація медоносів за життєвими формами: 

 Дерева та кущі – липа, клен, біла акація, верба, малина, аґрус, крушина, горобина. 
 Багаторічні та дворічні трави - синяк, меліса, конюшина, еспарцет, кіпрей, 

шавлія,цикорій, медунка аптечна. 
 Однорічні медоноси - фацелія, гречка, конюшина, гарбуз, меліса лікарська, огірок, 

біб кінський, квасоля. 
Класифікація медоносів за часом взятку: 

 Весняні медоноси - мати-й-мачуха, клен, вільха, береза, кизил, ліщина, кульбаба, 
акація біла. 

 Літні  медоноси - каштан їстівний,  волошки, герань лугова, очиток, огірок, 
гарбуз,цикорій, еспарцет. 

 Осінні медоноси - деякі із вищезазначених літніх медоносів із затягнутим цвітінням, 
а також верес, золотушник звичайний, лопух, чортополох [3]. 

Класифікація медоносів за угіддями та місцезростанням: 
 Медоноси лісових угідь: дерева - липа, клен, в’яз, дуб, хвойні породи; підлісок та 

чагарники- верба, дика малина, крушина, черемха, вільха; трав’яні рослини-іван-
чай, дягель, медунка аптечна, золотушник. 

 Медоноси лук та пасовищ: конюшина біла, конюшина повзуча, шавлія лугова, 
люцерна жовта, герань лугова, плакун верболистий, кульбаба лікарська. 

 Медоноси садів, городів та  виноградників: плодові та ягідні медоноси- малина, 
аґрус, черешня, вишня, яблуня, харчові та плодові дерева субтропіків, городні та 
баштанні медоноси- цибуля ріпчаста, огірочник лікарський, гарбуз, огірок, кавун. 

 Медоноси парків та квітників: диня, липа, акація біла, гіркокаштан, гледичія, 
жимолость, акація жовта, дикий виноград. 

 Лікарські та ефірно-олійні медоноси: меліса, аніс, дягель лікарський, шавлія 
лікарська, перцева м’ята, коріандр. 

 Сільськогосподарські польові медоноси: конюшина червонувата, ріпак, люцерна 
посівна, цибуля ріпчаста, гречка, гірчиця біла, гірчиця чорна, гірчиця салатна. 

 Медоноси, висаджені спеціально для бджіл: фацелія, синяк, змієголовник 
молдавський. 
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 Медоносне різнотрав’я: шавлія колюча, собача кропива, чортополох, лопух, мати-
й-мачуха, глуха кропива, чистець прямий. 

 Медоноси населених пунктів: акація біла та жовта, барбарис, глід, береза, вишня, 
в’яз, груша, дикий виноград,  дуб, ялина та ін.[2]. 

Серед багатої флори України зустрічається понад 1000 видів рослин, які 
використовуються бджолами як джерело нектару та пилку. Медоноси України 
належать до 74 родин.  Основна маса їх представлена представниками 7 родин. 

Провідні медоноси в кожній природно-кліматичні зоні свої. При цьому основну 
частину товарної продукції в кожній місцевості дають лише кілька видів. До них 
зазвичай належать медоноси,що займають великі площі і відрізняються високою 
нектаропродуктивністю. На території України кількісно переважають медоноси родин 
Розові, Айстрові та Бобові. За медоносною цінністю та медопродуктивністю більше 
половини видів медоносів належать до груп цінних та добрих медоносів. 

Медоносні рослини відіграють значну роль у житті людини, адже вони 
приносять не тільки корисний мед, але і значний комплекс вітамінів, які потрібні для 
організму людини. 
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Актуальним питанням сьогодення в Україні є інтродукція та акліматизація 
нових та малопоширених видів плодових рослин, що сприяє збагаченню 
біорізноманіття нашої флори. 

До таких видів належить Asimina triloba (L.) Dunal – новий, поки що 
малопоширений і маловідомий вид, який не досліджувався  в Лісостепу України. 
Бананове дерево – азиміна (Asimina triloba) або аннона трилопатева, що є 
представником флори Північної Америки,   може рости і в регіонах з відносно 
холодною зимою, не лише як декоративна рослина в кімнатних умовах, але і у 
відкритому ґрунті; її успішно вирощують в Криму і на Кавказі. Азиміну називають 
також мексиканським бананом, або бананом Небраски; вона отримала ці назви за 
витягнуту (як у банана) форму плодів. 

Плоди азиміни трилопатевої мають цінні дієтичні та лікувальні властивості, а 
введення її в культуру дозволить урізноманітнити асортимент плодів для споживання 
в Україні та інших регіонах, близьких за погодно-кліматичними умовами. Цінні 
властивості мають не лише плоди, але й інші частини рослини. Насіння, пагони, 
листки, кору дерева використовують в медицині. З метою виявлення лікувальних 
властивостей в азиміни доцільно вивчити цитостатичну активність її органів та вміст 
в них вітаміну С. 
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Квітки азиміни червоно-фіолетові, однодомні, великі (до 4 см в діаметрі); 
чашечка складається з трьох листочків, віночок – з шести пелюсток. Зацвітає азиміна 
навесні до розгортання листків; цвітіння тривале (близько трьох тижнів). Це 
перехреснозапильна рослина; в кімнатних умовах необхідно штучне запилення 
м’яким пензлем або ватою. 

Листки прості, цілокраї, оберненояйцевидної  або оберненоланцетовидної 
форми, з коротким черешком довжиною до 1 см та загостреною верхівкою. 
Жилкування сітчасте, листки без прилистків. Довжина листків в межах 12-33 см, 
ширина 4-15 см. При розтиранні листки видають характерний різкий запах. 

Коренева система розгалужена, корені численні, мають значну довжину, з 
невеликою кількістю кореневих волосків. Зазначається  про поширення коренів у 16-
17 річних рослин на алювіальних ґрунтах на глибину 1,6 – 2,0 м [3-4].  

Плоди – довгасто-циліндричні багатонасінні ягоди, одиночні або групами по 2-3 
штуки, формою і зовнішнім виглядом нагадують невеликих розмірів банани, 7-9 см 
завдовжки і 4-5 см шириною, масою від 67 до 200 м. Під дуже тонкою, напівпрозорою, 
легко зчищають (як у банана) шкіркою – кремоподібна  м'якоть з нудотно-солодким 
смаком і дуже ніжним ананасно-суничним ароматом [1]. 

Метою даної роботи є дослідження вмісту вітаміну С у листках азиміни 
трилопатевої в умовах зростання у м. Києві та дослідження цитостатичної активності 
азиміни трилопатевої в умовах міста Києва. Дослідження були проведені у 2013-2014 
роках на базі лабораторій мікробіології та фізіології рослин кафедри ботаніки. 
Матеріал для досліджень було взято з рослин азиміни трилопатевої колекційної 
ділянки відділу акліматизації плодових рослин НБС ім. М.М. Гришка. 

Вміст вітаміну С в рослинній сировині Asimina triloba 
Нами було проведено дослідження вмісту вітаміну С у сухих листках азиміни 

трилопатевої методом Тільмана. Дослідження проводилося 4 рази у різні дні. 
Кількісне визначення вітаміну С проводили за методом Тільмана [5]. Для цього 
робили точну наважку 1 г сухих листків азиміни, відміряли 9 мл 2% р-ну хлоридної 
кислоти. Наважку розтирали у фарфоровій ступці з невеликою кількістю битого скла, 
додаючи потроху хлоридної кислоту. Швидко відфільтровували через вату у суху 
колбу отриману витяжку, відміряли піпеткою 3 мл фільтрату у конічну колбу. 
Відтитровували фільтрат 0,001н розчином 2,6-дихлорофеноліндофенолу до появи 
слабко рожевого кольору, що не зникатиме у подовж 30 секунд.  

Розрахунки вмісту вітаміну С проводили за формулою: 

Ак  =  0,088  а  10 / 3,  де  Ак – вміст аскорбінової кислоти (в мг) у 1 г наважки,                                 
 а – кількість мл індикатора, що витратили на титрування, 
0,088 - коефіцієнт, що показує масу аскорбінової кислоти (0,008мг) якій 

відповідає 1 мл індикатора, 
10 – маса витяжки, 
3 – об’єм фільтрату взятий для дослідження. 
З графіка видно, що у 1 грамі наважки сухої речовини листків азиміни 

трилопатевої знаходиться майже 1,8 мг вітаміну С. Так як добова потреба людини у 
вітаміні С становить 50-70 мг, то азиміну можна вважати чудовим постачальником 
аскорбінової кислоти для організму людини. Вітамін С, який є у листках, також є і у 
плодах азиміни трилопатевої у тій самій кількості, що й у листках.  Аскорбінова 
кислота відіграє надзвичайно важливу роль: посилює еритропоез, фагоцитарну 
активність лейкоцитів, стимулює обмін речовин, бере участь у синтезі: колагену, 
дофаміну, норадреналіну та адреналіну, стероїдів (холестерину та стероїдних 
гормонів), серотоніну та катаболізмі тирозину.  
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Рис.1. Вміст вітаміну С в листках азиміни трилопатевої 

Цитостатична активність Asimina triloba 
Цитостатики є важливими інгібіторами клітинних процесів, що блокують 

проходження клітиною мітотичного циклу і тим самим впливають на затримку 
розвитку пухлин. Нами було проведене дослідження методом дії водних витяжок з 
листків азиміни трилопатевої на поділ клітин меристеми бічних корінців проростків 
огірка за методикою В.Б. Іванова – Є.Н.  Бистрової [2]. Витяжки готували наступним 
чином: 5 г подрібненої повітряно-сухої речовини заливали 100 мл окропу і кип’ятили 
протягом 2-3 хв, давали відстоятися протягом 24 годин. Відфільтровували розчин, 
що має активну концентрацію 50 мг/мл. Насіння огірків розкладали по 10 шт. у 10 
чашок Петрі діаметром 10-12 см на круги фільтрувального паперу. Кожний диск 
змочували 10 мл розчину певної концентрації. Чашки вміщували в термостат при 
температурі 27° С. Спостереження проводили на 4 добу. Ступінь інгібування 
проліферації визначали за довжиною бічних корінців, порівняно з контролем. 

Результати наших експериментальних досліджень наведені на рисунку 2. 
 

 
Рис. 2. Цитостатична активність азиміни трилопатевої (тест-обєкт – 

проростки огірка) 

 
Наші дослідження показали, що Asimina triloba при концентрації витяжки 1/9 

виступає стимулятором проліферації, при 1/9 – 3/7 є інгібітором проліферації.  
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Таким чином, найбільш активним цитостатиком є водна витяжка з листків 
Asimina triloba в концентрації 1/9.  

 

 
 

Результати цитостатичної активності у плодах 
За результатами наших досліджень виявляється, що плоди Азиміни мають 

більшу цитостатичну активність, що пов’язано з наявністю в них великої кількості 
ацетогеніну, який попереджує розмноження окремих різновидів ракових клітин. Ми 
брали сік азиміни у мл і розводили його з водою у співвідношеннях 1/9, 2/8, 3/7, 4/6, 
5/5, 6/4, 7/3, 6/4, 7/3, 8/2, 9/1, також контроль, у якому розчин соку азиіни був 
відсутній.. 
 Отже, найбільш активним цитостатиком є азиміна трилопатева у концентрації 8 мг 
соку азиміни до 2 мг розчинника (води).   

Отже, Asimina triloba є перспективною для культури в Лісостепу України. Її 
можна широко використовувати у плодівництві та декоративному садівництві на 
території Лісостепу України, а також з лікувальною метою, для чого необхідне 
подальше вивчення властивостей її сировини. 
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Види роду Galanthus 
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Збереження рідкісних та зникаючих видів рослин та їх раціональне 
використання є на сьогодні однією з найважливіших проблем охорони оточуючого 
середовища. До найбільш рідкісних видів рослин, які потребують охорони, 
відносяться всі види роду Galanthus L. (Amaryllidaceae). Зникають первинні 
місцезростання цих видів, різко скорочуються їх ареали. Підсніжники становлять 
інтерес також як декоративні та лікарські рослини, які заслуговують широкого 
впровадження в культуру. 

Рід підсніжник (Galanthus) — належить до родини Амарилісових 
(Amaryllidaceae), підродини Amaryllidoideae. Нараховує 22 види. Більшість з них 
розквітають у зимовий час, до весняного рівнодення (21 березня в північній півкулі), 
але деякі види цих квітів розквітають ранньою весною і пізно восени. Це багаторічні 
трав'янисті цибулинні рослини. Усі представники роду мають квітки білого 
забарвлення, що відображене в науковій назві Galanthus — з грецького гала 
«молоко», антос «квітка. Підсніжник звичайний — це рослина з білосніжними квітками 
що родом із півдня Європи, де він росте в гірських лісах на вологому грунті. Коли 
бутон підсніжника розкривається, спочатку розходяться три зовнішні, довгі чисто-білі 
листочки, потім відкриваються три внутрішні, коротші. Усередині заховано шість 
тичинок і маточка. 

Крім Ліннея класифікація видового складу роду Галантус була запропонована 
такими вченими: Я.Г.Вейкер (1888), З.Т. Артющенко, H.P. Traub, H.W. Moldenke 
(1947, 1957), P. Gottlieb – Tannenhein (1904), Л.М. Кемулярія-Натадзе (1947), Н.П. 
Хохряков (1960). 

Рід Galanthus об’єднує 22 види, що зростають в Середній Азії та Південній 
Європі, Малій Азії та на Кавказі. 19 з них ростуть в Малій Азії та на Кавказі. 
Найбільшим видовим різноманіттям характеризуються підсніжники Кавказу – 11 
видів.  

Найбільш обширний ареал має G.nivalis, який включає в себе багато підвидів 
та різновидів, про що й свідчать роботи G. Hegi (1936), F.S. Stern (1956), H. 
Meuseletal. (1965), W. Keller (1985), S. Prister, I. Isepy (1973), D.A. Webb (1980), З.Т, 
Артющенко (1970), A.P. Devis (1999), К.А. Малиновського(1980) та інші. 

Як свідчить аналіз географічного поширення G.nivalis в Україні , він поширений 
від Закарпаття до Придніпровської низовини і відрогів Середньоросійської височини 
із заходу на схід та від Поліської низовини до півдня лісостепової зони(в Одеській і 
Кіровоградській областях) [2,3]. 

В Україні є такі види роду Galanthus: G.nivalis, G.elwesii, G.plicatus. 
В рівнинній частині України G. nivalis приурочений переважно до грабових, 

грабово-дубових, букових та дубових лісів. Їх характерною рисою є наявність добре 
вираженого ярусу підліску. Винятком є лише дубово-грабові ліси, в яких підлісок 
відсутній. Значно рідше зустрічається G. nivalis в кленово-липових угрупованнях, 
вільхових лісах, осиково-в’язових угрупованнях, березових лісах. Більшість із них 
сформувались на місці корінних лісових угруповань під впливом антропогенних 
факторів. В таких лісах слабо виражений підлісок і добре розвинений трав’яний 
покрив.  
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G. elwesii, хоч і перебуває в Україні на східній межі ареалу в степовій зоні, 
однак за своєю еколого-ценотичною природою є лісовим видом. Ліси в степовій зоні 
займають невеликі площі на схилах та тальвегах балок (байрачні ліси), заплави та 
тераси рік (арені ліси) і, зрідка, на плакорі. G. elwesii зберігся в плакорних та 
байрачних лісах, заростях чагарників та, зрідка на степових типчакових схилах на 
південному заході України [В.І.Мельник, 1993, 1994]. 

G. plicatus – гірський лісовий вид, приурочений переважно до шиблякових 
угруповань, утворених Quercus pubescens та Carpinus orientalis. Вид зростає також в 
дубово-ясенових, скельнодубово-ясенових, букових лісах. Крім зазначених лісових 
угруповань, G. plicatus зустрічається в чагарникових заростях, утворених Prunus 
stepposa та Rosa canina з поодинокими Q. pubescens та C. orientalis, які є 
антропогенопохідними від шиблякових лісів. Вид зростає, в основному, в добре 
зволожених місцезростаннях в балках, долинах струмків та на схилах північної 
експозиції. Найбільш сприятливе для зростання G. plicatus поєднання еколого-
ценотичних умов, характерне для західної частини Кримських гір.     

Рід Галантус відноситься до первоцвітів і широко культивуються в 
Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, в Донецькому 
ботанічному саду НАН України, ботанічних садах Київського, Львівського та 
Одеського університетів, в Нікітському ботанічному саду і потребують охорони [2]. 

Завдяки високим декоративним та лікарським властивостям підсніжники стали 
рідкісними в межах всього ареалу роду Galanthus. G. nivalis скорочує свій ареал на 
східній межі в Україні. Причиною регресивних змін в ареалі G. nivalis є вирубки лісів, 
випас худоби, створення зон відпочинку, хижацький збір квітів в період вегетації та 
викопування цибулин. G. plicatus не скорочує свій ареал в Криму, але в місцях 
сильного антропогенного тиску, його чисельність різко скорочується. На стан 
популяцій виду негативно впливає масовий сбір і вивіз квітів підсніжника.[3] 

Всі види підсніжників характеризуються високим ступенем успішності 
інтродукції, що робить можливим легке введення їх в культуру. Як найбільш 
ранньовесняні рослини, підсніжники пробиваються крізь мерзлу землю, добре 
переносять весняні заморозки та снігопади. Вони квітують з кінця лютого до 
середини квітня. Особливу цінність в декоративному відношенні представляє G. 
elwesii, цвітіння якого триває більше місяця.  

Використання підсніжників разом з іншими ефемероїдами значно поліпшать 
ландшафтно-естетичні якості міського середовища. 
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Одним iз головних компонентiв, який вiдiгpає важливу pоль у фоpмуваннi 

регіональної флоpи, є уpбанофлоpа. Будь-яка флоpа - це динамiчна система 
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підпорядкованих флоp, що знаходяться весь час в pозвитку. Тому для детального 
вивчення уpбанофлоpи необхiдний аналiз  її елементiв, який дозволяє бiльш повно 
встановити її видовий склад, виявити шляхи формування, дати оцiнку сучасного 
стану, pозкpити головні тенденції змiн у майбутньому. Цiй пpоблемi пpисвяченi 
численні праці ботаніків piзних кpаїн свiту (Ильминских,1986; Чичев, Игнатьева,1987; 
Игнатов  и дp.,1990; Kornas, 1977 та інші). Але в Укpаїнi тiльки нещодавно почали 
вивчати флоpу мiста Києва ( Котов, 1977; Мосякiн, 1989). 

До початку наших досліджень дані про флоpу Шевченківського району Києва 
були фpагментаpними (Пачоський, 1889; Федосеев, 1898; Погорельський, 1904; 
Яната, 1909; Крижевський, 1909; Дойч, 1909; Опперманн, 1930), цiлiсний аналiз 
флоpи судинних рослин району за всю історію його існування не проводився, тому 
вивчення урбанофлори Шевченківського району є актуальним. 

Мета і завдання дослідження. Метою нашої pоботи було критично вивчити 
флору судинних рослин міста Києва та здійснити її всебічний аналіз. Для досягнення 
мети були визначені такi завдання: 
 ознайомитися з флорою парків Шевченківського району міста Києва; 
 навчитися опрацьовувати інформацію ексикатів; 
 створити конспект флори Шевченківського району за даними Наукового гербарію 

кафедри ботаніки Київського Національного університету імені Тараса Шевченка 
(KWU); 

 провести інвентаризацію флори судинних рослин Шевченківського району. 
Об’єкт дослідження  – парки Шевченківського району міста Києва. 
Предмет дослідження – видовий склад урбанофлори Шевченківського району. 
Методи дослідження. В дослідженні використано загальноприйняті методи 

флористичного дослідження шляхом опрацювання гербарних матеріалів, 
порівняльний та математичні методи.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено видовий 
склад судинних рослин Шевченківського району міста Києва та складено анотований 
конспект флори, який включає назви родин, видів, умови зростання та локалітет, а 
також авторів і дати збору та визначення. 

Шевченківський район — район міста Києва. Створений згідно з постановою 
ЦВК УРСР 4 квітня 1937 року. Район розташований у центральній частині міста. 
Межує на сході — з Печерським, на заході — зі Святошинським, на півночі — 
зПодільським, на півдні — з Солом'янським, на південному сході — з Голосіївським 
районами Києва. 

За даними Наукового гербарію кафедри ботаніки Київського Національного 
університету імені Тараса Шевченка (KWU) нами виявлено присутність наступних 
видів у флорі Шевченківського району (див. табл. 1) 

Таблиця 1 
Флора Шевченківського району міста Києва 

Родини Види 

Caryophyllaceae (Гвоздичні) Viscariavulgaris Bernh 

Clusiaceae (Звіробійні) Hypericum perforatum L. 

Primulaceae (Первоцвіті) Primula veris L. = P.officinalis L. 

Boraginaceae (Шорстколисті) Myosotis lithuanica (Schmalh.) Bess.exDobrocz. 

Ranunculaceae (Жовтецеві) Consolida regalis S. F. Gray = D.hybridum Voss. Ficaria 
verna Huds. Ranunculus illyricus L. Ranunculus acris L. 
Consolida orientalis (J. Gay) Schroding. = Delphinium 
orientale J.Gay. Ranunculus acris L. = R.repens L. 
Anemone nemorosa L. Anemone ranunculoides L. 
Ranunculus polyanthemos L. =  
R.acris L. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Продовження таблиці 1 
Флора Шевченківського району міста Києва 

Родини Види 

Rubioideae (Маренові) Galium boreale L. Cruciata glabra (L.) Ehrend.= Galium 
vernum Galium verum L. 

Apiaceae (Зонтичні) Archangelica officinalis Hoffm. Torilis japonica (Houtt.) DC. = 
Anthriscus silvestris (L.)Hoffm. Daucus carota L. 

Onagraceae (Онагрові) Oenothera rubricaulis Klebahn = Onagra biennis Scop 

Fabaceae (Бобові) Vicia sepium L. = Оrobus vernus Vicia sepium L. Galega 
officinalis L. Lotus corniculatus L. Cytisus ruthenicus Fisch. 
exWoloszcz Lotus arvensis Pers. = L. corniculatus L. 

Violaceae (Фіалкові) Viola montana L. 

Lamiaceae (Глухокропивові ) Lamiumma culatum  L. = Lamium purpureum L. Clinopodium 
vulgare L. 

Rosaceae ( Розові) Potentilla anserina L. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. = Siversia 
montana 

Asteraceae (Айстрові) Sonchus arvensis Bidens tripartita L. Erigeron canadensis L. 
Inula britannica L. Tanacetum vulgare L. 

Polygonaceae (Гречкові) Polygonum neglectum Bess.= 
P. aviculare L. Rumex acetosella L. 

Salicaceae  (Вербові) Salix fragilis L. 

Papaveraceae (Макові) Chelidonium majus L. 

Amaranthaceae (Амарантові) Amaranthus retroflexus L. Celosia cristata L. 
Gomphrena.Chenopodium polyspermum L. Chenopodium 
album L. = Chenopodium urbicum Plantago media L. 
Plantago lanceolata L. Salsolatragus ruthenica Iljn. 

Plantaginaceae (Подорожникові) Plantago lanceolata L. 

Brassicaceae (Капустяні) Brassica campestris L. 

Poaceae (Тонконогові) Festuca rubra L. 

За результатами гербарних досліджень, встановлено, що на території 
Шевченківського району міста Києва поширені рослини 53 видів, які відносяться до 
19 родин, а саме: Розові, Гвоздичні, Звіробійні, Первоцвіті, Шорстколисті, Жовтецеві, 
Маренові, Зонтичні, Онагрові, Фіалкові, Глухокропивові, Астрові, Гречкові, Вербові, 
Макові, Амарантові, Подорожникові, Капустяні, Тонконогові Визначено, що в 
Шевченківському районі найширше представлені родини Жовтецеві – 9 видів, 
Амарантові – 6 видів, Айстрові та Маренові – по 5 видів, Зонтичні та Подорожникові – 
по 3 види, Розові, Глухокропивові та Гречкові – по 2 види (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кількість видів родин, рослини яких поширені на території 

Шевченківського району міста Києва. 
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Фітогенофонд дуже важко піддається відновленню. Але все-таки її 
відновлюють на забудованих територіях, сіють на непокритих будинками та дорогами 
площах, реконструюють цінні насадження. Щоб обсяги відновних робіт постійно 
збільшувалися, не потрібно забувати про їхню необхідність. 

ВИСНОВКИ: 1. Встановлено, що на території Шевченківського району міста 
Києва поширені рослини 53 видів, які відносяться до 19 родин, а саме: Розові, 
Гвоздичні, Звіробійні, Первоцвіті, Шорстколисті, Жовтецеві, Маренові, Зонтичні, 
Онагрові, Фіалкові, Глухокропивові, Астрові, Гречкові, Вербові, Макові, Амарантові, 
Подорожникові, Капустяні, Тонконогові. 

2. Визначено, що в Шевченківському районі найширше представлені родини 
Жовтецеві – 9 видів, Амарантові – 6 видів, Айстрові та Маренові – по 5 видів, 
Зонтичні та Подорожникові – по 3 види, Розові, Глухокропивові та Гречкові – по 2 
види. 

3. Обґрунтовано значення заходів щодо охорони флори забудованих районів 
міста Києва у зв'язку з її екологічною, грунтозахисною, санітарно-оздоровчою роллю.  

 

Список використаних джерел: 

1. Вент Ф.; «В світі рослин»; Переклад з англ.. - Спічкіна І.І.; М., 1982 р. – 320 с. 
2. Єлін Ю.Я., Зерова М.Я., Лушпа В.І., Шаброва С.І. Дари лісів. - К.: «Урожай», 1979. 

– 235 с. 

 
 

Особливості будови та росту камбію в деревних рослин 

 
Онищук І.В. студент 4 курсу 
напряму підготовки  «Біологія» 
науковий керівник: 
викладач Білявський С.М. 

 
Камбій – вторинна твірна тканина, що розташована під корою. На поперечному 

зрізі він має вигляд вузького кільця. Клітини камбію діляться, утворюючи назовні 
клітини кори, а всередину – клітини деревини. Таким чином стебло росте в товщину.  

Клітини камбію постійно діють у період вегетації рослин і можуть 
функціонувати протягом кількох років. Особливо інтенсивно розмножуються клітини 
камбію весною. Клітин деревини утворюється значно більше, ніж клітин кори, тому 
деревина займає значну частину на поперечному розрізі стебла.Потовщення стебла 
відбувається за рахунок періодичної діяльності камбію. Клітини камбію постійно діють 
у період вегетації рослини і можуть функціонувати упродовж кількох років. Особливо 
інтенсивно розмножуються клітини камбію навесні, тому кора з пагонів легко 
знімається.  

Схематично процес росту клітин камбію можна уявити так: клітина камбію 
росте і ділиться. З двох нових клітин внутрішня спеціалізується і перетворюється на 
клітину деревини, що прилягає до старих її елементів, а клітина камбію, відсунута 
назовні, зберігає здатність до подальшого поділу (тобто залишається камбіальною). 
Після поділу цієї клітини зовнішня дочірня клітина починає перетворюватися на 
постійну клітину кори, а внутрішня дочірня залишається камбіальною. Ця камбіальна 
клітина знову утворює клітину деревини, а далі — кори.  

Отже, камбіальні клітини діляться безперервно: всередину — клітини, з яких 
будується деревина, назовні — клітини, з яких будується кора. Нові клітини деревини 
наростають назовні, а клітини кори — із середини. При цьому камбій весь час 
кільцеподібно охоплює деревину.  
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Як правило, клітин деревини утворюється значно більше, ніж клітин кори, тому 
деревина займає значнішу частину на поперечному розрізі стебла. Клітини деревини 
і кори, які утворилися з камбію, можуть розростатися як у поздовжньому, так і в 
поперечному напрямку.  

Ріст клітини камбію припиняється з настанням зимового періоду, а навесні 
поновлюється. Лише у посушливих районах (саванах) рослини влітку втрачають 
листя і вступають у літній період спокою. За умов вологих тропіків дія камбію не 
припиняється, тому рослини там ростуть постійно.  

На поперечному розрізі трирічного пагона липи видно, що деревина має чітко 
виражені шари. Це річні кільця, які чітко виділяються внаслідок того, що деревина, 
яка утворилась у різні пори року, має різні колір, блиск і щільність. Весняна деревина, 
яка утворилася після відновлення діяльності камбію, складається з великих клітин з 
тонкими оболонками. Вона зазвичай багатша на судини та трахеїди, тому здається 
пухкішою і забарвлена в світліший колір. Осіння деревина складається з більш 
товстостінних, але вужчих волокон і замість елементів, які проводять воду, містить 
більше механічної тканини, тому здається темнішою. 

Внаслідок відмінності у структурі пізня деревина функціонує переважно як 
механічна тканина, а весняна проводить воду з розчиненими мінеральними солями. 
Перехід від весняної деревини до осінньої відбувається поступово, а перехід від 
осінньої до весняної завжди раптовий.  

Ширина річних кілець залежить від виду дерева, його віку (на початку життя 
рослини утворюються ширші кільця, з віком вони поступово вужчають), від умов 
середовища. За шириною кілець можна прочитати історію умов життя дерева.  

Отже, найважливішою функією твірної тканини – камбію є ріст осьових органів 
рослини (стебла, кореня) в товщину. 
 

Список використаних джерел: 
1. Малый практикум по физиологии растений /Под ред. М.В.Гусева/. – М.: Изд-во 

МГУ, 1982. 
2. Сказкин Ф.Д. и др. Летние практические занятия по физиологии растений. – М.: 

Просвещение, 1973. 
3. Морфологія рослин з основами анатомії та цитоембріології: посібник / Ю. О. 

Войтюк, Л. Ф. Кучерява, В. А. Баданіна, О. В. Брайон.. — Київ: Фітосоціоцентр, 
1998. — 216 с. 

4. Ботаніка: Підручник для студ. вуз. / І. М. Григора, С. І. Шабарова, І. М. Алейніков. 
— Київ: Фітосоціоцентр, 2004. — 476 с. 

 
 

Яйценосність STRUTHIO CAMELUS LINNAEUS у кліматичних умовах 
Черкаської області 

 
Різник А.Г. студентка 5 курсу 
спеціальності  «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук,  
доцент Пархоменко О.В. 

 
 У наш час великого поширення набуває промислове вирощування страусів, як 

тварин для виробництва, а також як декоративних тварин [1]. Основними продуктами 
страусівництва є м'ясо, шкіра, пір’я, яйця та жир [2]. Спектр використання отриманої 
продукції забезпечує повну реалізацію, що може бути сировиною для багатьох 
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галузей народного господарства [1]. У медицині використовують сухожилля, рогову 
оболонку ока та кров страусів [3]. 

Вибір теми базується на маловивченості виду Страус (Struthio) та 
особливостей яйценосності в умовах клімату Черкаської області, тому метою нашої 
роботи було дослідження і аналіз, продуктивні якості страусів чорної африканської 
породи в кліматичних умовах Черкаської області на території України в умовах 
фермерського господарства Хрещатик Агро ФГ. 

Основним матеріалом для дослідження слугували спостереження гніздового 
та загонового життя страуса африканського. . Дослідження проводилося на території 
приватного фермерського господарства Хрещатик Агро ФГ у Черкаській області 
протягом червня 2012 – квітня 2013 років. 

Розвиток будь-якої галузі птахівництва базується на таких важливих 
показниках, як інтенсивність яйцекладки та інтенсивність яйценосності, оскільки ці 
характеристики дають можливість визначити продукуючу здатність птахів для 
подальшого їх покращення. 

Страус - полігамний птах. Найчастіше страусів можна зустріти групами по 3-5 
птахів - один самець і кілька самок. Тільки у не гніздовий час страуси іноді 
збираються зграями до 20-30 птахів, а статевонезрілі птахи (на півдні Африки) - і до 
50-100 особин. 

Юні самки і самці повинні вирощуватися окремо від 12-ти місячного віку і до 
статевої зрілості. Незапліднені яйця протягом раннього періоду розмноження, 
звичайно викликаються безплідністю самця. При фермерському розведенні страусів 
яйця потрібно збирати один-два рази у день. Це робиться для запобігання 
пошкодження яєць птахами а також шкідливого впливу навколишнього середовища 
(різкий перепад температур, підвищена вологість тощо). 

У самців страусів дуже розвинутий інстинкт батьківства, тому потрібно 
остерігатись їх під час відбирання яєць, оскільки птахи можуть бути дуже 
агресивними.  

Період яйцекладки: березень - серпень. Самка страуса починає нестися 
приблизно в 3х річному віці (нерідко бувають випадки яйценосності в більш ранньому 
віці). При правильній годівлі самиці страусів починають нести яйця приблизно у віці 2 
років, і, як правило, можуть нестися більш ніж 40 років. Цей процес нерегулярний і 
індивідуальний для кожної самки. У природних умовах разова інкубація для одного 
самця складає 13-16 яєць. 

 Весь процес інкубації займає 42-44 дні. Середня продуктивність однієї самки 
страуса в середньому становить 12 яєць на місяць середньою вагою 1511,5 грам 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка продуктивності самок страуса за 2005 – 2012  роки 

Показники 2005 2006 2007 2008 2011 2012 

Кількість яєць на самку/сезон 19,3 35,3 38,4 42,3 49,3 53,0 

Средня маса яйця,г 1564 1633 1649 1648 1653 1655 

Початок сезонної кладки 20,04 26,03 9,03 28,02 13,02 18,08 

Кінець сезонної кладки 28,08 24,08 2,09 7,09 12,09 10,09 

Тривалість сезону кладки яєць, шт 126 151 177 191 211 204 

Продуктивний сезон у африканських страусів в середній смузі України триває з 
березня по жовтень. 

Кількість яєць, отриманих від однієї самки за один яйценосний сезон може 
досягти 70 штук. У природі висиджуванням яєць і доглядом за пташенятами 
займається самець. Яйця, звичайно, відкладаються у спеціально обраному місці. Для 
підтримання стабільної температури в гнізді птахи трохи занурюють яйця в пісок. 
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Самець охороняє гніздо а також слідкує за станом яєць перевертає їх час від часу, 
відкочує вбік пошкоджені та інфіковані. 

 Колір і форма шкаралупи залежать від стану здоров’я самки, а також від 
системи годівлі. Нормальний колір шкаралупи – яскраво-жовтий. За розмірами 
страусине яйце має близько 18 см у висоту і 14 см у діаметрі [4]. Тобто, середня вага 
яйця самки страуса Хрещатик Агро ФГ перевищує середній показник, а це, 
безсумнівно, позитивний момент діяльності  ферми. 

Процес репродукції у птахів залежить від довжини світлового дня. Здорові 
самки можуть нестися практично цілий рік - особливо, якщо застосовується 
спеціальна програма освітлення, для якої використовують комбінацію природного 
денного світла і штучного світла, щоб стимулювати і підтримувати яйценосність 
самок. Для цього потрібно чітко і послідовно використовувати штучне світло для 
збільшення тривалості світлового дня. 

Інкубація яєць триває 42 – 43 дня при температурі 36.5 oС і вологості 18 – 22%. 
При закладанні яєць на інкубацію необхідно уникнути різкого перепаду температур 
при переміщенні яєць з сховища безпосередньо до інкубатора. На інкубацію яйця 
бажано ставити повітряною камерою догори, що також значно полегшить процес 
контролю за їх станом в подальшому. 

Бажано, щоб інкубатор був обладнаний системою автоматичного повороту 
яєць, оскільки яйця повинні перевертатись на 180o хоча б один раз на 4 години. 

Під час перебування яєць в інкубаторі необхідний постійний контроль за їх 
станом. Заплідненість яєць можна виявити вже на другий тиждень інкубації. 
Повторний контроль робиться на четвертому тижні. Виявлені незапліднені та 
інфіковані яйця повинні бути видалені з інкубатора негайно. 

На 40 – 41 день інкубації яйця з основного інкубатора переносяться до 
вивідкової шафи. Якщо такої немає можна обійтись спеціально обладнаною 
кімнатою, де буде підтримуватись необхідна температура і вологість. 

Народження курчат триває 2 – 3 дні. В цей час необхідно ретельно 
контролювати чи всі курчата можуть вилупитись самостійно. Якщо це необхідно, 
потрібно допомагати їм розбити шкарлупу. Проте це потрібно робити дуже обережно, 
щоб не нашкодити пташеняті [5]. 

Після народження курчат переводять в спеціальні загони, а інкубатори 
ретельно прибирають і дезинфікують. 

Висновки. Отже, страусівництво – високопродуктивний вид галузі 
птахівництва, який трансформується в самостійну галузь сільського господарства в 
світі й в Україні. Розвиток цієї галузі може стати для вітчизняного виробника 
перспективним і конкурентоздатним. Для розвитку цієї галузі птахівництва, важливо 
враховувати інтенсивність яйценосності, продуктивності, інкубації яєць 
африканського страуса, а саме умови, які впливають на процес репродукції у птахів 
для успішного розведення даної птиці. Від успішної організації залежить успіх 
продуктивності відтворення зграї страусів, тому ми повинні приділяти цьому процесу 
велику увагу. 
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Підродина Cливові 
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Підродина Сливові (Prunoidae) входить до складу родини Розові. Сама 

підродина Сливові включає до 10-11 родів і понад 400 видів, поширених головним 
чином в помірній і субтропічній зонах Північної Америки і Євразії. Невелика кількість 
видів зустрічається в андійських областях Південної Америки, в тропічних районах 
Африки, Азії, Північної Австралії.  

Більшість їх є світлолюбними рослинами які мешкають на відкритих схилах гір, 
у підліску листяних або змішаних і соснових лісів в нижньому та середньому гірських 
поясах. Багато видів є основним елементом гірських деревно-чагарникових заростей. 
Деякі види такі як вічнозелена лавровишня аптечна (Laurocerasusofficinalis), дуже 
тіневитривалі  і можуть зростати і під пологом темнохвойних гірських лісів, а 
вологолюбні види дуже близькі до лавровишні ростуть у дощових тропічних лісах.  

Цвітіння представників підродини відбувається до появи листя або одночасно 
з ним, іноді дуже рано навесні. Дерева в цей час надзвичайно декоративні завдяки 
квіткам білого та рожевого кольору.Квітки мають приємний запах завдяки нектару, що 
міститься в них, що приваблює комах і сприяє запиленню квітки.Багато сливових  
успішно розмножуються вегетативно шляхом та  утворюють  кореневі  нащадки. Вони  
широко поширені у Європі, на Кавказі, в Західному Сибіру. До підродини Сливові 
належать такі роди як: вишня,слива, абрикос, мигдаль,черемха, лавровишня. 
Найпоширенішими представниками роду слива є алича та слива домашня, які 
широко використовуються в харчовій промисловості (варення, джеми, компоти, 
наливки. Культура аличі відрізняються винятковою скоростиглістю. Вона починиє 
плодоносити на 3 рік, після посадки, а деякі сорти закладають квіткові бруньки ще в 
розпліднику. Плоди являють собою округлу або видовжену кістянку  вагою від 3-6 г у 
дикорослих різновидів, до 60 г у культурних сортів. У дикому вигляді дерево росте не 
тільки в Закавказзі, яке традиційно вважається батьківщиною культури, але на 
великій території від передгірних районів Альп до північних передгір'їв Гімалаїв. Всі 
рослини цієї підродини мають велику господарську цінність для людини як плодові 
рослини. Вони відомі з глибокої давнини. Мигдаль широко застосують в 
кондитерській промисловості і для отримання жирного мигдалевого масла, яке 
використовується переважно в медицині та парфумерії. Дикий мигдаль частіше має 
гіркі ядра, що отримується з них олію використовують у миловарінні. Деревина 
сливових йде на різноманітні вироби, на токарні вироби, музичні інструменти, 
курильні трубки і мундштуки, використовується в меблевому виробництві. 

Рожево-коричнева деревина черемхи пізньої (Prunus serotina) вважається в 
США другий за значенням серед листяних порід (після горіха чорного) для меблевого 
виробництва та оздоблювальних робіт, виготовлення футлярів для приладів і 
інструментів. Майже всі сливові (крім черемхи) на стовбурах відокремлюють камедь, 
яка знаходить деяке застосування в приготуванні фарб, клею і в кондитерській 
промисловості. Плоди черемхи, листя лавровишні використовують у медицині. Плоди 
вишні рекомендується активно вживати в їжу з метою підвищення в крові 
гемоглобіну, зниження високого тиску і зміцнення капілярів щоб уникнути 
крововиливів; вона є відмінним профілактичним засобом від інфарктів, тромбозів, 
інсультів, нападів стенокардії та від ускладнень артеріального атеросклерозу; 
м'якоть плодів застосовується при лікуванні подагри і артриту, оскільки зменшує 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%85%D0%B8
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рівень сечової кислоти в організмі і усуває запалення суглобів; за рахунок досить 
високого вмісту міді вишню корисно включати в раціон при лікуванні епілепсії та 
деяких психічних захворювань – ягоди; вишні благотворно впливають на центральну 
нервову систему і на діяльність головного мозку; протизапальні і бактерицидні 
властивості вишні дозволяють успішно боротися зі стрептококами і стафілококами, 
знищувати збудників дизентерії; при простудних захворюваннях вишня служить 
відмінним жарознижуючим засобом, а при бронхіті та сухому кашлі ягоди діють як 
м'яке, але дієвий  відхаркувальний засіб. Пишним цвітінням відкриває весняний сезон 
в саду декоративна вишня - сакура. Навесні декоративна вишня дуже рясно цвіте, 
газон під нею перетворюється в рожевий килим з опалого пелюсток. Сливу 
застосовується в медицині, кулінарії, косметології. У медицині: слива посилює 
апетит, крім цього компоти і киселі з сливи корисні при атеросклерозі, хворобах 
нирок, ревматизмі і подагрі, рекомендують сливу людям, страждаючим недокрів'ям і 
серцево судинними захворюваннями. з'єднання калію, що містяться в плодах сливи, 
мають сечогінну дію, чим сприяють виведенню з організму надлишку води і кухонної 
солі. Плоди абрикоса цінуються  високим вмістом пектинових речовин, без них важко 
отримати такі популярні ласощі, як мармелад, пастилу, джем, желе або смачну 
начинку для цукерок. Абрикосовий сік містить багато солей кальцію і заліза, тому він 
дуже корисний маленьким дітям і вагітним жінкам- 150 г соку задовольняють добову 
потребу людини в каротині.Черемха асоціюється у нас з чимось ароматним, 
весняним і повітряним. Черемшина — цінна лікарська рослина. Листя, квіти, плоди і 
кора мають певні цілющі властивості. У свіжому вигляді плоди — чудовий 
антисептичний і протицинговий засіб, містять велику кількість дубильних речовин, 
тому вживають їх як в'яжучий засіб при шлунково-кишкових захворюваннях. Персик 
використовуваного в медицині і косметиці.Персик має корисні і лікувальні властивості 
для організму, завдяки чому персик широко використовується в народній і 
традиційній медицині. Його плоди мають корисні властивості і застосовуються  при 
таких недугах як подагра, ревматизм, захворювання нирок. Процедура з 
використанням персика освіжає нормальну шкіру обличчя і надає їй еластичність. 

Всі представники мають широкий спектр використання, як в медицині, 
озелененні та харчовій промисловості і потребують подальшого вивчення. 

 
Список використаних джерел: 

1. Вент Ф.; «В світі рослин»; Переклад з англ.. - Спічкіна І.І.; М., 1982 р. – 320 с. 
2. Єлін Ю.Я., Зерова М.Я., Лушпа В.І., Шаброва С.І. Дари лісів. - К.: «Урожай», 1979. 

– 235 с. 

 
 

Стовбурові твердокрилі Згурівського дендропарку 
 

Сухенко О.В. студентка 2 курсу 
напряму підготовки  «Біологія» 
науковий керівник:  
кандидат біологічних наук,  
доцент Пархоменко О.В. 

 
В Україні є дуже багато величних ландшафтних парків, одним із яких є 

Згурівський дендропарк, заснований у 60-х роках XIX століття графом Петром 
Аркадійовичем Кочубеєм. Парк обсаджений з усіх боків суцільними лісозахисними 
смугами. З півдня, півночі і заходу насадження складаються переважно з дуба, 
липи, береста, в'яза, клена гостролистого і татарського, явора, ясена, білої акації 
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тощо. У підліску зростають крушина, жостір, ліщина, бруслина європейська і 
бородавчата, особливо багато бузини чорної, яка наповнила весь парк. Із сходу в 
складі насаджень переважають хвойні породи - сосна звичайна, ялина європейська, 
смерека європейська, модрина європейська. У середині парку є кілька галявин, які 
раніше були зайняті газоном, а деякі оздоблювалися клумбами. Серед них 
мальовничо розміщені групами і поодиноко різні екзотичні породи. Уздовж алей, 
густою сіткою переплетених у парку, було насаджено багато декоративних 
чагарників.  

Зелені насадження  територій постійно перебувають під впливом 
різноманітних антропогенних чинників, тиск яких неухильно зростає з року в рік. 
Загазованість атмосфери, кислотні дощі тощо обумовлюють утворення цілих масивів 
ослаблених зелених насаджень. У цих умовах реалізується високий потенціал 
розмноження, характерний для багатьох фітофагів завдяки великій плодючості і 
швидкій зміні поколінь. Відбувається так званий спалах масового розмноження. 
Особливо небезпечні жуки-вусачів, златки, деяких короїди тощо, які заселяють і 
суттєво пошкоджують ослаблені рослини дендропарку [2]. Частина парку являє 
собою деревні насадження, тому саме тут проявляється найбільше очевидна 
діяльність стовбурових твердокрилих, яка має суттєві негативні наслідки.  

На сьогоднішній день назріла нагальна потреба у всебічному вивченні 
динаміки видового складу стовбурових твердокрилих дендропарку, оскільки постійно 
зникають рідкісні види дерев та кущів, не проводяться роботи по відновленню 
рослин.  

Стовбурові шкідники Згурівського дендропарку утворюють велику екологічну 
групу комах, що живляться тканинами стовбурів дерев. До них належать комахи 
переважно з ряду Coleoptera– з родин Вусачі (Cerambycidae), Короїди (Ipidae), Златки 
(Buprestidae), Шашелі (Anobiidae), Свердлики (Lymexylonidae) (табл.1)[1, 4]. 

 
Таблиця 1 

Пошкодження та розвиток  стовбурових твердокрилих 
деревних рослин 

Представник Рослини 

Вусач дубовий великий (лат. Cerambyx 
cerdo) 

на всохлих деревах та гіллі бука, граба, осики, 
берези 

Вусач дубовий малий (лат. Cerambyx 
scopolii) 

на зрубах в купах дров, на квітах арункусу, 
кмину 

Вусач-шкіряник лісовий європейський 
(лат.Prionus coriarius L.) 

Дуб, граб, бук,  під товстою корою стовбурів 

Лубоїд сосновий великий 
(лат.Blastophagus piniperda L.) 

здорові дерева, проте частіше – ослаблені 
сосни, ялини, осоки 

Деревинник смугастий (лат.Trypodendron 
lineatum ol.) 

ослаблені та повалені дерева дуба та граба, під 
тонкою корою на вершинах дерев та товстих 
гілках 

Златка пенькова соснова (лат.Buprestis 
mariana) 

старі пеньки, модрина, кедр, сосна, бук, граб 

Свердлик листяний ( лат. Elateroides 
dermestoides L.) 

на мертвій деревині, у будівлях і виробах з 
деревини, у корі, шишках хвойних, у грибах, 
деякі види в хлібних продуктах 

Нижче наводимо основні види стовбурових твердокрилих, що зустрічаються на 
території парку.   

Вусач дубовий великий (лат. Cerambyx cerdo) тіло дорослих жуків як і всіх 
інших комах складається з трьох основних відділів: голови, грудей та черевця. 
Голова вусачів має округлу форму і своєю задньою частиною входить в 
передньогруди. На боках голови розміщені складні багатофасеткові очі, які мають 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Prionus_coriarius
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE


77 

 

типову для вусачів нирковидну виїмчасту форму. На лобі, між очима, розташовані 
вусики (антени), основи яких знаходяться у вусикових впадинах. Вусики здебільшого 
перевищують довжину половини тіла. Поширення є звичайним мешканцем листяних 
лісів. Незважаючи на свою назву “дубовий”, він не є суворо прив’язаним до дубів, 
його личинка може оселятися у всохлих деревах та гіллі бука, граба, осики, берези 
тощо. Цей цілковито чорний жук і довшими за тіло вусами часто трапляється на 
квітах, де живиться нектаром і пилком, при тому запилюючи рослини.  

Вусач дубовий малий (лат. Cerambyx scopolii) не належить до дрібних жуків, 
іноді може досягати майже 3-х сантиметрів довжини. Тіло імаго одноколірно чорне. 
Передньоспинка з правильними поперечними складками. Вусики у самців помітно, а 
у самок ледь довші за тіло. Живляться соком дерев, який витікає з ранок на 
стовбурах, квітами та їх пилком. Літ триває з середини травня до початку липня. 
Личинки жука поселяються у старих, кількасотлітніх, дубах. Власне, через 
вирубування старих дібров, жук став рідкісним і опинився на ґрані вимирання. Жуки 
трапляються на зрубах в купах дров, на квітах арункусу, кмину та ін. Живляться 
соком дерев, який витікає з ранок на стовбурах, квітами та їх пилком. 

Вусач-шкіряник лісовий європейський (лат.Prionus coriarius L.) тіло імаго 
кремезне, особливо у самців, а у самок більш валькувате, довжиною 20-45 мм, 
коричневого або буро-коричневого забарвлення. Самці менші за самок, з вузьким 
плоским черевцем. Розміри личинки досягають 50—70 мм в довжину і 13 мм в 
ширину. Личинки доволі рухомі, в стовбурах прокладають широкі — до 4 см в ширину 
— звивисті ходи, які цілком, окрім лялечкової камери, заповнені тирсою. Заселяє 
переважно старі дерева та пні. Личинка розвивається також у відмерлих коренях 
живих дерев та в коренях пнів. Комахи приурочені до дубових, грабово-дубових, а 
також грабуво-букових лісів. 

Лубоїд сосновий великий (лат.Blastophagus piniperda L.) довжина жука 3,5-5 
мм. Характеризується смоляно-чорним забарвленням всього тіла. Проміжок між 
борозенками на загнутій частині надкрил трохи заглиблений і не має горбиків та 
волосинок. Лубоїд має закруглено-загнуті донизу надкрила і майже горизонтальне 
черевце. Головне живлення відбувається на стадії личинки, коли вона вигризає 
значні обшири під корою дерева, та у фазі статевозрілого жука під час побудови 
маточних ходів. Великий сосновий лубоїд дуже поширений біля хвойних дерев. 
Літають жуки протягом весни; живляться до пізньої осені. Лубоїд оселяється в 
ослаблених деревах сосни, рідше модрини та ялини. Поселяється під товстою корою 
стовбурів. Пошкоджує здебільшого середньовікові та стиглі насадження, але 
зустрічається і в молодих. Під час додаткового живлення може пошкоджувати і 
здорові дерева, проте частіше – ослаблені. Дуже небезпечний стовбуровий шкідник 
для соснових насаджень [5]. 

Деревинник смугастий (лат.Trypodendron lineatum ol.)жук  довжиною 2,8-3,8 мм; 
двокольоровий – надкрила – жовто-бурі з широкими чорними поздовжніми смугами, а 
передньоспинка – чорна (біля основи частково жовто-бура). Літають жуки у другій 
половині весни.Деревинник завдає великої технічної шкоди деревині. Досить цікавою 
особливістю біології деревинника смугастого є очищення ходів від бурового борошна 
. Очищення ходів спрямованих догори або поперек стовбура не викликає особливих 
труднощів. Лубоїд заселяє ослаблені та повалені дерева, рідше дуба та граба. 
Поселяється під тонкою корою на вершинах дерев та товстих гілках. Зимують жуки в 
підстилці біля кореневих шийок сосен. 

Златка пенькова соснова (лат.Buprestis mariana) жук довжиною 21–34 мм, з 
досить широким опуклим тілом чорнобронзового кольору. Тіло є плоским, 
видовженим, звуженим до заднього кінця тілом, звичайно мають блискуче металічне 
забарвлення, звідки й походить назва родини. Голова в жуків маленька, широка, 
дуже втягнена в передньогруди. Вусики короткі, одинадцятичленикові, ниткоподібні, 

http://www.naturalist.if.ua/?cat=22
http://www.naturalist.if.ua/?cat=31
http://uk.wikipedia.org/wiki/Prionus_coriarius
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чоткоподібні або зазубрені. Личинки білуваті, видовжені, безногі. Жуки найбільш 
діяльні в сонячні години дня. Вид поширений у соснових лісах. Заселяють старі 
пеньки, де розвиваються личинки жука [1]. 

Свердлик листяний (лат. Elateroides dermestoides L.) жук з вузьким, 
видовженим тілом, з добре розвиненою головою. Голова ззаду з слубкою 
перетяжкою. Вусики ниткоподібні, веретеноподібні, пилчасті або гребенеподібні. 
Надкрила порівняно м’які, вони не повністю прикривають черевце, розходяться 
поблизу вершини. Самець менший за самку, відрізняється від неї забарвленням. 
Самка жовто-бура, очі й нижня поверхня тіла чорні. Самець чорний, ноги й кінець 
черевця коричнево-жовті. Поселяються в товстих стовбурах (діаметром понад 20 
см), особливо в лежачих і ослаблених живих деревах, де личинки вигризають довгі 
горизонтальні ходи. Поширений  шкідник ялини, дуба, може заселяти деревину бука, 
клена, горіха і цим завдавати шкоди в лісовій зоні України [3, 5].. 

Отже, масова поява комах-шкідників – не причина, а швидше наслідок 
послаблення зелених насаджень території парку. Хворі рослини втрачають 
рекреаційну функцію, перетворюються на вогнища розмноження та поширення 
небезпечних шкідників і хвороб зелених насаджень. 
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Одним з найбільш актуальних питань є збільшення кількості хворих дітей на 

захворювання верхніх дихальних шляхів у дошкільному та молодшому шкільному 
віці.До запальних захворювань верхніх дихальних шляхів відносяться: риніт, синусит, 
аденоїдит, тонзиліт, ангіна, ларингіт і фарингіт. Дані захворювання широко поширені: 
вони зустрічаються у кожного четвертого жителя нашої планети.Ці інфекційні 
захворювання діагностуються цілий рік, але в період із середини вересня по 
середину квітня вони набувають масового характеру і пов'язані з гострими 
респіраторними вірусними інфекціями (ОРВІ). ОРВІ є найпоширенішим інфекційним 
захворюванням , в середньому за рік дитина  хворіє-6-10 разів на рік. 

В першу чергу,захворювання органів дихання викликає підвищений вміст у 
повітрі хімічних речовин, особливо серед дітей. У 2007 році питома вага хвороб 
органів дихання в структурі загальної первинної захворюваності дітей склала 64,3%, 
а у підлітків - 55,5%. Величини показників захворюваності органів дихання у дітей в 
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4,8 рази більше, ніж у дорослих, і в 1,5 рази більше, ніж у підлітків. Станом на 2015 
рік 74,4% у дітей,а у підлітків 65,7% [1]. 

Захворювання верхніх дихальних шляхів у дітей найчастіше бувають 
запального характеру з ураженням слизової оболонки носа, рота, гортані, трахеї 
бронхів. Вони призводять до порушення дихальної, захисної, нюхової і мовної 
функцій, спричиняють патологічні зміни в інших органах і системах . 

Верхньощелепні синусити у дітей є досить поширеним захворюванням верхніх 
дихальних шляхів. Найчастіше вони виникають у перехідні періоди року (осінньо-
зимовий, зимово-весняний) та взимку. Це захворювання є небезпечним через те, що 
може призводити до орбітальних та внутрішньочерепних ускладнень, небезпечних 
для життя. Треба також пам’ятати, що гострий верхньощелепний синусит з багатьох 
причин, в першу чергу при неправильному лікуванні, може переходити в хронічну 
форму, стає, так би мовити, хронічним вогнищем інфекції, що спричиняє розвиток 
багатьох захворювань внутрішніх органів, насамперед бронхів, легень, серця, нирок 
тощо. За статистичними даними 15–17 % пацієнтів, які приходять на прийом до 
поліклініки, звертаються з запальними захворюваннями приносових пазух, а в ЛОР-
стаціонарах кількість таких хворих сягає 40 % [1, 3, 4]. За статистикою до 50 % дітей 
із верхньощелепним синуситом продовжують хворіти і в дорослому віці. Враховуючи 
симптоматику верхньощелепного синуситу, що змушує дитину лікуватись у 
стаціонарі, позбавляє її можливості нормально навчатися, розвиватися, розважатися. 
А його поширеність, набуває не тільки медичного, але й соціального аспекту та 
впливає на психологічний стан не тільки хворого, але і його батьків та близьких. 

Слід зауважити, що запальний процес у верхньощелепному синусі виникає 
найчастіше у дітей після 7 років і у дорослих. У дітей до 3 років гостре запалення 
розвивається в решітчастому синусі, а від 3 до 7 років найчастіше виникають 
гаймороетмоїдити.Це обумовлено віковими особливостями будови приносових 
синусів у дітей .  

Риніт гострий у дітей раннього (грудного) віку. Може проходити як гострий 
ринофарингіт. Нерідко процес поширюється на слизову оболонку гортані, трахеї, 
бронхів і може викликати запалення легень. Ринофарингіт у дитини раннього віку - 
захворювання з яскравими місцевими проявами: ніс у дитини закладений настільки, 
що вона не може дихати, смоктати грудне молоко. Часто бувають блювота, пронос і 
метеоризм. Дитина стає неспокійною, худне, порушується сон, температура часто 
підвищена [3 ]. 

Хронічний тонзиліт - це запалення піднебінних мигдалин, розвинене в хронічну 
форму. У більшості випадків хронічний тонзиліт зустрічається у дітей. У людей 
старше 60 років дане захворювання зустрічається вкрай рідко. Причинами 
виникнення хронічного тонзиліту є бактеріальні та грибкові інфекції, що вражають 
піднебінні мигдалини, посилені негативними впливами навколишнього середовища 
(холод, загазованість, запиленість повітря), неправильним харчуванням та іншими 
захворюваннями (карієс, гнійний синусит, аденоїдит або гіпертрофічний риніт). 
Тривала дія патогенної мікрофлори на піднебінні мигдалини в поєднанні із загальною 
ослабленістю організму призводить до хронічного тонзиліту. При хронічному тонзиліті 
відбуваютьсяпевні зміни в піднебінних мигдалинах: виникає зроговіння епітелію, в 
лакунах формуються щільні пробки, розростається сполучна тканина, 
розм'якшується лімфоїдна тканина, порушується лімфовідтікання з мигдаликів, 
запалюються регіонарні лімфатичні вузли, порушуються рецепторні функції 
мигдаликів. Існує дві форми хронічного тонзиліту: компенсаторна і декомпенсаторна. 
При компенсованій формі хронічного тонзиліту у хворих відзначаються неприємний 
запах з рота, біль, сухість і поколювання в горлі. Хронічний тонзиліт може вплинути 
на виникнення таких захворювань, як ревматизм, тиреотоксикоз, нефрит, сепсис, 
еритема ексудативна мультиформна, псоріаз, екзема, червоний вовчак, 
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дерматоміозит, періартеріїт вузликовий і т.д. Тривала інтоксикація при хронічному 
тонзиліті може привести до таких імунних захворювань, як васкуліт геморагічний і 
пурпура тромбоцитопенічна. Інтенсивний головний біль, помітне порушення 
загального стану, виділення з носа - це найбільш типові ознаки запалення лобової 
пазухи - фронтіта. Відносно тяжкості перебігу хвороби дане захворювання займає 
сумну лідируючу позицію серед інших синуситів (гайморит, етмоїдит). Зараз, в період 
підвищення захворюваності різними ГРВІ і в умовах ризику переохолодження, діагноз 
«фронтит» все частіше фігурує серед отоларингологів (так, згідно даних статистики 
фронтитом страждає близько 4 % дорослого населення). Захворювання це жодним 
чином не можна залишати без уваги - адже фронтит може доставляти не тільки 
суб'єктивний дискомфорт хворому, а й приводити до важких і небезпечних для життя 
наслідків [2]. 

Ларингіт являє собою запалення слизової оболонки гортані. Найчастіше таке 
захворювання пов'язане з застудою або  такими інфекційними захворюваннями як: 
кір, скарлатина, коклюш. Ларингіт у дітей виникає через те, що їх носоглотка ще не 
може перешкоджати попаданню в неї вірусів. Саме тому шкідливі мікроорганізми без 
перешкод потрапляють в гортань. Сама гортань у дорослої людини більш широка, 
тому створює тільки відчуття дискомфорту, а у дітей таке захворювання є серйозною 
проблемою, і її лікування більш тривале. Найчастіше ларингіту передує нежить. 
Потім у дитини починається сухий кашель, після чого помітно вииникає захриплість в 
голосі. У цей час просвіт дихальних шляхів малюка звужується таким чином, що 
дитина починає втягувати повітря з деяким свистом. Слідом за цим відбувається 
напад так званого гавкаючого кашлю, який супроводжується занепокоєнням малюка, 
плачем з роздуванням крил носа. Дитина стає блідою, а носогубний трикутник має 
синюшний відтінок. Температура в рідкісних випадках може підніматися до 39-40 
градусів, зазвичай ларингіт супроводжується невисокою температурою.  

 Досить поширеним захворюванням у дітей є фарингіт. Фарингіт - це запалення 
лімфоїдної тканини і слизової горла. Це захворювання викликається різними 
мікробами і грибками. Захворювання найчастіше розвивається із-за інфікування 
прилеглої до глотки області, а також із-за запалення в пазухах носа. При фарингіті 
діти зазвичай скаржаться на такі нездужання, як кашель, першіння горла, а іноді 
навіть свербіж і тупі болі в вухах. Фарингіт у дитини протікає дуже рідко без 
характерних симптомів, тому визначити його можна досить швидко. Також фарингіт 
з'являється на тлі інших захворювань, тому до його основних симптомів додаються 
ще й симптоми хвороби, яка спровокувала фарингіт. Фарингіт у дитини необхідно 
лікувати в самі короткі терміни і не запускати, так як він небезпечний розвитком 
запалення бронхів, трахеї, середнього вуха . 

Отже, будь-які симптоми виникнення захворювань верхніх дихальних шляхів є 
не безпечними для дітей. Так як багато симптомів запалення пазух можуть абсолютно 
ніяк себе не проявити,то це може ускладнити захворювання дитини та перейти у 
хронічну хворобу. Діти, які часто хворіють на ці захворювання обов'язково мають 
консультуватися у лікарів щоб не спричинити тяжких наслідків хвороби. Батьки та 
вчителі повинні бути дуже уважними щодо ймовірності виникнення  захворювань 
верхніх і середніх дихальних шляхів за умови недбалого лікування нежитю. 
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Європейський дикий кріль (Oryctolagus cuniculus), що був одомашнений і дав 

початок свійським породам кролів, належить до ряду Зайцеподібні (Lagomorpha), 
родини Зайцевих (Leporidae) і роду кролів (Oryctolagus) [7]. На сьогоднішній день, в 
світі налічується понад 60 порід кролів, серед яких набувають значної популярності 
декоративні кролики.  

Існує велика кількість порід декоративних кроликів: рекси, атласні, карликові 
горностаєві, білі, чорні, ангорські, чорно-підпалі кролики, з висячими вухами (барани) 
та ін. Вони мають тупі короткі мордочки, невеликі вуха і великі очі. Всі породи 
декоративних кроликів підрозділяються на нормальношерстні, короткошерсті і 
довгошерсті. Вони відрізняються своєю невеликою вагою (від 0,8 до 1,5 кг) [6, 9]. 

Декоративних кроликів розводять в якості домашніх вихованців, яких дуже 

люблять діти. Основною перевагою утримання декоративних кроликів є простота 

догляду за ними. Запорукою того, що декоративні кролики матимуть здоровий вигляд, 

будуть грайливими та довго радуватимуть своїх власників, є організація повноцінної 

годівлі, яка визначається збалансованістю кормових раціонів за співвідношенням 

різних типів кормів. 

Для годівлі кролів використовують концентровані (зерно злакових і 
зернобобових культур та продукти їх переробки), грубі (сіно, солому, гілки чагарників 
і дерев), соковиті (овочі та фрукти), зелені (злакові і бобові трави), корми тваринного 
походження (молоко, сироватка, м'ясне, м'ясо-кісткове, кров'яне і рибне борошно), 
мінерально-вітамінні добавки (кісткова мука, кісткова і рибна зола, кормові фосфати, 
крейда, кухонна сіль) [8]. 

Завдяки особливостям травлення кролі здатні перетравлювати у великій 
кількості грубі корми, багаті на клітковину. Важливою складовою раціону кролів є 
протеїни. Найбільше протеїнів містять бобові культури, з яких найбільш популярні 
конюшина червона, вика, горох, люцерна, а також горохо-вівсяна і вико-вівсяна 
суміші, але їх можна згодовувати кролям тільки на другий рік життя [1].  

Відомо, що деякі незамінні амінокислоти містяться лише у білках тваринного 
походження, тому необхідно включати в кормовий раціон кролів молоко (лактуючим 
кролицям і кроленятам) та борошно тваринного походження [2]. Кролі, які 
харчуються рослинними кормами, вирішують проблему нестачі тваринних білків 
шляхом поїдання екскрементів (копрофагія), які у значній кількості містять 
неперетравлених найпростіших тварин-симбіонтів кишечника. Це явище властиве 
усім Зайцеподібним, так як у них в сліпій та товстій кишці відсутній фермент пепсин 
та кисле середовище, які небхідні для перетравлення симбіонтів, що живуть в даних 
відділах кишечнику тварин. В результаті акту копрофагії організм кроля засвоює 
також частину поживних речовин, яка не засвоїлась під час проходження по 
шлунково-кишковому тракту. Це явище є важливою біологічною пристосованістю 
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цього виду сільськогосподарських тварин до умов середовища, в яких вони існували 
до одомашнення (суворі зими, сухе літо тощо) [3, 4]. 

Незважаючи на високу поживність зернових кормів, годування кроликів одним 
зерном злакових вважається неповноцінним, тому що в ньому мало міститься 
життєво важливих амінокислот, клітковини і вітамінів. Ці недоліки можна усунути, 
якщо додати в раціон зернобобових, яке містить багато протеїну, мінеральних 
речовин [4].  

Для кролів важливі також вітаміни і мінеральні речовини: фосфор, кальцій, 
магній, калій та інші, які містяться в рослинних кормах і мінеральних добавках.  

Для годівлі кроликів влітку найкращим кормом вважається трава і лучні 
рослини, такі як кульбаба, конюшина, подорожник, лопух. Варто зауважити, що у 
травосумішки для годівлі кролів не повинні потрапляти отруйні рослини, особливо 
амброзія полинолиста, яка призводить до загибелі тварин []. 

Для гарного функціонування шлунка необхідно включити в раціон сіно. Сіно не 
тільки позитивно впливає на шлунково-кишковий тракт, але й не дає розмножуватися 
шкідливим бактеріям. Сіно корисно для кісткової системи кроля, так як воно містить 
необхідні для життєдіяльності кальцій та інші мінеральні речовини. Не забудьте 
запропонувати своєму кролику гілочки, якими вони будуть точити зубки. Найкраще 
брати гілочки малини, чорної смородини, яблуні, груші, верби, осики, ялівця, а взимку 
можна соснові гілочки.  

Взимку карликових кроликів необхідно підгодовувати овочами (картопля, 
морква, капуста брокколі, брюссельська і савойська, листя салату, петрушка, селера, 
кріп тощо) та фруктами (яблука, груша). Овочі і фрукти треба чергувати.  

Із зернових підійде овес, ячмінь, жовтозерна кукурудза, і навіть звичайний хліб. 
Сьогодні можна купити готові корми для домашнього кролика – це сіно, спеціальні 
корми та мінеральні добавки.  

В годівниці у кроликів завжди повинна бути вода. Кроленятам до 2-2,5 місяців 
можна давати молоко. 

Організація годівлі передбачає використання норм, розроблених науковими 
установами для різних видів і вікових груп тварин. З метою раціонального 
використання корму і максимального забезпечення тварин необхідними поживними і 
вітамінно-мінеральними речовинами складають кормовий раціон. 

На підставі встановлених показників поживності кормів та норм годівлі нами 
складено добові кормові раціони для дорослих декоративних кролів, сукрільних і 
лактуючих кролиць, молодняку кролів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Добові раціони для кролів карликових порід при напівсухому типі годівлі 
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Самки і самці в період статевого спокою 

Літній - - 15 15 15 5 5 5 - - - - 0,2 

Зимовий 10 5 - - - 2 - 5 - 80 40 - 0,2 

Самки і самці в період парування 

Літній - - 45 15 15 20 - - 3 - - - 0,3 

Зимовий 48 - - - - 30 - - - 40 - - 0,3 

Самки сукрільні 

Літній - - 20 45 30 5 7 5 2 - - - 0,2 

Зимовий 40 20 - - - 5 5 10 - 60 30 - 0,2 
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Продовження таблиці 1 
Добові раціони для кролів карликових порід при напівсухому типі годівлі 
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Лактуючі самки в 1-й період лактації (2-4 кроленят)  

Літній - - 18 15 15 10 10 10 14 - - 20 0,3 

Зимовий 25 10 - - - 15 5 15 10 40 18 20 0,3 

Лактуючі самки в 2-й період лактації (2-4 кроленят)  

Літній - - 20 22 20 20 15 15 14 - - 20 0,3 

Зимовий 25 22 - - - 20 15 20 10 50 27 20 0,3 

Молодняк віком 1-2 місяці (жива маса 0,2-0,34 кг) 

Літній - - 5 5 5 2 3 5 3 - - 6 0,1 

Зимовий 25 - - - - 2 2 3 1 30 15 6 0,1 

Молодняк віком 2-3 місяці (жива маса 0,34-0,48 кг) 

Літній - - - 55 5 - 10 - 3 - - 7 0,1 

Зимовий 15 30 - - - - 15 - 2 48 15 7 0,1 

Молодняк віком 3-4 місяці (жива маса 0,48-0,6 кг) 

Літній - - 10 45 10 - 10 7 3 - - 8 0,2 

Зимовий 50 - - - - 15 - - 2 50 20 8 0,2 

Молодняк віком 4-5 місяці (жива маса 0,6-0,76 кг) 

Літній - - 25 25 20 - 20 1 4 - - 9 0,2 

Зимовий 50 - - - - 10 5 - 3 58 20 8 0,2 

Правильна годівля кролів неможлива без знань особливостей їх травлення. 
Встановлені норми годівлі декоративних кролів мають забезпечувати нормальний 
перебіг усіх фізіологічних процесів в організмі кроля, а рохраховані кормові раціони 
відображають потребу кролів в енергії, протеїні, клітковині, мінеральних речовинах та 
вітамінах, яка змінюється залежно від віку та фізіологічного стану. 
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Рід Sedum L. в ботанічному саду імені академ.О.В.Фоміна 
 
Химченко Є.В. студентка 2 курсу 
напряму підготовки  «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук,  
доцент Мельниченко Н.В.  

 

В умовах посилення антропогенного впливу на довкілля надзвичайно 
актуальною стає проблема збереження рослинного світу, зокрема, трав’янистих 
рослин до яких переважно і належать представники роду Sedum L. Sedum L. - 
найчисленніший рід родини Товстолистових (Crassulaceae D.C.), який об’єднує 
близько 600 представників серед яких однорічні, дворічні або багаторічні трав’янисті 
рослини, а також кущі та напівкущі. Багато видів даного роду є цінними 
декоративними, лікарськими, медоносними рослинами. Саме раннє зображення 
сукулентів - відображене на одній із стін Великого Храма фараона Тутмоса III (1501- 
1447 pp. до н.е.) в Карнаці (Єгипет). Наукове вивчення представників родини 
Товстолистові розпочалося з виходом у світ в 1753 р. історичної праці великого 
шведського ботаніка Карла Лінея (C. Linnus, 1707 - 1778 pp.) „Species Plantarum”, яка 
поєднала в енциклопедичній формі інформацію майже про всі рослини відомі на той 
час. Сучасна система родини Товстолистові розроблена в 1995 р. Хартом. 
Формально родина Товстолистові описана видатним французьким систематиком 
Огюстенем Пірамом Декандолєм. Згідно його системі товстолистові поділяються на 
дві триби - Товстолистові нормальні з 17 родами і Товстолистові аномальні з 2 
родами. Система Шьоланда в порівнянні з системою Декандоля - визначний крок в 
побудові природної системи товстолистових. Так рід Котіледон у Шьоланда включав 
декілька родових одиниць які мали відміни. Система Декандоля побудована, в 
основному, на ознаках ступеня зростання пелюсток. Наступна графічна схема 
еволюційних взаємозв’язків в родині Товстолистових була запропонована Хіди 
(Hideaux, 1981). Вона побудована на аналізі морфологічних характеристик пилку 58 
таксонів родини. Майже одночасно з появою діаграми Хідо в 1982 р. була 
опублікована діаграма Харта (Ч Hart, 1982). На цій діаграмі еволюційні взаємозв’язки 
в родині Товстолистові зображені за допомогою кіл різного діаметру в залежності від 
кількості видів, які входять у таксон. На сьогоднішній день більш загальновизнана 
для Товстолистових система Харта (Ч Hart, 1995). Вона побудована зовсім на інших 
принципах, в порівнянні з попередньою; головним чином, на основі філогенетичного 
аналізу різноманітності ДНК хлоропластів. Сучасна система Товстолистових, як і 
будь-яка інша система живих організмів, динамічно розвивається, вдосконалюється і 
спроможна пояснити походження та еволюцію її родів та видів. 

Колекції роду Sedum L. ботанічного саду ім. акад.. О. В. Фоміна Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка представлені 95 видами, які 
зростають в умовах оранжерей і на кам’янистих гірках у відкритому ґрунті. Що 
належать до п’яти секцій: Telephium S.F. Gray, Populisedum Berger, Aizoon Koch, 
Eusedum Boiss, Epetium Boiss. Колекція очитків відкритого ґрунту ботанічного саду 
ім. акад. О. В. Фоміна нараховує 50 видів, різновидностей і форм. Майже всі очитки 
добре розмножуються насінним, але для прискореного масового розмноження 

http://rusfermer.com/krolikovodstvo/pravila-sostavleniya-raciona-dlya-krolika
http://rusfermer.com/krolikovodstvo/pravila-sostavleniya-raciona-dlya-krolika
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рослин найбільш ефективним є вегетативний спосіб. В умовах культури очитки 
зберігають здатність до природного вегетативного відновлення кореневищами і 
плагіотропними пагонами. Здатність очитків до вегетативного розмноження  
вивчалася методом укорінення зелених стеблових та листкових живців. Стебловими 
живцями можна розмножувати практично всі види очитків. Розмноження листковими 
живцями у практиці використовується значно рідше. Таким чином, вегетативний 
спосіб розмноження очитків є найбільш ефективним для прискореного масового 
розмноження очитків. Кращим субстратом для укорінення живців більшості 
досліджуваних видів є пісок. Насінневе розмноження має особливе значення при 
інтродукції рослин через те,що лише масове насінневе відтворення забезпечує 
достатній вихідний матеріал для дослідження, збільшує їх надійність,одержання 
нормального розвиненого насіння. Насінневе розманоження забезпечує більш 
життєздатне потомство. Ефективність насіннєвого розмноження залежить від 
насіннєвої продуктивності, тобто від кількості насіння, яке утворилося на одній 
особині. Велике практичне значення має вивчення схожості насіння залежно від 
строків його зберігання. Це допомагає раціонально використовувати насіннєвий 
матеріал. Отже, при використанні насіннєвого матеріалу з практичною метою бажано 
застосовувати свіжозібране насіння очитків, або таке, що зберігалося не більше 12-
18 місяців. При насіннєвому розмноженні необхідно дотримуватися такого ж 
температурно-вологого режиму, як при вегетативному. Багато видів очитків - це 
декоративні рослини, які можуть широко використовуватися в озелененні для 
створення кам’янистих садів, альпінаріїв, газонів, килимових клумб. При створенні 
експозицій необхідно так підбирати рослини, щоб вони гармоніювали з оточуючим 
середовищем і між собою. Для цього потрібно враховувати габітус рослин, колір 
листя та квіток, терміни цвітіння. Використовуючи очитки з різними термінами 
цвітіння, можна створювати оригінальні композиції, які цвітуть майже весь 
вегетаційний період. Навіть після відцвітання очитки не втрачають своєї 
декоративності. 

Отже, представники роду Sedum L. є перспективними для використання в 
озелененні завдяки посухостійкості, невибагливості до ґрунту, здатності до швидкого 
розростання на поверхні субстрату. В плані розширення арсеналу лікарських засобів 
значний інтерес представляють рослини родини Товстолистові, ряд представників 
яких використовуються в народній медицині для лікування різноманітних 
захворювань. Поруч з цим встановлена можливість отримання з них препаратів типу 
біогенних стимуляторів, а також високоефективних лікарських засобів, які мають 
психостимулюючі, адаптогенні і ранозагоювальні особливості. Рослини родини 
Товстолистових здавна використовувались людиною для лікування різноманітних 
захворювань. Вони користуються великою популярністю в народній медицині і в 
теперішній час представляють інтерес для наукової медицини як джерело 
отримання нових високоефективних препаратів. Значно ширший діапазон 
використання в народній медицині рослин роду Sedum L. Про їх медичне 
використання писав ще Гіпократ. У різноманітних травниках, лікувальниках і старих 
посібниках по фармакології і терапії наводяться показники цілющих особливостей 
цих рослин, а також фармакологічні властивості і використання в медицині. 

 
Список використаних джерел: 
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2. Єлін Ю.Я., Зерова М.Я., Лушпа В.І., Шаброва С.І. Дари лісів. - К.: «Урожай», 1979. 
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В урбанізованих ландшафтах зміни флористичних комплексів відбуваються 

значно інтенсивніше, ніж в природних екосистемах. Вивчення сучасного стану флори 
міст дозволяє виявити основні тенденції динаміки рослинного покриву та визначити 
шляхи раціонального використання рослинних ресурсів.  

Незважаючи на те, що флори міст мають спільні риси та принципи 
формування і генезису, їх склад має зонально-географічну і соціально-історичну 
специфіку (Горчаковский, 1979; Ильминских, 1993; Burda, 1997; Бутакова, 2003; 
Губарь, 2006), тому широкомасштабні дослідження необхідні для одержання 
детальної і порівняльної інформації.  

Дослідження урбанофлори Києва є особливо актуальним як певний етап 
інвентаризації рослинного покриву населених пунктів України та Європи, як складова 
вивчення всієї фіторізноманітності України, та частина сучасної урбанофлористики. 
Воно дозволяє виявити особливості урбанофлори Києва порівняно із зональною 
природною флорою та визначити її місце в системі флор інших міст.   

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – дослідити стан урбанофлори 
Києва на підставі дослідження та оцінки її сучасного стану. Для досягнення мети 
визначені такі завдання: ознайомитися з флорою парків Дарницького району міста 
Києва; навчитися опрацьовувати інформацію гербаріїв (ексикатів); створити конспект 
флори Дарницького району за даними Наукового гербарію кафедри ботаніки 
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (KWU); провести 
інвентаризацію флори судинних рослин Києва.  

Об’єкт дослідження  – парки Дарницького району міста Києва. 
Предмет дослідження – видовий склад урбанофлори Дарницького району. 
Методи дослідження. В дослідженні використано загальноприйняті методи 

флористичного дослідження шляхом опрацювання гербарних матеріалів, 
порівняльний та математичні методи.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше детально вивчено 
урбанофлору Дарницького району міста Києва, проведено її аналіз. Складено 
детальний конспект флори судинних рослин району. Обґрунтовано необхідність 
розвитку та оптимізації флори урбанізованого середовища.  

Практичне значення одержаних результатів. За даними дослідженнями 
створена основа для моніторингу флори міста. На підставі поглиблених досліджень 
урбанофлори вивчено поширення видів та підготовлено наукові обґрунтування 
необхідності збереження ботанічних парків місцевого значення. Отримані результати 
можуть бути використані при написанні конспектів флор та визначників. 

Да́рницький район — район міста Києва, розташований на лівому березі 
Дніпра. Загальна площа району становить 134 км²; вулиць і провулків — 204 одиниці; 
площа зелених насаджень становить 214 га; водного басейну — 556 га (озер — 32 
одиниці; штучних водойм — 12; ставків — 8). До найбільших парків Дарницького 
району відносяться: парк Партизанської Слави, Парк імені воїнів-інтернаціоналістів 
парк «Позняки», парк «Привокзальний», парк «Таращанець». 

За даними Наукового гербарію кафедри ботаніки Київського Національного 
університету імені Тараса Шевченка (KWU) нами виявлено присутність наступних 
видів у флорі Дарницького району (див. табл.1). 
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Таблиця 1 
 Конспект флори Дарницького району міста Києва  

Родини Види 

Asteráceae (Айстрові) Chondrilla juncea L.; Taraxacum officinale Webb. ex Wigg.; Ptarmica 
salicifolia (Bess.) Serg.; Galinsoga parviflora Cav.; Centaurea 
pseudophrygia C.A. Mey.; Cirsium setosum (Willd.) Bess.; Jurinea 
pseudocyanoides Klok.; Arctium tomentosum Mill.; Bidens tripartita L. 
Senecio tataricus Less.; Ajuga genevensis L.; Helichrysum 
arenarium (L.) Moench; Scorzonera humilis L.; Serratula tinctoria L.; 
Cichorium intybus L.; Phalacroloma septentrionale (Fern. et Wieg.) 
Tzvel.; Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem.; Inula britannica L.; 
Centaurea sumensis Kalen.; Erigeron canadensis L.; Senecio 
jacobaea L.; Anthemis arvensis L.; Artemisia austriaca Jacq.; Achillea 
collina J. Becker ex Reichenb; Ambrosia artemisifolia L.; Artemisia 
umbrosa (Turck. ex Bess.) Pamp.; Artemisia marschalliana Spreng; 
Picris hieracioides L.; Hieracium umbellatum L.; Cirsium arvense (L.) 
Scop. 

Rosaceae (Розові) Sanquisorba officinalis L.; Fragaria viridis Duch.; Potentilla humifusa 
Willd. ex Schlecht.; Potentilla impolita Wahlenb.; Potentilla reptans L.; 
Potentilla argentea L.; Potentilla canescens Bess.; Cerasus fruticosa 
(Pall.) Woron.; Geum urbanum L.; Agrimonia eupatoria L.; Crataegus 
ucrainica Pojark.; Rubus nessensis W. Hall.; Rubus caesius; 
Agrimonia procera Wallr.; Agrimonia pilosa Ledeb. 

Lamiáceae (Губоцвіті) Dracocephalum thymiflorum L.; Ajuga genevensis L.; Stachys 
germanica L.; Stachys palustris L.; Teucrium chamaedrys L.; Thymus 
serpyllum L.; Mentha arvensis L.; Galeopsis bifida Boenn.; Galeopsis 
pubescens Bess.; Lycopus europaeus L. 

Ranunculaceae 
(Жовтецеві) 

Adonis vernalis L.; Ranunculus acris L.; Ranunculus auricommus L.; 
Ranunculus pseudobulbosus Schur; Ranunculus repens L.; 
Ranunculus flammula L.; Caltha palustris L.;Pulsatilla nigricans 
Storck 

Brassicaceae (Капустяні) Sisymbrium loeselii L.; Lepidium densiflorum Schrad.; Alyssum 
gmelinii Jord.; Erysimum cheiranthoides L.; Arabidopsis thaliana (L.) 
Heynh.; Camelina microcarpa Andrz. 

Amaranthaceae 
(Амарантові) 

Amaranthus albus L.; Amaranthus retroflexus L.; Chenopodium 
rubrum L.; Amaranthus paniculatus L. 

Apiaceae (Зонтичні) Pimpinella saxifraga L.; Angelica sylvestris L.; Daucus carota L.; 
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 

Fabaceaе (Бобові) Vicia sepium L.; Genista tinctoria L.; Cytisus ruthenicus Fisch. ex 
Woloszcz. 

Polygonáceae (Гречкові) Fagopyrum esculentum Moench; Polygonum amphibium L.; Rumex 
acetosa L.; Polygonum aviculare L. 

Violaceae (Фіалкові) Viola tricolor L.; Viola montana L.; Viola canina L. 

Onagraceae (Онагрові) Epilobium hirsutum L.; Oenothera biennis L. 

Gentianaceae (Тирличеві) Gentiana pneumonanthe L.; Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 

Ericaceae (Вересові) Chimaphila umbellata (L.) W.Barton; Orthilia secunda (L.) House 

Betulaceae (Березові) Carpinus betulus L.; Corylus avellana L. 

Potamogetonaceae 
(Рдесникові) 

Potamogeton crispus L.; Potamogeton natans L. 

Cyperaceae (Осокові) Carex ericetorum Poll.; Carex acutiformis Ehrh. 

Poaceae (Тонконогові) Calamagrostis epigeios (L.) Roth; Bromopsis benekenii (Lange) 
Holub 

Clusiaceae (Звіробійні) Hypericum perforatum L. 

 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/42090.html
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Продовження таблиц1  
 Конспект флори Дарницького району міста Києва 

Родини Види 

Rubiaceae (Маренові) Cruciata glabra (L.) Ehrend. 

Menyanthaceae (Бобівникові) Menyanthes trifoliata L. 

Juncaceae (Ситникові) Luzula multiflora (Retz.) Lej. 

Sapindaceae (Сапіндові) Acer tataricum L. 

Fagaceae (Букові) Quercus robur L. 

Convolvulaceae (Берізкові) Convolvulus arvensis L. 

Salicaceae (Вербові) Salix pentandra L. 

Brassicaceae (Капустяні) Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. 

Berberidaceae (Барбарисові) Berberis vulgaris L. 

Apocynaceae (Кутрові) Vinca minor L. 

Cucurbitáceae (Гарбузові) Echinocystis lobata (Michx) Torr. et Gray 

 
За результатами гербарних досліджень, у флорі Дарницького району виявлено 

116 видів, які відносяться до 28 родин. Найбільшою кількістю видів у Дарницькому 
районі представлена родина Айстрові. 

Визначено, що в Дарницькому районі найширше представлені родини Айстрові 
– 28 видів, Розові – 15 видів, Губоцвіті - 10 видів, Жовтецеві – 8 видів, Амаратові – 5 
видів; Зонтичні та Бобові – по 4 види; Фіалкові, Онагрові, Гречані – по 3 види; 
Вересові, Осокові, Тирличні, Березові, Вербові, Рдесникові, Тонконогові – по 2 види; 
Звіробійні, Маренові, Бобівникові, Ситникові ,Сапіндові, Букові, Берізкові, 
Барбарисові, Кутрові, Гарбузові – по 1 виду в кожній з родин. 

Охорона фітогенофонду в містах має свої специфічні особливості. Збереження 
видів тут є більш складним завданням порівняно з неурбанізованим середовищем. 
Поглиблене созологічне вивчення території дослідження дозволяє виявити ділянки 
природної рослинності в субурбанозоні, на яких можна створити рослинні резервати. 
На основі проведених досліджень розроблено наукові обґрунтування необхідності 
збереження та охорони урбанофлори парків Дарницького району міста Києва. 
Збільшення уваги до цих об’єктів дозволить зберегти їхній видовий склад. 

ВИСНОВКИ:  
1. Досліджено урбанофлору Дарницького району міста Києва, зокрема парків 

Дарницького району таких, як парк  Партизанської слави, Парк імені воїнів-
інтернаціоналістів, парк «Позняки», парк «Привокзальний», парк «Таращанець». 

2. На основі викладеного матеріалу встановлено, що на території Дарницького 
району міста Києва поширені рослини 116 видів, які відносяться до 28 родин. 

3. Опрацювавши матеріали, було визначено, що в Дарницькому районі 
найширше представлені родини: Айстрові – 28 видів, Розові – 15 видів, Губоцвіті – 10 
видів, Жовтецеві – 8 видів, Амаратові – 5 видів; Зонтичні та Бобові – по 4 види; 
Фіалкові, Онагрові, Гречані – по 3 види; Вересові, Осокові, Тирличні, Березові, 
Вербові, Рдесникові, Тонконогові – по 2 види в кожній родині, інші представлені 
одним видом кожна. 
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Головною цінністю, яка сприяє формуванню та розвитку контактів між нашими 

незалежними державами і суверенними народами протягом останніх років, 
залишається ідея добросусідства Польщі та України. Історична ретроспектива 
українсько-польського партнерства засвідчує неперервність процесу двосторонньої 
співпраці, її постійний розвиток та наростаючу динаміку 

Українсько-польським  взаєминам притаманна висока інтенсивність 
двостороннього діалогу на найвищому, а також на регіональному та місцевому 
рівнях, зростання гуманітарних контактів та транскордонного руху. Добросусідство 
Польщі та України є також зразком для інших держав нашого регіону, сприяє 
зміцненню його стабільності та безпеки[1].  Це є нашим спільним внеском у 
зміцнення та збагачення Європи.  

В умовах розвитку європейського інтеграційного процесу, в якому активно бере 
участь Україна, загострюється значення збалансованого та справедливого, 
недискримінаційного розвитку її зовнішньоекономічних, зокрема, 
зовнішньоторговельних зв’язків з європейськими країнами-партнерами, серед яких 
важливе місце посідає Польща. Республіка Польща є найбільшим торговельним 
партнером України серед країн Центрально-Східної Європи та займає за 
результатами  2014 року четверте місце серед країн світу. У 2014 році товарообіг між 
Україною та Польщею становив 5712, 4 млн. дол. США[4]. 

Польський експорт значно перевищує український імпорт. Це одна з причин, 
котра змушує Польщу цінувати зв’язки з Україною: порушення відносин між двома 
державами зумовить втрату для Польщі великого ринку збуту для своєї продукції. 
Реально діє майже 600 українсько-польських підприємств, загальний обсяг капіталу 
яких становить понад 37 млн. доларів США. Кількість підприємств з польським 
капіталом на території України сягає близько 1000. 80% з них - це невеличкі фірми, 
зосереджені на Заході країни.  

Україна дедалі більше розширює інвестиційну діяльність у Польщі. Станом на 
31 грудня 2014 р., обсяги польських інвестицій в Україні становили 831,2 млн. дол. 
США, що складає 1,8% від загального обсягу іноземних інвестицій в Україну. Обсяги 
українських інвестицій в польській економіці станом на 31.12.2014 р. склали 52,6 млн. 
дол. США, що становить 0,8% від загального обсягу українських інвестицій за 
кордоном. Справжнім брендом в українсько-польських відносинах стали економічні 
форуми «Україна-Польща». Український Економічний Центр в Республіці Польща 
спеціалізується вже на галузевих виставках та ділових економічних місіях польських 
підприємців до України і навпаки[3]. Можна зробити висновки про позитивну 
тенденцію до зростання і зміцнення міждержавних відносин в економічній сфері. 

Українсько-польське співробітництво у галузі культури, освіти та гуманітарної 
взаємодії регламентується існуючою договірно-правовою базою відносин і в цілому 
створює можливості для здійснення і розвитку ефективної співпраці у цій сфері. 
Одним з елементів українсько-польського співробітництва в галузі культури є 
використання польського досвіду у реформуванні менеджменту культурної галузі 
України, підтримки Польщею інтеграції українського культурно-мистецького 
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середовища у загальноєвропейський культурний простір та поширення здобутків 
української культури. З цією метою за активної підтримки Культурно-інформаційного 
центру при Посольстві України в Польщі організовуються фестивалі українського 
мистецтва, виставки, обміни художніми колективами, покази фільмів, гастролі 
театрів, проводяться майстер-класи. Серед них - фестиваль української культури у 
Сопоті, організатором якого є Об’єднання українців Польщі. Фестиваль «Українська 
весна» багато років проводиться за сприяння Почесного консула України у Познані. 
Щоліта проходять два лемківські фестивалі «Лемківська ватра» у Ждині та 
«Битівська ватра» у Битові. Союз українців Підляшшя запрошує гостей на 
«Купальську ніч» та фестиваль культури «Підляська осінь». 

Пріоритетом співпраці в галузі освіти та науки між Україною та Республікою 
Польща є забезпечення освітніх потреб українців у Польщі, а також  розширення 
можливостей різносторонніх контактів. Протягом 2014/2015 навчального року 381 
студент та понад 50 аспірантів з України (переважно із зони АТО та тимчасово 
окупованого Криму) навчаються в університетах Польщі за рахунок Польської 
держави.  Загалом, в університетах і академіях Республіки Польща навчається 
майже 15 000 молодих українців та їх кількість постійно зростає.  

Новий етап українсько-польських відносин у політичній сфері було 
започатковано у   2014 р .-  зі зміною владних структур в Україні та Республіці 
Польщі. Особливість періоду полягає в складності ситуації в нашій країні, яка після 
подій Революції гідності змушена була реагувати на нові виклики, фактично 
опинившись у стані російсько-української війни. Польща подала руку допомоги 
Україні і наразі приймає активну учать у вирішенні цієї складної ситуації. Між двома 
державами постійно відбуваються переговори не лише на найвищому рівні, але й на 
регіональному і місцевому.  

Одним із ключових питань сьогодення у відносинах між Україною і 
Польщею,що потрапляє у площину стратегічних, є  поглиблення українсько-польської 
співпраці в питаннях військово-технічного співробітництва, зміцнення оборонного 
потенціалу України та регіональної безпеки. Наразі існує домовленість між 
державами  про спільну участь в багатонаціональних військових навчаннях[2]. 
Важливою допомогою зі сторони Польщі є консультування українських чиновників 
про проведення реформ, які є основною умовою вступу України до ЄС. Польща 
виступає «адвокатом» нашої держави у Європі і робить все можливе,щоб Україна 
стала повноправним членом європейської спільноти. 

Отже, розвиток подальшої взаємодії держав - України та Польщі - лежить у 
площині осмислення набутого досвіду та вироблення перспективної парадигми 
відносин. Обумовленість зацікавленості сторін викликана історичними зв'язками, 
територіальною близькістю, спорідненістю культур і мов, стратегічним партнерством 
тощо. Партнерство між нашими державами може стати ще міцнішим або бути 
знівельованим. Підтримка і розвиток нинішнього рівня партнерства між Україною і 
Польщею значною мірою залежить від збереження нинішніх політичних контактів, 
зміцнення суспільного діалогу, а також успіху реформаторської політики в Україні. 
Цьому має сприяти вагома база українсько-польського співробітництва впродовж 
попередніх майже двох з половиною десятиріч існування постбіполярного світу і 
Європи без розмежувальних конфронтаційних "мурів" і "завіс". 

Характеризуючи українсько-польські відносини згідно з критеріями 
стратегічного партнерства, можна зробити наступні висновки, що між Україною та 
Польщею існує співпраця у декількох сферах співробітництва - економічній, 
політичній, соціально-гуманітарній, кожна з яких потребує розвитку і має прагматичні 
перспективи. 
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Мексика належить до тих небагатьох країн світу, які продемонстрували високі і 
стійкі темпи економічного зростання протягом тривалого періоду. Згідно зі 
статистичними даними, за останні 60 років її ВВП зростав щорічно на 6 % (і навіть 
більше). Незважаючи на швидке зростання населення, яке протягом десятиліть 
перевищувало 3 % в рік, зазначений період характеризувався стрімким зростанням 
ВВП на душу населення. Тільки з 1940 по 1970 р. він зріс у 20.5 рази. За останні 60 
років в країні стався революційний підйом, який змінив її характер: сільське 
господарство перестало бути визначальною галуззю економіки, перемістившись на 
третє місце після сфери послуг та промисловості [1,с.21].  

На початку ХХІ ст. частка трьох основних секторів у ВВП становила: 63.7% - 
сектор послуг, 30.6% - промисловість та 5.7% - сільське господарство. За структурою 
економіки Мексика наближається до промислово розвинених країн з тією лише 
різницею, що її сектор послуг включає значне число учасників, які не знаходять 
продуктивного застосування в інших галузях економіки. Йдеться про такі застарілі  
послуги, як чищення взуття або дрібно роздрібна торгівля, які в сучасних умовах 
відображають існування прихованого перенаселення. 

У 2011 р. ВВП Мексики піднявся на 4 % (11534 млрд. дол.), його розмір на 
душу населення склав 10,2 тис. дол. Інфляція зросла на 3,8%, рівень безробіття за 
офіційними даними  оцінюється в 5,3% [2,с.84]. 

За останні два десятиліття торгівля, особливо зовнішня, стала головною 
сферою розвитку  мексиканської економіки. Обсяг зовнішньоторговельного обороту 
збільшився з 116 млрд. дол. до 700 млрд. дол. в 2014 році. Однак структура 
учасників зовнішньої торгівлі за цей час не зазнала значних змін.  

На зовнішню торгівлю припадає половина ВВП Мексики, і її значення зростає. 
Традиційне переважання США у зовнішньоекономічних зв’язках здавна спонукало 
Мексику урізноманітнити їх. Найбільш інтенсивні відносини в останні десятиліття 
встановилися з Японією, яка вийшла на друге місце після США за обсягом 
товарообігу і на третє – за сумою капіталовкладень. Висока зацікавленість Японії 
пов’язана з відсутністю у неї базових промислових ресурсів, насамперед нафти (на 
неї припадає дві третини закупівель). Основні японські інвестиції в Мексиці 
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зосереджені в нафто-обробній, хімічній та інших енергоємних галузях, а також в 
автомобілебудуванні, суднобудуванні, а останнім часом – в електроніці. 

З 2011 р. найбільш динамічним сектором національної економіки стала 
автомобільна промисловість, яка за останні два десятиліття перетворилася на 
найбільшу галузь  мексиканської економіки, на яку припадає 4 % ВВП країни та 23% 
експорту. У 2012 році було вироблено 2884 тис. автомобілів, тобто на 12,8% більше, 
ніж в попередньому році. Експорт зріс на 9,9%,  перевищив 2336 тис. автомобілів, що 
склало 83,4% їх виробництва. У Мексиці діють автоскладальні підприємства багатьох 
відомих зарубіжних компаній, у тому числі «Дженералмоторс», «Форд», 
«Фольксваген» і «Тойота». Переважна більшість зібраних автомобілів направляється 
на експорт ( у 2011 р. їх кількість вперше перевищила 2 млн. одиниць) [2]. 

Мексика веде досить активну зовнішню політику. Основні партнери Мексики: 
ООН, ЮНЕСКО, ФАО, СОТ. 

За словами чинного президента Мексики, «уряд розробив амбітну стратегію, 
спрямовану на досягнення інтеграції з братніми державами Центральної Америки. 
Ми прагнемо й до політичного зближення з країнами Європи, Латинської Америки та 
членами ОПЕК». Мексика не тільки одна з найбільших країн, що розвиваються, але і 
свого роду центр, що має власну зону впливу: Центральна Америка, де її вплив 
вельми великий і де вона поступається за значимістю лише супердержаві (США). 
Оскільки значення Центральної Америки, з її Панамським міжокеанським каналом, 
зростає, Мексика всіляко прагне зберегти на цьому перехресті водних шляхів свої 
позиції. Але останнім часом утримувати роль важливого торгово-інвестиційного 
партнера в серединній частині півкулі нелегко[2].  

Мексика виявляє намір стати лідером не тільки латиноамериканських, але і 
всіх країн, що розвиваються. На багатьох міжнародних форумах її представники не 
раз демонстрували свою особливу позицію по важливих світових проблемах, що 
підвищувало авторитет країни. 

Взаємодія з США в процесі інтеграції складається дуже непросто. З одного 
боку, здається, що всі країни хотіли б опинитися сусідом настільки розвиненої в 
економічному відношенні держави, бути поряд з таким великим ринком. Однак, 
Мексика зацікавлена у розвитку відносин з Європою, з якою підписала угоду про 
вільну торгівлю. Історично до теперішнього моменту  всі зусилля були спрямовані на 
розширення відносин з США, а сьогодні Мексиці необхідно їх максимально 
диверсифікувати. 

Стрімкий наступ Мексики на зовнішньоторговельному фронті, укладення 
численних двосторонніх і багатосторонніх  угод поряд з позитивними сторонами 
мають й деякі негативні риси. Режим торгівлі, що передбачаються різними угодами, 
ускладнюють застосування основних норм, які регулюють мексиканську зовнішню 
торгівлю. Крім того, Мексика знизила свої нетарифні  бар’єри,  використання 
антидемпінгових та інших заходів, що застосовуються в кожному конкретному 
випадку, а також число обов’язкових стандартів. 

Згідно з доповіддю мексиканського уряду, країна брала участь, і буде активно 
брати участь у всіх форумах і ініціативах СОТ, спрямованих на лібералізацію 
торгівлі, включаючи механізм вирішення торгових суперечок. Мексика разом з 
іншими 33 країнами бере участь в переговорах про ліквідацію торговельних та 
інвестиційних бар’єрів і створенні Вільної торгової зони всієї Америки. Але найбільше 
значення серед усіх угод  про вільну торгівлю, укладених Мексикою,  має  НАФТА. 

Мексика стала учасницею тісної регіональної економічної інтеграції на основі 
НАФТА (Північноамериканської угоди про вільну торгівлю) з США і Канадою. Цю 
угоду Мексика підписала 1992 р. а в силу вона вступила у 1994 р. Вступ до НАФТА 
мав для Мексики колосальне економічне і політичне значення. Правляча еліта 
розраховувала таким шляхом вирішити ряд найгостріших народногосподарських 
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проблем – залучення іноземних капіталовкладень і передової технології, 
забезпечення надійних ринків для експортних товарів, збільшення зайнятості та інше. 
Угода передбачає регулярні консультації країн учасниць з проблем взаємного 
інтересу, включаючи регулювання в галузі охорони здоров’я, субсидування 
виробництва в ряді галузей, єдині правила встановлення походження товарів і 
стандарти якості, а також створення процедур для вирішення комерційних суперечок. 
НАФТА зобов’язує Мексику  скасувати обмеження на вкладення іноземного капіталу 
(за винятком енергетичного сектора) та надати гарантії іноземним інвесторам від 
можливого захоплення їх власності без повної компенсації. Угода дозволяє 
іноземним банкам здобути до 25 % мексиканського фінансового ринку  і відкриває 
можливість для іноземних фірм придбати 30% страхового бізнесу до 2004 р., після 
якого всі обмеження будуть повністю зняті [1]. 

Підводячи підсумок, бачимо, що формально Мексика займає досить високе 
місце в світових рейтингах. Вона замикає десятку найбільших країн у світі з 
виробництва ВВП, обганяючи, наприклад, Бразилію і Індію. Мексика входить в число 
15 найбільших експортерів світу. Вона – єдина з латиноамериканських країн, що 
потрапила в елітарну групу розвинутих держав (ОЕСР).ЇЇ інтеграційними партнерами 
по НАФТА виступають два члени «великої вісімки» - США і Канада. Незважаючи на 
це, положення Латинської Америки в реальному розкладі ринкових переваг  
залишається ще не відповідним її потенціалу та можливостям. 
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На світовому ринку паливних ресурсів існує ряд чинників, що впливають на 

співвідношення попиту і пропозиції, що у свою чергу формують ціну на нафту. На 
діаграмі «Динаміка зміни ціни на нафту» (мал. 1) чітко прослідковуються основні 
етапи історії формування, тенденції росту та падіння цін на нафту. 

Початок формування кон’юнктури було викликано «нафтовим ембарго». 
Перша енергетична криза почалася восени 1973 року, після того, як ОПЕК свідомо 
знизила обсяги видобутку нафти (приблизно на 5 %), щоб змінити світові ціни на 
свою користь. Як відомо, у 1973 році ціна на нафту піднялася на 70% - з $3 за барель 
до $5, а протягом року зросла до $12. 

Ця подія ввійшла в історію під назвою «нафтове ембарго», тому що зниження 
обсягів видобутку було інструментом тиску держав ОПЕК на країни Заходу. Тоді в 
ОПЕК, до якої входили всі арабські країни-члени ОПЕК, а також Єгипет і Сирія, 
заявили, що не постачатимуть нафту країнам, які підтримали Ізраїль у конфлікті із 
Сирією і Єгиптом.  

Результатом економічного натиску ОПЕК стала декларація ради міністрів країн 
Загального ринку, що підтримала позицію арабів. Крім того, майже всі держави 
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Африки розірвали дипломатичні відносини з Ізраїлем. Ситуація посилила залежність 
Ізраїлю від США й розкрила реальні масштаби залежності розвинених країн від цін 
на нафту. Разом з тим, нафтова криза 1973 року сприяла посиленню експорту нафти 
з Радянського Союзу на Захід й поклала початок залежності СРСР, а потім і Росії від 
«нафтової труби» і нафтодоларів [3]. 

Наступною подією слід вважати кризу 1979 року. Ще один істотний стрибок цін 
на нафту стався під час другої енергетичної кризи в 1979-80 роках. 

Після ісламської революції в Ірані в 1979 році та з початком в 1980-му ірано-
іракської війни ціни на «чорне золото» злетіли з $13 до майже $37 за барель. 
Загострення енергетичної кризи в капіталістичному світі підвищило попит на 
алжирську нафту та дозволило значно підняти ціни на неї.  

Наступним етапом слід вважати падіння цін 1985-1986 років. Так у 1985 році 
Саудівська Аравія різко збільшила видобуток нафти з двох до десяти мільйонів 
барелів на день, що спричинило різке падіння цін - з $32 до $10 за барель.У зв’язку з 
цим в 1985 році бюджет Радянського Союзу недоотримав $20 млрд, що стало 
початком краху держави. Низькі ціни на нафту сприяли послабленню радянської 
економіки, однак стимулювали зростання американської, тому деякі аналітики 
вважають, що падіння організувала адміністрація президента США Рональда 
Рейгана, яка застосувала нафтову зброю в економічній війні проти СРСР [2]. 

Вторгнення Іраку в Кувейт у 1990 році ознаменувало нові очікування зміни 
кон’юнктури цін. В 1990-1991 роках після вторгнення Іраку до Кувейту, очікувалася 
великомасштабна енергетична криза, адже обидві країни належали до найбільших 
нафтовидобувних країн. Однак стрибок цін під час війни виявився не настільки 
значним, як це пророкували спостерігачі. 

Сам конфлікт спричинила суперечка довкола ціни на нафту – іракський лідер 
Саддам Хусейн звинуватив Кувейт та ОАЕ в надмірному видобутку, внаслідок якого 
ціна нафти впала до 7 доларів замість 18, встановленими ОПЕК. Крім того, Ірак 
звинувачував Кувейт в тому, що за період з 1980 по 1990 роки останній перекачав 
нафти на суму 2,4 млрд доларів з іракського нафтового басейну Румайла. 
Незважаючи на низку переговорів з Кувейтом, Ірак зовсім не збирався відмовлятися 
від застосування сили, і практично за один день – 20 серпня 1990 року - вся 
територія країни опинилася під контролем іракських військ. У Кувейті іракці підпалили 
близько 600 з 950 нафтових свердловин, пошкодили нафтопроводи, насосні станції, 
нафтові термінали, всі основні нафтопереробні комплекси. 

У січні 1991 коаліція на чолі США розпочала операцію «Буря в пустелі». Війна 
завершилася в лютому того ж року перемогою сил коаліції, Кувейт був звільнений від 
іракських військ з відновленням незалежності . 

«Бензинові бунти»-2000 рік. У 2000 році ціни на нафту зросли внаслідок 
скасування ОПЕК цінового коридору на "чорне золото", який до того складав 22 - 28 
доларів. Один барель нафти оцінювався у 35 доларів - найдорожче, починаючи з 
1990 року. «Бензинові бунти», що загрожували колапсом усієї економіки, охопили 
Німеччину, Велику Британію, Францію та Бельгію.  

Також до підвищеної попиту на нафту призвела холодна зима 2001-2002 років. 
Загалом наслідки були легшими, ніж в 70-х роках, а збільшення квот на видобуток 
запобігли серйозній кризі. Головні проблеми були в той час із логістикою, тому що 
нестача танкерів зіграла більш істотну роль, ніж нестача нафти [1]. 

На зміну цій тенденції послідувало зростання цін на нафту в 2004- 2005 роках. 
Протягом 2004 року ціна на нафту зросла до 53 доларів. Частково цю кризу 
пов’язують зі страйками у Венесуелі у 2002- 2003 роках, які значно скоротили 
добування нафти та виробництво бензину. На ринку виявилася велика кількість 
спекулянтів і занепокоєних покупців нафти.  
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29 серпня 2005 ціни на нафту підскочили до 71 долара у зв’язку з ураганом 
«Катріна», що зупинив видобуток нафти в Мексиканській затоці. Загалом ціни на 
нафту впродовж 2005 року змінювалися досить стрімко: середина березня - 56 
доларів, 24 червня - 60 доларів, 11 серпня - 65 доларів, 29 серпня - 70 доларів. 

Криза 2007-2008 років. Восени 2007 року ціна перевищила позначку 80 доларів 
і продовжувала зростати. У липні 2008 року ціна за барель нафти марки Light Sweet 
(WTI) досягла раніше нечуваного рівня - 147 доларів. 

Разом з тим в основних країнах-споживачах нафти - насамперед у США - 
відбувалося зростання цін на бензин, товари й послуги. Це все посилило розвиток 
кризи неплатежів за банківськими кредитами, яка переросла у масштабну рецесію. 
Збанкрутіли найбільші фінансові компанії країни, вибухнула глобальна економічна 
криза, яка призвела до різкого падіння попиту на нафту й до падіння ціни бареля в 
2009 році в діапазоні 35-75 доларів. 

Внаслідок обвального зниження ціни з другої половини 2008 року криза 
перекинулася й на країни-експортери нафти, які кілька разів вдавалися до 
скорочення квот на видобуток. Ситуація, таким чином, набула характеру замкненого 
кола. Однак згодом, з другої половини 2009 року, ціни на нафту почали стабільно 
зростати. 

Новий етап – стрімке падіння цін 2014 року. В червні, після того, як ціна нафти 
марки Brent сягнула максимального цього року рівня – близько 115 доларів за 
баррель, розпочався процес падіння нафтових котирувань. Ціни на нафту знизилися 
на більш ніж 55% з вересня 2014 року до рівнів, які в останній раз відзначалися лише 
в короткий посткризовий період 2009 року [4]. 

Падіння цін зумовлене вповільненням розвитку світової економіки і 
труднощами з її відновленням в Європі та Японії. Крім того, зріс обсяг доступної 
нафти на ринку – зокрема, на це вплинув і розвиток добування сланцевої нафти в 
США. Однак це досить дорогий процес, і зі зниженням ціни Штати можуть згорнути 
видобуток. Водночас експерти прогнозують, що Саудівська Аравія, ймовірно, 
збирається розв'язати «війну цін» зі своїми конкурентами. Ця країна не 
скорочуватиме виробництво і боротиметься за ринок шляхом зниження ціни. Деякі 
аналітики підозрюють Саудівську Аравію у навмисній політиці зниження цін на нафту 
з метою зупинити розвиток проектів з видобутку в США. Інша теорія, навпаки, 
передбачає спільні дії США і Саудівської Аравії з метою завдати шкоди інтересам 
Росії та Ірану. 

Різке зниження цін на нафту являє собою нову економічну реальність для 
країн-експортерів нафти в регіонах Близького Сходу. Арабські країни Перської 
затоки, що входять в ОПЕК, втратять близько $ 300 млрд нафтодоларів в 2015 році 
через низькі ціни на нафту. 
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Рис. 1 Динаміка зміни ціни на нафту [4] 
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Отже, найважливішими факторами, що впливають на попит нафтових ресурсів 
є: 
 динаміка розвитку світової економіки; 
 комерційні запаси в країнах ОПЕК; 
 кліматичні коливання в країнах - основних споживачах нафти. 

У формуванні пропозиції нафти найважливішими є наступні фактори: 
 обсяги пропозиції країнами ОПЕК; 
 нафтова політика інших країн - великих експортерів нафти, що є порівняно 

новими учасниками нафтового ринку. 
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Азербайджан та Туреччина належать до важливих партнерських держав як в 

регіональному енергетичному секторі, так і в світовому господарському комплексі 
вцілому. 

Дипломатичні взаємовідносини між Азербайджаном і Туреччиною знаходяться 
на найвищому рівні. Це стосується як двосторонніх політичних відносин, так і 
економічного співробітництва. Дві країни тісно співпрацюють в енергетичному 
секторі, результатом чого стало будівництво і успішна робота нафтопроводу Баку-
Тбілісі-Джейхан і Південнокавказького газопроводу. 
В угоді, що була підписана між двома державами, було відведено місце для споруди 
нового газопроводу, що об'єднує Азербайджан і Туреччину. Підписанню цієї угоди 
сприяло ряд причин, таких як безперервне подорожчання проекту «Набукко», що 
пролягає від берегів Каспію до Австрії, затягування підписання контрактів між 
потенційними покупцями та експортерами газу, успішна політика Азербайджану щодо 
реалізації альтернативних маршрутів транспортування природного газу покупцям на 
найвигідніших умовах. У 2011-му році Консорціум «Набукко» висунув зменшену копію 
проекту - «Nabucco West». 

Паралельно були зроблені важливі кроки в напрямку здійснення угоди 2010-го 
року з прокладання нового газопроводу між Азербайджаном і Туреччиною. І вже 27 
червня 2012 року Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Туреччини 
підписали контракт по Транс-Анатолійського трубопроводу (TANAP), який дозволить 
забезпечити вихід азербайджанського газу на ринок Європи. Контракт передбачає 
транспортування до Туреччини 16 мільярдів м³ природного газу, що видобувається в 
другій фазі родовища «Шахденіз». 6000 млн. м³ з цього обсягу буде направлено на 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9A
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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забезпечення внутрішніх потреб країни, 10 мільярдів буде вивезено через Турцію на 
європейські ринки. Створений спільними зусиллями ДНКАР і турецьких компаній 
BOTAŞ і TPAO проект TANAP буде здійснено за 6 років і обійдеться в 7 мільярдів 
доларів США. Діаметр трубопроводу складе 56 дюймів (1,4 метра). А в найближчому 
майбутньому можливе збільшення пропускної потужності трубопроводу. Проект буде 
здійснюватися в 4 етапи. Перший етап буде завершено в 2018-му році. У 2020-му 
році пропускна потужність трубопроводу буде збільшена до 16 мільярдів м³, в 2023-
му - до 23 мільярдів м³, а в 2026-му - до 31 мільярда м³. Призначений для Європи газ 
буде зданий на Турецько-Грецькому або Турецько-Болгарському кордоні [19]. 

Проект TANAP важливий для всіх зацікавлених сторін. Європейський союз 
завдяки його будівництву  зможе диверсифікувати джерела та маршрути поставок 
газу, Азербайджан –  забезпечити експорт газу на європейський ринок, а Туреччина 
за співпраці з Грузією задіє  свій транзитний потенціал. 

Проте,  енергоспівпраця між Азербайджаном і Туреччиною не обмежується 
лише проектами міжнародного значення. Азербайджан за сприяння компанії SOCAR 
(Держнафтокомпанія Азербайджану) також реалізує великі проекти на енергетичному 
ринку Туреччині. Необхідно відзначити, що SOCAR володіє 61,32% -ним пайовою 
участю Petkim Petrokimya Holding, яка виробляє пластикові упаковки, тканини, ПВХ, 
миючі засоби, будучи єдиним в Туреччині виробником подібної продукції . 

Для розвитку продуктивності та підвищення ефективності роботи Petkim 
Petrokimya Holding SOCAR реалізує великі проекти, зокрема ведуться роботи над 
проектом будівництва нового нафтопереробного заводу, який забезпечить 
нафтохімічний комплекс сировиною, сприятиме будівництву нової електростанції, а 
також розвитку контейнерного порту [3]. 

Забезпечення Petkim сировиною є одним з важливих питань, в якому особливе 
місце приділяється створенню НПЗ Star, першу продукцію на якому планується 
отримати вже до кінця 2017 року. Потужність заводу становить 10 мільйонів тонн на 
рік. Загальна вартість проекту будівництва НПЗ SOCAR в Туреччині перевищує п'ять 
мільярдів доларів. 

Додаткові доходи нафтохімічному комплексу Petkim принесе новий 
контейнерний порт, потужністю 1,5 мільйона ТEU. Вартість проекту складе 400 
мільйонів доларів. Залежно від потреб ринку його потужність планується збільшити 
до 3 мільйонів TEU. Відповідно до недавньої заяви глави порту Садеддіна Коркута, 
його будівництво планується завершити вже в липні цього року [2]. 

На сучасному етапі Азербайджан за участі SOCAR є найбільшим закордонним 
інвестором в Туреччині,  майбутні інвестиції перевищать вкладення інвесторів за 
десятки років і, згідно прогнозів, досягнуть 20 мільярдів доларів. У свою чергу,  
компанія SOCAR Energy Turkey, яка є дочірньою Держнафтокомпанії в Туреччині, 
претендує на звання найбільшої промислової компанії Туреччини, загальний оборот 
якої в 2018 році досягне 15 мільярдів доларів, а в 2023 році - 30 мільярдів доларів [1]. 

Подальша співпраця між Азербайджаном і Туреччиною в енергетичному 
секторі створить умови для отримання вигод для обох країн. Розвиток великих 
міжнародних трубопровідних проектів дозволить Туреччині отримувати великі 
дивіденди від транзиту, а Азербайджану отримати доступ до європейського газового 
ринку. Прямі ж інвестиції компанії SOCAR в економіку Туреччини сприятливо 
позначаться на розвитку турецького енергоринку, а SOCAR дозволить зміцнити свої 
позиції в якості великої міжнародної нафтогазової компанії. 

Крім цього, між Азербайджаном і Туреччиною є ще ряд проектів спільної 
діяльності, що можуть сприяти економічній співпраці. 

«SOCAR Turcas Energy» є спільним турецько-азербайджанським проектом. 
Компанію в 2006-му році спільно створили Turcas Petrol (25%, Туреччина), Aksoy 
Holding (24%, Туреччина) і ДНКАР (51%). Основна діяльність, в першу чергу, 
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пов'язана з технологіями у виробництві, переробку, реалізації, дистрибуції, 
інвестуванню, імпорту-експорту в газовій і нафтовій сфері; має відношення також 
маркетинг газу по газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзурум і нафти нафтопроводом Баку-
Тбілісі-Джейхан. 

У 2011-му році з метою стати одним з великих гравців у розподілі природного 
газу в Туреччині була створена компанія SOCAR Turkey Gas Distribution Industry and 
Trade Inc. Відзначимо, що ДНКАР високо оцінює інвестиційні можливості і готова 
увійти на ринки газопостачання у великих містах, у тому числі Стамбулі і Анкарі. 2 
вересня 2011 була заснована SOCAR POWER Energy Investment Inc., з метою 
задоволення потреби в енергії ДНКАР в Туреччині. Електростанція, яка вироблятиме 
електрику за допомогою відходів нафтопереробки, дасть енергію необхідну «Petkim», 
НПЗ і Порту [1]. 

У листопаді 2010-го року була заснована PETLİM Port Business Trade Inc. Мета 
даної компанії - поліпшення економічної ефективності порту в «Petkim», 
перетворення порту в одного з найбільших в Туреччині. 

У сфері зарубіжних інвестицій Туреччина є одним із головних партнерів 
Азербайджана. За 2002-2010 роки бізнесмени і компанії Туречиини вклали в 
нафтовий та ненафтовий сектори Азербайджану інвестиції в об’ємі 1,653 млрд. AZN, 
що складає 7% інвестицій, що були вкладені в державу за весь цей період. Лише в 
2010 році Туреччина вклала в Азербайджан (в нафтовий та ненафтовий сектори) 
інвестиції в розмірі 94,8 млн. AZN (120,0 млн. $), що становило 3,9% загальних 
іноземних інвестицій, які були спрямованя в той період на основний капітал. 

В 2010 році об’єм внутрішнього торговельного обігу Азербайджанської 
Республіки с Турецькою Республікою склав 942,08 млн. доларів, включаючи об'єм 
імпорта - 771,19 млн. доларів, а об'єм експорта - 170,89 млн. долларов. Також в 
цьому ж році частка Турецької Республіки у внутрішньому торговельному обігу 
Азербайджанської Республіки становив 3,37%, включаючи в імпорті - 11,69%, в 
експорті - 0,8%. 

Відповідно можна зробити висновок, що Азербайджансько-турецькі відносини 
ніколи не послабнуть, а на сучасному етапі відносини не тільки з Туреччиною, а й з 
тюрським світом знаходяться на високому рівні. Такі відносини, що закладені на 
взаємній довірі, являють собою приклад моделі розвитку для всього світу.  
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Проблема активізації інноваційної діяльності у межах вітчизняної економіки 

набуває важливого значення в контексті реалізації ринкових реформ в Україні та 
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підвищення загальної ефективності господарювання. Центральне місце у вивченні 
цієї проблематики займає питання розвитку інноваційної інфраструктури. Саме 
розвинена інноваційна інфраструктура є середовищем, яке дає змогу у максимально 
стислі терміни системно шукати та розробляти інноваційні технології.  

Вивченням проблем розвитку інноваційного підприємництва та інноваційної 
інфраструктури займаються багато провідних вчених, серед яких О. Волков, М. 
Денисенко, В. Зянько, І. Павленко, Н. Притуляк, Л. Ганущак та ін. Їх праці присвячені 
питанням, які стосуються аналізу сучасного інноваційного потенціалу та системи 
управління інноваціями на різних рівнях, проблем інноваційного підприємництва в 
перехідний період, оцінки інноваційного потенціалу, шляхів використання зарубіжного 
досвіду управління інноваційним потенціалом підприємств в Україні.  

Інноваційний процес включає багато учасників і має свою інфраструктуру. 
Інноваційна інфраструктура ринку забезпечує організаційну, правову та економічну 
підтримку розвитку інноваційного потенціалу підприємств на різних рівнях та в різних 
формах.  

Складовими інноваційної інфраструктури є фінансово-кредитні установи; зони 
інтенсивного науково-технічного розвитку (технополіси); технопарки (технологічні 
парки, агропарки, інноваційні парки); інноваційні центри (технологічні, регіональні, 
галузеві); інкубатори (інноваційні, технологічні, інноваційного бізнесу); консалтингові 
(надання консультацій) фірми, компанії, промислово-фінансові групи, кластери та 
інші [2]. Усі складові інноваційної структури створюються за чіткою функціональною 
ознакою і є конгломератами науково-академічних, навчальних, дослідно-
конструкторських, промислових і підприємницьких установ з розвинутою та 
динамічною системою матеріально-технічного забезпечення, комунікацій, соціально-
культурних закладів, інформаційно-консалтингових послуг, підготовки кваліфікованих 
кадрів.  

В Україні інноваційна інфраструктура є недостатньо розвиненою і охоплює не 
всі ланки інноваційного процесу (освіту і науку – техніку і технології – виробництво та 
споживання). Сформовано лише окремі елементи інноваційної інфраструктури – 
технопарки, регіональні інноваційні центри та бізнес-інкубатори. З них, лише 
технологічні парки реалізують інноваційні проекти за стратегічними пріоритетними 
напрямками інноваційної діяльності і користуються фінансовою підтримкою держави. 
Практично відсутньою в інноваційному середовищі є діяльність венчурних фондів та 
центрів трансферу технологій. Недостатньо реалізується освітній та науковий 
потенціал, насамперед вищих навчальних закладів. 

Таблиця 1 
Підприємства, установи та організації. що забезпечують розвиток інноваційної 

діяльності в регіонах України 
№ 
п/п 

Інноваційні структури Кількість 

1.  Технологічний парк 13 

2.  Бізнес-інкубатор 73 

3.  Інноваційний центр 15 

4.  Центр комерціалізації інтелектуальної власності 14 

5.  Центр інновацій та трансферу технологій 4 

6.  Центр науково-технічної і економічної інформації 14 

7.  Науковий, навчальний центр 3 

8.  Навчально - науково-виробничий комплекс (центр, дільниця) 4 

9.  Інвестиційний (інноваційний) венчурний фонд 1 

10.  Небанківська фінансово-кредитна установа 15 

11.  Науково-впроваджувальне підприємство 21 

12.  Консультаційний центр 2 
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Продовження таблиці 1 
Підприємства, установи та організації. що забезпечують розвиток інноваційної 

діяльності в регіонах України 
13.  Дослідницький центр з питань інновацій 4 

14.  Громадська організація 6 

15.  Інше 4 

16.  Всього 213 

Українські технопарки являють собою добровільні об’єднання суб’єктів 
наукової, науково-технічної і підприємницької діяльності (без обмеження форм 
власності), які представляють інноваційні структури у вигляді груп юридичних осіб, 
що діють на підставі угоди про спільну діяльність. Розробка і реалізація інноваційних 
та інвестиційних проектів у технопарках відбувається за участі наукових та 
інженерно-технічних працівників організацій – учасників.  

Історія становлення технопарків в Україні бере свій початок з 1997 р., оскільки 
саме тоді з метою стимулювання інновацій і впровадження наукових результатів у 
виробництво, апробації механізмів підтримки реалізації результатів досліджень було 
ухвалено Закон України «Про спеціальну економічну зону «Яворів» і створено 
технологічний парк «Яворів». Станом на 01 січня 2014 р. в Україні було 
зареєстровано 16 технопарків, з яких реально працювали лише 7: «Інститут 
електрозварювання імені Є.О. Патона», «Інститут монокристалів», 
«Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка», 
«Інститут технічної теплофізики», «Укрінфотех», «Київська політехніка» та 
«Інтелектуальні інформаційні технології». Проте, лише три технопарки «Інститут 
електрозварювання імені Є.О. Патона» (м. Київ), технопарк «Інститут монокристалів» 
(м. Харків) та технопарк «Напівпроводникові технології і матеріали, оптоелектроніка 
та сенсорна техніка» (м. Київ) займаються інноваційною діяльністю та забезпечують 
99,0 % від обсягу реалізованої інноваційної продукції всіх вітчизняних технопарків.  

Таблиця 2 

Економічна ефективність українських технопарків, 2012 р. 

Технопарк Обсяги реалізації 
інноваційної 

продукції, 
млн. грн. 

Обсяги 
держпідтримки, 

млн. грн. 

Економічна 
ефективність, 

грн./грн. 

ІЕЗ ім. Є. О. Патона 8024,3 152,9 52,4 

Ін-т монокристалів 2956,9 282,3 10,5 

Ін-т напівпровідників  335,0 37,7 9,0 

Технопарки в цілому  11405,9 477,0 23,9 

Важливе місце в інноваційній інфраструктурі займають бізнес-інкубатори, які 
розглядаються, перш за все, як частина інфраструктури підтримки малого 
підприємництва, але одночасно вони є інструментом економічної, соціальної, 
структурної і інноваційної політики. Бізнес-інкубатори – це структури, що надають 
допомогу новим компаніям на етапі їх організації та становлення. Мета бізнес-
інкубатору – забезпечення сприятливих організаційно-економічних умов для розвитку 
малого і середнього бізнесу, підвищення конкурентоздатності підприємств і компаній 
на ринку шляхом надання всебічної допомоги підприємцям на всіх стадіях організації 
і функціонування підприємств, сприяння формуванню і розвитку інфраструктури 
підтримки малого і середнього бізнесу, створення нових робочих місць. Українські 
бізнес-інкубатори здебільшого існують за рахунок фінансування міжнародних 
донорських організацій, приміщення їм надають служби працевлаштування 
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населення при держадміністраціях міст і районів. Джерелами їхнього фінансування 
найчастіше є кошти міжнародних фондів та грантових програм і лише невеликою 
мірою - кошти місцевих адміністрацій і спонсорів. Перші бізнес-інкубатори в Україні 
були створені наприкінці 90-х років за фінансової підтримки США та Канади. 
Агентство міжнародного розвитку США (USAID) фінансувало виконання Програми 
розвитку бізнес-інкубаторів в Україні (BID), у рамках якої були створені технологічний 
бізнес-інкубатор «Харківські технології» на базі НТК «Інститут монокристалів» у 
рамках міжурядової американо-української програми "Розвиток бізнес - інкубаторів в 
Україні"(BID), що здійснював університет «Лойола Коледж» (Балтімор, США), бізнес-
інкубатор Херсонської торгово-промислової палати, бізнес-інкубатор Об'єднаного 
профкому Чорнобильської АЕС у м. Славутич, Білоцерківський БІ за фінансової 
підтримки Інституту "Відкрите суспільство" (Нью-Йорк, США) та інші.  

В Україні також створені бізнес - інкубатори при деяких вищих навчальних 
закладах і регіонах (за підтримки урядових програм іноземних держав). Так, з 
ініціативи міської держадміністрації для підтримки інноваційної діяльності в столиці 
створено Київський інноваційний бізнес-інкубатор (КІБІН). До складу КІБІНА входять: 
бізнес-інкубатор як орган керування, координаційні органи для забезпечення 
співробітництва з місцевими органами влади, самостійні центри, які забезпечують 
обслуговування інкубаційних фірм, інкубаційні фірми. Інноваційні бізнес - інкубатори 
діють також при провідних технічних університетах України - Львівському 
політехнічному, Дніпропетровському і Київському технічних університетах. Створення 
інноваційних інкубаторів і бізнес - центрів на базі технічних університетів є 
перспективним напрямком активізації інноваційного підприємництва, що дозволяє 
студентам під час навчання пробувати себе в бізнесі як у технічній, так і в 
економічній сферах. 

На сьогодні в Україні діють 73 інкубатори, проте тільки 10 з них відповідають 
міжнародним вимогам. Також значним недоліком існуючої організаційно-
господарської інфраструктури інноваційної підприємницької діяльності є 
нерівномірність розподілу її існуючих об'єктів та фондів. Так, у Києві та Київській 
області працює 12 бізнес-інкубаторів, в Одеській області – 9, а в решті регіонів 
України лише по 1 - 2 бізнес-інкубатора, а з 255 існуючих інноваційних фондів 175 
працюють у Києві. Для сприяння розвитку бізнес-інкубаторів в Україні створено 
Українську асоціацію бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів. 

Отже, на даному етапі розвитку економіки України важливими завданнями 
залишається упорядкування діяльності існуючих об'єктів інноваційної інфраструктури 
та координація процесів створення і розвитку нових установ, їх організаційне та 
методичне забезпечення. Для мотивації бізнесу до інновацій, необхідно створювати 
адекватні правові, економічні, податкові механізми, всіляко сприяти розвитку 
інноваційної інфраструктури. Одним із перспективних варіантів розвитку 
інноваційного середовища є налагодження тісного контакту між державою, 
безпосередньо зацікавленою в зростанні інновацій, що підвищують соціально-
економічне благополуччя громадян, освітою в особі ВНЗ, що виступають як джерело 
інноваційних ідей, і бізнесом, здатним здійснити фінансування інноваційних 
розробок. 
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Трансформаційні процеси в українській економіці призвели до суттєвих змін у  

господарському комлексі держави і вимагають нових підходів до організації 
соціально-економічної активності людини. Важлива роль відводиться ефективному 
використанню місцевих ресурсів, пошуку пріоритетних галузей господарства, які б 
сприяли зростанню надходжень до бюджету. З огляду на це в регіонах, які мають 
значний рекреаційний потенціал та сприятливу екологічну ситуацію, важливе 
значення відводиться розвитку та вдосконаленню туристсько-рекреаційного 
господарства регіону. Для Хмельниччини, як депресивного регіону, розвиток 
туристичної галузі є важливим чинником економічного зростання. За наявністю 
рекреаційних ресурсів область посідає одне з провідних місць в державі. 
Рекреаційний потенціал Хмельницької області представлений поєднанням 
сприятливих кліматичних, геоморфологічних, водних, біологічних ресурсів та 
унікальних історико-архітектурних об’єктів. 

Територія Хмельницької області знаходиться в смузі кліматичного комфорту. 
Параметри кліматичних умов регіону (клімат регіону помірно-континентальний з 
м'якою зимою та досить теплим вологим літом) входять в межі оптимальних для 
розвитку різних видів рекреаційної діяльності. 

Важливе значення для розвитку рекреації та для формування рекреаційних 
потоків має рельєф. Геоморфологічні ресурси, у першу чергу, нерівності земної 
поверхні, сприяють розвитку гірськолижному і пішохідному туризму, альпінізму, 
скелелазінню, даунхілю, дельтапланеризму тощо. Хмельницька область володіє 
цілим рядом різноманітних геолого-геоморфологічних рекреаційних ресурсів, її 
територія характеризується виразністю рельєфу і високими естетичними якостями. У 
геоструктурному відношенні територія Хмельницької області пов'язана з Українським 
щитом і його Західним схилом. В геоморфологічному відношенні Хмельницьку 
область умовно можна поділити на три частини: Поліська терасова рівнина, 
Волинське плато та Подільське плато. Серед геоморфологічних особливостей 
Хмельниччини варто відзначити Придністер’я, яке є своєрідною «гірською країною». 
Для Придністер’я характерні цікаві форми вивітрювання, а у його південно-західній 
частині, в місцях поширення гіпсів, утворились досить великі карстові провалля та 
печери. Привабливим для прихильників спелеопоходів є також Товтровий кряж, який 
являє собою давній бар'єрниий риф, що сформувався вздовж берегової лінії 
неглибокого міоценового моря. Варто відзначити наявність в області геологічних та 
геоморфологічних пам’яток природи. Особливої уваги заслуговує всесвітньовідомий 
міжнародний еталон силуру й девону – розрізна лівому схилі р. Тернави в                         
с. Китайгород Кам’янець-Подільського району, геологічна пам'ятка природи 
загальнодержавного значення «Смотрицький каньйон». Серед геологічних об’єктів 
окремий підрозділ складають геоморфологічні пам’ятки, переважна більшість яких 
розташовані в південній частині області. Це насамперед – Товтровий кряж, карстові 
печери «Атлантида», «Малишка-Киянка», гіпсові печери – Цапова Дюра і Новосілка, 
вапнякові Нігинські печери (Залучанські, Черчинські), Безіменна або Людська, Кінська 
та Жидівська. Не менш легендарними й туристично привабливими є Кармалюкова 
печера біля с. Привороття та печера Кармалюка з штучним водоспадом (скельний 
монастир) в с. Маліївці, де колись був давньо-слов’янський (а може, ще й 
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язичницький) монастир. Наявність такого рекреаційного ресурсу як печери створює 
можливості для організації зимових видів відпочинку, спелеопоходів, навчальних, 
пізнавальних екскурсій в області та розвивати спелеотерапію. Використання 
мікроклімату печер, шахт - один з широко розповсюджених у наші часи методів 
оздоровлення в багатьох країнах світу. Тривале перебування в печерах створює 
умови для пониження чутливості організму до алергенів, підвищує насиченість крові 
киснем, нормалізує артеріальний тиск і обмінні процеси.  

Позитивним фактором для розвитку рекреаційного господарства в регіоні є 
гідрологічні ресурси - води поверхневого стоку та підземні води. Річкова сітка регіону 
представлена басейнами Дністра, Південного Бугу і Дніпра і нараховує 3733 річок 
загальною довжиною 12880 тис. км (за даними Хмельницького обласного управління 
водних ресурсів). Стік річок регулюється штучними водоймами: 55 водосховищ 
загальною площею 116,245км² і об'ємом 267,8 млн. м³; 2602 ставків загальною 
площею16212,46 га. Проте, природних озер на території області обмаль і вони 
невеликі за розмірами та розташовані в основному в лісових масивах (Святе – 4,2 га, 
Теребіж – 2,6 га, Голубі озера, Лісова пісня, Горіле, Солонча, Берків ставок та інші). 
Використовуючи річки, можна організовувати такі види відпочинку на воді, як 
акваскіпер, парасейлінг, віндсерфінг, вейкбординг, дайвінг, катання на гідроциклі, 
водних лижах, сплави на плотах, байдарках та каяках, прогулянки на човнах та 
катамаранах, що дасть економічний розвиток для значної частини населених пунктів 
області. Проте, на даний момент, для організованої водної рекреації 
використовується лише декілька річок. Хмельниччина має низку цінних гідрологічних 
пам’яток природи. Зокрема це болотні масиви. Їх налічується 37,7 тисяч гектарів. 
Найбільші масиви боліт зосереджено в Центральному Поліссі. Варто відзначити 
гідрологічну пам’ятку місцевого значення – озеро «Святе», яке є блакитною 
перлиною подільського краю завдяки прозорості води. 

Одним з найважливіших факторів розвитку лікувальної рекреації в Україні є 
наявність природних мінеральних вод. Хмельниччина – один з найбагатших в Україні 
регіон за різноманітністю видів і запасами мінеральних вод. Мінеральні підземні води 
розвідані на 14 ділянках із запасами понад 3,7 тис. м³/добу, з яких експлуатується 
лише 6 ділянок. Мінеральні води використовуються як з лікувальною метою, так і для 
промислового розливу. Лікувальні мінеральні води області належать до шести груп: 
слабомінералізовані з підвищеним вмістом органічної речовини типу «Нафтуся», 
хлоридні натрієві малої мінералізації без специфічних бальнеологічних компонентів 
типу «Миргородська», хлоридні натрієві бромні води високої мінералізації, хлоридні 
кальцієво-натрієві бромні слабкі розсоли, слабомінералізовані радонові, 
слабомінералізовані вуглекисло-радонові, кремнієві води (м. Ярмолинці), сульфідні 
води (м. Волочиськ), залізисті мінеральні води (м. Шепетівка). Здійснюється 
промисловий розлив 6 найменувань лікувально-столових вод, які включені до 
реєстру СТУ 878-93. 

Важливу пізнавальну і рекреаційну роль виконують території та об’єкти 
природно-заповідного фонду Хмельниччини, адже вони є місцем зосередження 
унікальних, в тому числі ендемічних та реліктових представників флори і фауни, 
атрактивних ландшафтів, досить часто пов'язані з життям видатних людей. 
Природно-заповідний фонд Хмельниччини становить 269 територій та об’єктів: 39 
заказників, у тому числі 15 державного значення, 198 пам’яток природи, з них 4 
державного значення, Кам’янець-Подільський ботанічний сад, 7 заповідних урочищ, 
24 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, в тому числі 8 державного значення, 
одна пам’ятка ЮНЕСКО – дуга Струве. Найбільше приваблює туристів – 
Національний природний парк “Подільські Товтри” площею 261 тис. га. На території 
НПП перебуває під охороною 129 об’єктів природно-заповідного фонду, серед яких 
парки і садиби різного ступеня збереження і культурно-історичної цінності, 19 
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археологічних пам’яток, більше 302 історико-архітектурних пам’яток,  росте 2977 
видів, форм і сортів рослин з різних кліматичних зон. На території Національного 
природного парку “Подільські Товтри” розташована одна з найкрасивіших карстових 
печер “Атлантида”, в якій до нашого часу збереглися натiчнi форми в бортах гіпсової 
печери, а в далеких залах - сталактити, сталагміти, гіпсові печери – Цапова Дюра і 
Новосілка, вапнякові Нігинські печери, Кінська та Жидівська. Не менш легендарною й 
туристично атракційною у НПП «Подільські Товтри» є Кармалюкова печера біля                 
с. Привороття, у якій, за переказами, тривалий час переховувався й прикопував 
відібрані в багатіїв скарби народний месник Устим Кармалюк. 

В якості рекреаційного ресурсу виступають заповідно-мисливські угіддя, 
особливо у світлі зростання популярності мисливських та фіш-турів. Загальна площа 
наданих у користування мисливських угідь Хмельницької області складає 1577 тис. 
га, з них лісових – 276 тис. га., польових –1257 тис. га, водно-болотних – 44 тис. га. 

Хмельниччина – історичний регіон Поділля, який володіє досить потужним 
історико-культурним потенціалом для розвитку культурно-пізнавальної рекреації та 
туризму.. Станом на 1 листопада 2014 року в Хмельницької області на обліку 
пам’яток культурної спадщини перебуває (за даними Управління культури, 
національностей та релігій Хмельницької ОДА): 256 пам’яток археології (з них 11 
національного значення); 242 пам’ятки архітектури (з них 169 національного 
значення); 128 пам’яток мистецтва (з них 1 національного значення);2370 пам’яток 
історії (з них 4 національного значення); 3 пам’ятки науки і техніки всесвітнього 
значення. Найбільша їх кількість зосереджена у Кам'янець-Подільському. Завдяки 
унікальному поєднанню історико-архітектурної, містобудівельної спадщини, 
ландшафту каньйону річки Смотрич, древньоруська та середньовічна частина міста 
проголошена державним історико-архітектурним заповідником. 

На Хмельниччині діє 2 Державних історико-культурних заповідника «Межибіж» 
та «Самчики», 19 державних музеїв, 284 недержавних музеї, з яких 19 носять звання 
«народний музей». До складу державного історико-культурного заповідника 
«Меджибіж» входять замковий ансамбль XIV-XVI ст., палац ХVI ст., церква 1586 р., 
мури з вежами ХVI ст. та прилегла територія. Основний фонд налічує 5548 музейних 
предметів. Окрасою експозиції в залах історії є археологічна колекція створена з 
речей трипільської культури, черняхівської культури, Київської Русі. Гордістю 
заповідника є Межибожська фортеця побудована у ХІV-ХV ст. місцевими майстрами 
в традиційних формах оборонної архітектури, яка приваблює туристів не лише з 
України та країн близького зарубіжжя, а й з Франції, Англії, Канади, Австрії. 

Державний історико-культурний заповідник «Самчики» – налічує близько 2 
тисяч експонатів. Палацово-парковий ансамбль «маєток Самчики» - один із 
найблискучіших в Україні творів архітектури та садово- паркового мистецтва періоду 
зрілого классицизму (кінець XVIII – початок XIX ст). Фонд музейного зібрання 
охоплює 2221 одиницю. В заповіднику знаходяться єдині в Україні Японська кімната 
та Китайський будинок із холодильником 1725 року, друга в Східній Європі Готична 
липова алея та теплиця відкритого типу «Сад в мурах», Старий палац 1725 року з 
цікавими підземеллями. 

На території нашої області знаходяться відомі археологічні пам’ятки, зокрема, 
трипільське поселення в Луці Врублевецькій, широко знанні літописні міста періоду 
Київської Русі – Межибіж, Ізяслав, Полонне, а також міста Болохівської землі – Божок 
Деражнянського і Губин Старокостянтинівського районів, городище біля села 
Теліженець Старосинявського району.  

Також серед історико-культурних пам`яток Хмельниччини вагоме місце 
займають сакральні споруди: Покровська церква-фортеця розташована у с. Сутківці 
Ярмолинецького району; Сатанівська синагога – один із найкращих зразків синагог 
оборонного типу, які збереглися до нашого часу, могила засновника хасидизму – 
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Боал Шем Това, що є своєрідною Меккою для релігійних прочан-хасидів у селищі 
Межибіж, кафедральний костел святих Апостолів Петра і Павла в Кам'янці-
Подільському, який є не лише великим духовний осередком,а й популярною 
туристичною атракцією міста, а сама споруда входить до списку Семи чудес України. 
Досить відомий та притягує туристів Бакотський скельний монастир, заснування 
якого датується 1025 роком.  

Таке поєднання природних і історико-культурних ресурсів, порівняно 
сприятлива екологічна ситуація створює всі передумови для активізації та розвитку 
на території Хмельницької області туризму. Проте існує проблема з туристичною 
інфраструктурою. В 2014 р. в області функціонувало 10 санаторіїв, 687 дитячих 
закладів оздоровлення і відпочинку, переважна більшість з яких мають сезонний 
характер роботи, оскільки в них відсутні системи опалення, каналізаційна мережа, 
гаряча вода, а близько 90% дитячих оздоровчих закладів розміщуються в спеціально 
необладнених приміщеннях. Одну з провідних функцій у сфері обслуговування 
туристів виконує готельна індустрія та ресторанне господарство. У 2014 р. на 
території області послуги з тимчасового проживання надавали 100 готелів, а мережа 
закладів ресторанного господарства області складала 2000 одиниць.  

Отже, різноманіття туристсько-рекреаційних ресурсів, віддаленість 
рекреаційних зон від джерел техногенного навантаження створюють оптимальні 
умови для організації будь-яких видів масового відпочинку громадян, активізація 
внутрішнього інвестиційного капіталу, залучення зовнішніх інвестиційних потоків 
дасть можливість розбудувати ефективний регіональний міжгалузевий туристичний 
конкурентоспроможний на міжнародному ринку туристичний сектор регіону.  
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Швейцарія є однією з розвинутих країн світу. Основна відмінність цієї країни — 

політика нейтралітету, що дозволило уникнути розрухи після двох світових війн. 
Банківський сектор економіки традиційно характеризується низьким 

оподаткуванням. У країні створена найсильніша кредитно-фінансова система. Активи 
другого за розміром у світі й найбільшому банку Швейцарії UBS досягають майже 
одного трильойона доларів. Швейцарські банки вважаються надійними і 
перспективними.[1] 

Економіка Швейцарії поділяється на чотири сектори: 
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 транснаціональні корпорації, зареєстровані у Швейцарії, які приносять більшу 
частину національного доходу; 

 малі та середні підприємства, які спеціалізуються на експортних операціях; 
 державні і наполовину приватизовані компанії — поштова служба, оператор 

мереж зв'язку Swisscom електроенергетична система; 
 численна група малих підприємств із невисокою продуктивністю праці, що 

займаються дрібною торгівлею, будівництвом, сільським господарством, 
наданням туристичних послуг та інше. 

Перший сектор. Порівняно з іншими країнами, кількість транснаціональних 
корпорацій велика, Це, зокрема, банки UBS і Credit Suisse, страхова компанія Zurich, 
компанія харчової промисловості Nestle, фармацевтичні компанії Novartis і Roche, 
годинникове підприємство Swatch. 

Другий сектор економіки складають невеликі компанії, які спеціалізуються в 
машинобудуванні, проектуванні, біотехиологіях, медичній техніці. Ці підприємства 
роблять значні інвестиції в НДДКР і експортують більшу частину продукції. Так само 
як і у випадку з великими міжнародними компаніями, їхня частка в структурі 
зайнятості невелика, а внесок у національну економіку — значний. 

Третій „сектор складається з державних і частково приватизованих 
підприємств, на яких працює майже чверть працездатного населення країни. 
Можливо наступна приватизація дозволить поліпшити фінансово-економічні 
результати цього сектора, хоча інтенсивного розвитку очікувати не слід. 

Четвертий сектор — малі і середні підприємства, які працюють на 
внутрішньому ринку в галузях будівництва, роздрібної торгівлі, готельного і 
ресторанної справи, у сфері надання консультаційних послуг і т, д. Ці підприємства 
надійно захищені від іноземних конкурентів, а часто й від внутрішніх. Частка 
четвертого сектора — 60% структури зайнятості. 

Важлива галузь Швейцарської економіки — це шоколад. Компанія Nestle 
відома в усьому світі. Компанія вважається еталоном харчової промисловості. 
Більша частина шоколадних виробів випускається на заводі в місті Невшателе. 
Також важливе місце займає виробництво сиру (150 мли т у рік). За підсумками 2006 
року Швейцарська економіка визнана найконкурентнішою економікою у світі. У 
рейтингу Всесвітнього економічного форуму Швейцарія вперше потіснила Сполучені 
Штати і посіла перше місце. Запорукою успіху швейцарської економіки аналітики 
вважають прекрасну інфраструктуру, розумне керування, розвинутий та ефективний 
ринок, постійне впровадження новітніх технологій.[2] 

На початку XX! ст. Швейцарія поступово втрачає статус найбагатшої країни 
світу. Якщо виходити з розміру приросту ВВП за рік (8285 млн доларів), то 
Швейцарію обійшли Греція (9324 млн доларів), Іспанія (8789 млн доларів), 
Нідерланди (10231 млн доларів), а також ряд інших країн. Останнім часом темпи 
розвитку швейцарської економіки дуже невисокі: у середньому, за останні два 
десятиліття вони становили 1,25%. 

Швейцарія імпортує, у першу чергу, сировину, напівфабрикати і споживчі 
товари. Щодо невеликий обсягів її внутрішнього ринку, то ця обставина змушує 
вітчизняних виробників виходити на європейський і міжнародний ринки. Щоб 
витримувати конкуренцію з боку іноземних фірм, вони повинні бути орієнтовані на 
випуск високоякісних товарів, оскільки маленькі розміри країни обмежує кількість 
вироблених товарів. Отже, імпортуючи відносно дешеву сировину, країна 
спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції, 

Існує проблема збільшення витрат бюджетних засобів всіх рівнів, що 
викликало гострий дефіцит у сфері фінансування суспільних послуг. Швейцарія 
завжди мала порівняно невеликий рівень державних і муніципальних витрат у ВВП, 
однак останнім часом розрив з основними європейськими країнами скорочується. 
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Взагалі, збільшуються витрати на потреби соціального забезпечення. Так, витрати 
на охорону здоров'я зараз досягають 10% ВВП, що у два рази більш ніж 30 років 
тому. 

Останнім часом для економіки Швейцарії виникли загрози. Цих загроз, на мою 
думку, дві: 
 вимога прозорості банківських операцій, що виходить від країн G20,  
 переміщення індустріальних центрів в південно-східну Азію. 

Відомо, що в кризі 2008 року (який, до речі, ще не завершився) звинувачують 
насамперед байки. Основне звинувачення, що пред'являється банкам, в тому, що 
останні видавали кредити, що не були забезпечені реальними грошима (так звані 
деривативи). Відповідно, щоб уникнути повторення таких ситуацій надалі, країни 
G20, в першу чергу США, вимагають від банків більш прозорої звітності. Але це йде в 
розріз з принципом банківської таємниці. Адже саме на принципі банківської таємниці 
погострить благополуччя швейцарських фінансових організацій, а не на низьких 
податках. Відомо, що в Швейцарії досі є рахунки, відкриті членами керівництва 
гітлерівської Німеччини. У 2009 році США зажадали від Швейцарії розкриття даних 
про осіб, громадян США, які мають рахунки в швейцарських банках. Швейцарії 
довелося виконати цю вимогу. Друга вимога до швейцарській банківській системі 
виходить від країн Єврозони: Німеччина і Франція наполягають на тому, щоб на 
банківські операції в Європі був введений податок, Введення податку неможливо без 
розкриття банківської таємниці. У квітні цього року між Німеччиною і Швейцарією 
виник дипломатичний суперечка з цього приводу. Поки Швейцарія відстояла права 
на банківську таємницю. Але це тимчасова перемога, тому що країни G20 доб'ються 
свого. Без контролю над банківським сектором повторення ситуації з деривативами 
цілком можливо. Вже зараз борги за деривативами загрожують стабільності^] 

У Великобританії сумарна кількість боргів наближається до 10-кратного 
обсягом річного ВВП. У Швейцарії, за всіма показниками благополучній країні, борг 
також не малий ~ 4-кратний розмір ВВП. Поки існують такі борги, вони становлять 
загрозу фінансовим системам цих країн і єдине вирішення проблеми, яку зараз 
бачать економісти - встановлення прозорості банківської системи. Для економіки 
Швейцарії реалізація цього стане якщо не катастрофою, то істотно підірве її 
конкурентоспроможність. Друга загроза - географічні та структурні зміни в індустрії. 
Географічні - виробництва зміщуються в Азію, де є кваліфікована і дешева робоча 
сила. Структурні - виробництва стають все більш наукомісткими і тепер уже не кожна 
країна може собі дозволити розвивати нові технології. Швейцарія не має переваг в 
електроніці та генної інженерії і це буде позначатися в її відставанні від промислових 
гігантів. Проте Швейцарія може зосередитися на випуску унікальних дорогих виробів 
для багатих як вона це робить в годинній індустрії. Розрив між бідними і багатими 
буде тільки збільшуватися при сучасній економічній системі. У багатих завжди будуть 
кошти купувати дорогі речі. У всякому разі, це певний шанс для економіки країни. 
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Австрійська Республіка є порівняно невеликою високорозвиненою 

індустріальною країною з інтенсивним сільським господарством, розгалуженою 
транспортною системою, розвиненими сферами торгівлі, послуг та туризму, що 
входить до число найбільш стабільних і благополучних у соціально-економічному 
відношенні країн Європи (площа території 83,86 тис. кв.км., населення - 8,1 млн. 
чол.). 

Ринок Австрії - один з найбільших у Європі. Купівельна активність підприємств 
і домашніх господарств цієї країни - гарний стимул для експортерів. Австрія є 
високорозвинутою промисловою країною з розвинутою сферою різних видів послуг. 
Найбільш важливі галузі: харчова, машинобудівна, сталебудівна, електронна, хімічна 
та автомобільна. У автомобільній переважає випуск моторів і коробок передач з 
експортною квотою понад 90%. Випускається 800 тисяч моторів на рік, які 
застосовують на відомих автомарках. У електронній галузі Австрія відома у світі 
виробництвом таких електронних продуктів як чіпи та інтегральні мікросхеми 
(виробництвом чіпів для подушок безпеки, систем АБС, вузлів для автобусів і 
надшвидкісних поїздів).  

 Внутрішній валовий дохід держави формується за рахунок 1,4% сільського та 
лісового господарства, 32,4% промислового виробництва, енергетичного та гірничо-
видобувного секторів та  66,2% комунальних послуг.  Австрія торгує приблизно зі 150 
країнами. 2/3 зовнішньої торгівлі ведеться з країнами Європейського союзу. 
Австрійський експорт у Східно-європейські держави складав в 2014 р. 14,2 млрд. 
євро, імпорт - 10,1 млрд. євро [ 3 ]. Найважливішими торговими партнерами є Чехія 
та Росія. Важливою галуззю австрійської зовнішньої торгівлі є транзитна торгівля, 
пов'язана зі сприянням співпраці між східними та західними партнерами. 

Серйозні позиції в економіці Австрії грає іноземний капітал. Під його сильним 
впливом, а в ряді випадків і під контролем знаходяться цілі галузі: електротехнічна, 
електронна, нафтохімічна, магнезитова, виробництво деяких видів обладнання. 
Іноземний капітал обмежує економічну самостійність Австрії, зокрема він гальмує 
розвиток державного сектора. В післявоєнний період, індустріальний розвиток Австрії 
значно просунувся вперед. Нині Австрія відноситься до індустріальних країн, і хоча 
по вартості продукції промисловість переважає сільське господарство приблизно в 7 
разів, Австрія забезпечує свої потреби в основних сільськогосподарських продуктах 
на 85% за рахунок власного виробництва [ 2 ]. Залежність Австрії від зовнішнього 
ринку позначається в тому, що вона ввозить відсутню енергетичну сировину і 
вивозить надлишки продукції обробної промисловості. Як і в багатьох 
західноєвропейських країнах, промисловість Австрії відрізняється нерівномірним 
розвитком окремих галузей. Деякі важливі галузі обробної промисловості взагалі 
відсутні, наприклад авіабудування, а інші не мають ключового значення в системі 
міжнародного поділу праці - до них відносяться автомобілебудування і виробництво 
електронного обладнання.  

В позитивному плані можна чекати, що приєднання до ЄС країн Центральної 
та Східної Європи відкриє для економіки Австрії нові можливості і підвищить попит на 
австрійську експортну продукцію. Певні позитивні наслідки Австрії може принести і 
поширення на країни ЦСЄ норм і правил єдиної зовнішньоторговельної політики ЄС, 
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так як підвищиться стабільність і прозорість умов співпраці з ними. Країни 
Центральної та Східної Європи є привабливими- для Австрії не лише як експортні 
ринки, але і в плані створення спільних підприємств і сфери прикладання 
фінансового капіталу. 

Унікальне географічне положення Австрії, економічний потенціал країни за 
сприятливого розвитку подій створює умови для формування єдиного ринку у регіоні 
Центральної Європи з позиціонування на ньому Австрії як найважливішого 
оператора ринку, що надає фінансові та консультаційні послуги. Значний потенціал, 
прихований в партнерських відносинах австрійських прикордонних регіонів з 
сусідніми областями, провінціями, землями, в яких можуть брати участь навіть 
муніципальні заклади. У цьому зв'язку на перший план виходить необхідність у 
посиленні заходів з вирівнювання  розвитку регіонів і формування єдності 
економічного простору в умовах об'єктивної довгострокової тенденції регіоналізації. 
Окремим напрямком політики уряду має стати посилення регіонального 
співробітництва в галузі технологій та інновацій. За прогнозами в XXI столітті 
лідерами економічного розвитку країни стануть ефективні інноваційні регіони. 

Збільшення виробництва високотехнологічної продукції дозволить 
експортувати продукцію з високою доданою вартістю, що відповідає наміченій 
стратегії з інноваційного розвитку країни. Розширення частки НДДКР в економіці 
дозволяє вирішити відразу кілька завдань. По-перше, дає можливість генерувати 
інвестиційні ресурси. По-друге, знижуються ризики, пов'язані зі збереженням досить 
малого обсягу внутрішнього ринку, так як високотехнологічні галузі орієнтуються в 
більшості випадків на зовнішній ринок. 

Історично сформована самосвідомість Австрії невіддільно пов'язана з ідеєю 
дозволу наднаціональних європейських проблем. Цим пояснюється її активну участь 
у справі досягнення ідеалів та цілей європейської інтеграції. Саме тому Австрія 
починаючи з кінця другої світової війни брала участь у розвитку європейського 
співробітництва та інтеграції західноєвропейських демократій [ 1 ]. В силу своєї 
політичної, громадської та економічної системи вона завжди розуміла себе як 
невід'ємну частину сім'ї західноєвропейських демократій. Виявом цієї волі є активна 
участь в Раді Європи, а також постійне прагнення починаючи з 60-х років досягти 
тісної співпраці з Європейськими співтовариствами. Подаючи заяву про вступ до 
"Спільного ринку", Австрія, посилаючись на угоди ЄС, здійснила своє політичне 
право на рівноправне членство в ньому. У період, коли на зміну конфронтації 
приходить співробітництво, Австрія, завдяки своєму історичному досвіду і своїм 
відносинам з сусідніми країнами Центральної та Східної Європи, може додати 
Європейському співтовариству додаткову привабливість і вагу. Свою роль 
посередника і місця зустрічей представників Заходу і Сходу, Півночі і Півдня Австрія 
постійно підкреслювала тим, що вона надавала свою територію і столицю як місце 
різних зустрічей на міжнародному рівні. 

Враховуючи нові відносини в Європі, цілком можливо, що Австрія буде грати 
цю роль і в Європі майбутнього. 
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Містоутворюючі функції – галузі народного господарства, що зумовлюють 

виникнення і розвиток міського поселення: промисловість, будівництво, транспорт, 
наука і наукове обслуговування, вищі і середні спеціальні заклади, рекреаційні 
установи, а також адміністративно-господарські і громадські організації. Такі функції 
називаються базовими. 

Боярка має значний потенціал в сфері промисловості. Різні промислові об’єкти 
та складські зони  займають велику територію міста. Значна частка підприємств має 
підпорядкування за межами міста. 

Промисловість міста Боярки дуже різноманітна і представлена підприємствами  
машинобудівної (ЗАТ «Вентс») металообробної («Металеві меблі»), легкої («Фабрика 
санітарно-гігієнічних виробів, «Ергопак», «Силует», «Мальви») та харчової 
промисловості («Аір», «Плеяди»).  

Основними виробничими підприємствами міста є Боярське лінійне управління 
магістральних газопроводів, ВАТ «Арксі», ДП «Промінь», завод «Вентс», ТОВ 
«Металеві меблі», ТОВ «Силует», «Плеяди», «АІР», лісгосп, понад 900 підприємств 
займаються торгівельною діяльністю.  

Декілька значних промислових підприємств (ВАТ «Арксі», швейна фабрика, 
хлібозавод) працюють не на повну потужність, але мають великий потенціал (будівлі, 
споруди, інфраструктуру). Стабільно працюють підприємства газового комплексу, які 
є основними донорами міського бюджету  

 На території міста функціонують ряд малих підприємств: Боярський 
хлібозавод, ТОВ «Кебос-Ліс», ЗАТ «Тис»( пилорама), ТОВ «Рембудсервіс» (бетонні 
вироби), КПФ «А-Скрин» (оптова торгівля) та інші. 

Будівельні організації міста –ТОВ «Нафтогазмонтаж», ЗАТ «БМУ №33», ТОВ 
«ВКФ САЛД-ЛТД», ТОВ «ПМК-5».  

ЗАТ «Вентс» займається виготовленням будiвельних виробiв з пластмас: 
вентилятори побутові та промислові,  повітропроводи гнучкі алюмінієві, сталеві, 
полімерні,  повітроводи пластикові, iнші готові металеві вироби.  

ТОВ «КомунЕнергоМонтаж» - багатофункціональне будівельно-монтажне 
підприємство, у складі якого високоорганізовані виробничі ділянки, виробничо-
технічна база, високопрофесійні фахівці. ТОВ «КомунЕнергоМонтаж» – один з 
провідних операторів ринку трубопровідної арматури і підприємство, яке в своїй 
діяльності орієнтоване на комплексне виконання робіт від проектування, 
комплектації, будівництва, монтажу, наладки до введення об'єктів в експлуатацію.  

ТОВ «Металеві меблі» виготовляє різноманітну металеву продукцію на 
замовлення промислових підприємств, установ, також для населення. 

Конструкторське бюро ”Арт-КБ” спеціалізується на наданні комплексу послуг: 
консультування підприємств у сфері підготовки виробництва нових видів продукції; 
художньо-технічне проектування промислових виробів широкого спектру; 
проектування та виробництво технологічної оснастки для лиття пластмас. 

Аналіз загальної економічної ситуації в місті свідчить про продовження 
позитивних тенденцій зростання, які склалися за попередні роки. За 2013 рік обсяги 
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промислової продукції у порівнянні з 2012 роком зросли на 20%. Найбільш значним 
це зростання спостерігалось в галузі машинобудування та металообробки – майже 
46%, де можна відмітити такі підприємства, як завод вентсистем та ДП «Промінь».  

Боярка - кліматичний курорт лісостепової зони. Рекреаційна зона 
представлена умовно природними ландшафтами (ліси, луки, озера), які збереглися в 
межах міста і його околиць, а також штучними зеленими насадженнями (парками, 
лісозахисними смугами і т.п.). Зона позитивно впливає на стан навколишнього 
природного середовища і є показником екологічного благополуччя. 

Вигідне місцезнаходження Боярки в півколі великих зелених масивів 
обумовлює сприятливий мікроклімат місцевості для розташування тут багатьох 
курортно-оздоровчих та лікувальних закладів загальнодержавного, обласного та 
районного значення. Серед них дитячий санаторій "Барвінок", обласна дитяча 
лікарня, обласний Будинок дитини, обласна спецшкола – інтернат для слабозорих 
дітей, будинок відпочинку Українського товариства сліпих (УТОС), центральна 
районна лікарня, обласний тубдиспансер тощо. 

Дитячий спеціалізований санаторій "Барвінок" є санаторно-курортною 
установою для лікування дітей у віці від 7 до 17 років хворих туберкульозом, органів 
дихання у тому числі на активний туберкульоз дітей і підлітків з груп ризику відносно 
виникнення туберкульозу. На лікування до санаторію приїздять діти з усієї країни. 
Дитячий спеціалізований санаторій "Барвінок" розташований в мальовничій 
місцевості площею 10,0 гектарів землі, віддалений від промислових підприємств і 
житлового масиву, в той же час знаходиться на відстані 13 км. від столиці України м. 
Києва. З півночі і заходу він оточений великим лісовим масивом – ліс змішаний, 
переважають хвойні породи; зі сходу і півдню санаторій оточений полями. Повітря 
чисте, насичене киснем, озоном, ефірно ароматичними речовинами, фітонцидами, 
які представляються лікувальним, що активно діє лікувальним чинником. Таким 
чином, кліматичні і ландшафтні умови, відсутність підприємств, які забруднюють 
повітря, насичене фітонцидами з соснового лісу і вплив степової зони створюють 
надзвичайно сприятливі умови для лікування дітей хворих туберкульозом. Дитячий 
санаторій "Барвінок" функціонує цілорічно і розрахований на 210 місць. У дитячому 
санаторії "Барвінок" є школа. Навчання дітей з 1 по 9 клас здійснюється повністю по 
всіх предметах, згідно шкільної програми, а дітей 10-11 класів - у формі консультацій. 
Тривалість уроку – 30 хвилин. Замість уроку фізкультури – лікувальна фізкультура. 
На території дитячого санаторію "Барвінок" - спортивний зал, дитячі ігрові кімнати, 
телевізори, комп'ютери, пральня, перукарня, бібліотека. Основний медичний профіль 
дитячого санаторію "Барвінок" - лікування дітей, хворих різними формами 
туберкульозу. 

В Боярці діє Київський обласний спеціалізований будинок дитини на 110 ліжок, 
який веде свою історію з 50-х років. 

Установи охорони здоров’я в м. Боярка представлені закладами обласного та 
районного значення.  

Медичні послуги населенню надають: центральна районна лікарня на 440 
лікарняних ліжок в т.ч. 90 пологових, обласний протитуберкульозний диспансер, 
обласна дитяча лікарня, районна поліклініка - 379 відвідувань у зміну, дитяча 
районна поліклініка - 50 відвідувань у зміну, районна стоматполіклініка - 350 
відвідувань у зміну, станція швидкої допомоги, приватний медичний центр «Одос», 5 
приватних стоматологічних кабінетів. 

Києво-Святошинська районна лікарня обслуговує населення Києво-
Святошинського району (місто Боярка, місто Вишневе, села Києво-Святошинського 
району). 
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У стаціонарі Києво-Святошинської районної лікарні наступні відділення: 
терапевтичне; хірургічне; інфекційне; відділення травматології урології; неврології; 
туберкульозне; ЛОР відділення та дитяче відділення. 

Лікарня включає в себе: стаціонар у м. Боярка та м. Вишневе; поліклініки для 
дорослих м. Боярка та м. Вишневе; жіночі поліклініки м. Боярка та м. Вишневе; 
пологовий будинок у м. Боярка; станції швидкої медичної допомоги в м. Боярка та м. 
Вишневе; дитячі поліклініки в м. Боярка та м. Вишневе; районний 
протитуберкульозний диспансер у м. Боярка; фельдшерсько-акушерські пункти, 
медамбулаторії та дільничні лікарні сіл Києво-Святошинського району. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 1998 року на базі 
Боярського центрального клінічного санаторію був створений навчально-оздоровчий 
комплекс Київського військового ліцею для надання учням 8-9 класів, загальною 
кількістю 250 осіб, базової середньої освіти і оздоровлення ліцеїстів 10-11 класів 
Київського військового ліцею і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою. 
Навчально - оздоровчий комплекс — це структурний підрозділ Київського військового 
ліцею ім. І.Богуна. В ньому навчаються хлопці з усієї України. 

В Боярці працює єдина в Україні приватна школа для дівчаток «Леді». 
Вихованки школи «Леді» окрім шкільної програми з 1 по 9 клас, вивчають декілька 
іноземних мов, відвідують заняття з етикету, займаються бальними танцями, 
навчаються їздити верхи. 

Є в місті і приватна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів для хлопчиків 
«Кадетство». В міні-класах проводиться вивчення загальноосвітніх предметів з 
використанням інноваційних технологій, розроблена унікальна програма з англійської 
мови «International School of Tomorrow». В цій школі навчаються хлопчики з різних 
куточків Київщини. 

Києво-Святошинська районна класична гімназія  заснована у Боярці в 1999 
році. Гімназія забезпечує випускникам класичну освіту, в основу якої покладено 
гуманітарні предмети: мови (українська, англійська, німецька, французька, італійська, 
латина), історію, основи філософії, етику, естетику, психологію, риторику, античну, 
слов'янську та зарубіжну літератури. У гімназії діє система роботи з обдарованими та 
здібними дітьми відповідно до програми «Обдарована дитина». 

При гімназії створено центр «Орієнтир» для дошкільної підготовки дітей віком 4 
— 5 років, працюють загальноосвітні класи І ступеня навчання з поглибленим 
вивченням іноземних мов. Гімназія є експериментальним майданчиком Інституту 
педагогіки і психології професійної освіт и АПН України. Створено «Економікс- клуб», 
який працює за програмою «Підготовка учнів до підприємницької діяльності» під 
керівництвом доктора психологічних наук Н. А. Побірченко. 

В місті знаходиться Боярський коледж екології і природних ресурсів 
Національного університету біоресурсів та природокористування України. Він бере 
свій початок від «Практичної школи бджільництва, садівництва і городництва», 
закладеної по «Височайшему повелінню Государя Імператора« в червні 1902 p. за 
цілеспрямованої і наполегливої праці членів Південно-Російського товариства 
бджільництва на чолі з О.Х. Андріяшевим. Коледж розташований у лісопарковій зоні 
Боярки. На чотирьох відділеннях коледжу (екології, лісового та садово – паркового 
господарства; землевпорядкування та інформатики; економіки і управління; 
практичного навчання та сприяння працевлаштування) навчається 850 студентів з 
усієї України. Коледж випускає молодших спеціалістів для агропромислового 
комплексу України. 

В Боярці працює лісодослідна станція Національного університету біоресурсів 
та природокористування України, Інститут підвищення кваліфікації працівників 
лісового господарства. 
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Структурно-функціональні особливості розвитку агробізнесу 
Миколаївської області 

 
Шаргало М.В. студентка 5 курсу 
спеціальності «Географія» 
науковий керівник: 
кандидат географічних наук, 
доцент кафедри Буличева Т.В. 
 

Сільське господарство відіграє визначальну роль у досягненні продовольчої 
безпеки держави, а Миколаївщина володіє вагомим природно-ресурсним 
потенціалом, для цього  має 2 млн. га сільськогосподарських угідь, з яких 1,7 га ріллі, 
що становить 5% орної землі в Україні, і виробляє конкурентоспроможну 
сільськогосподарську продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
Виробнича спеціалізація сільського господарства області - рослинницько-
тваринницька. Природно-кліматичні умови та родючі землі області сприяють 
формуванню потужного потенціалу агропромислової галузі, дозволяють отримувати 
високі врожаї практично всіх сільськогосподарських культур. Наявність розвиненої 
власної сировинної бази дає можливість ефективно працювати підприємствам 
харчової та переробної промисловості. 

Виробничу діяльність здійснюють понад 750 агрохолдингів (великотоварних 
сільськогосподарських підприємств), 3,9 тис. фермерських господарств та понад 220 
тисяч господарств населення. 

Щороку аграрії Миколаївщини, в середньому, виробляють більше 2 млн. тонн 
зернових культур, 500 тис. тонн насіння соняшнику, 400 тис. тонн овочів, приблизно 
40 тис. тонн ягід та фруктів і 50 тис. тонн винограду. Миколаївщина повністю 
забезпечує власні потреби у виробництві продукції сільського господарства. 

Внесок області в загальнодержавне виробництво зернових культур складає 5-
6%, соняшнику – 7% та більше 3% овочів, молока та яєць – 2,4%. На теренах 
Миколаївської області ефективно працюють такі передові підприємства 
сільськогосподарської галузі України, як група компаній „Агрофьюжн”, акціонерне 
товариство - АП “Благодатненський птахопром”, сільськогосподарське товариство з 
обмеженою відповідальністю - СТОВ „Промінь”, відкрите акціонерне товариство - 
ВАТ „Зелений Гай”, публічне акціонерне товариство - ПАТ „Коблево”, фермерське 
господарство „Владам”, товариство з обмеженою відповідальністю 
сільськогосподарське виробниче підприємство - ТОВ СГВП „Агрофлагман”, сільсько-
виробничий кооператив - СВК „Агрофірма „Миг-Сервіс-Агро”, ТОВ „С-Росток”, 
товариство з обмеженою відповідальністю селянсько-фермерське підприємство - 
ТОВ СФП “Агросоюз”, товариство з обмеженою відповідальністю спільне 
підприємство - ТОВ СП „Нібулон” та інші. 

В господарствах всіх категорій налічується більше 10 тис. тракторів та 3 тис. 
зернозбиральних комбайнів. Для інтенсифікації виробництва велика увага 
приділяється оновленню і нарощуванню потужностей машинно-тракторного парку 
сільськогосподарських підприємств. 

Значна увага приділяється і галузі тваринництва. З метою забезпечення 
сталого розвитку цієї галузі в області розроблено та затверджено ряд програм, 
основним завданням яких є забезпечення рентабельного ведення тваринництва за 
рахунок нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції та доведення їх 
до рівня, який би забезпечив мінімальні норми споживання населенням, 
впровадження перспективних ресурсозберігаючих технологій, створення міцної 
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кормової бази, забезпечення зростання рівня продуктивності тварин, зупинення 
спаду скорочення кількості  худоби. 

За рахунок нарощування чисельності поголів’я худоби і птиці, підвищення їх 
продуктивності, поліпшення технологічних процесів виробництва продукції 
тваринництва, поліпшення кормової бази щорічно в середньому виробляється м’яса 
близько 50 тис. тонн, молока – 370 тис. тонн, яєць – 500 млн. штук [1]. 

Перспективи тваринництва в області пов’язані із АП „Благодатненським 
птахопром” Арбузинського району, де розпочато будівництво зерносховища 
потужністю 100 тис. тонн, з яких вже введено в дію першу чергу на 50 тис. тонн та 
проведено реконструкцію комбікормового заводу потужністю 30 тис. тонн комбікормів 
на рік. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю - СТОВ 
„Промінь” Арбузинського району збудовано зерносховище потужністю 22 тис. тонн. 
Побудовано 4 теплиці для вирощування ранніх овочів та розсади овочевих культур 
на площі 4,5 га та введено в експлуатацію 3 овочесховища потужністю 14 тис. тонн 
одночасного зберігання. З метою розвитку овочевої галузі реалізовано 7 
інвестиційних проектів, зокрема найбільшими є : будівництво тепличного комплексу 
площею 1,7 га фермерське господарство - ФГ „Органік сістемс” групи компаній 
„Агрофьюжн”; введення в експлуатацію овочесховища на 10 тис. тонн одночасного 
зберігання ТОВ „С-Росток” Миколаївського району. 

В області значна увага приділяється розвитку великотоварного виробництва 
тваринницької продукції. Зокрема за останні роки введено в дію 16 тваринницьких 
об’єктів, в тому числі шляхом будівництва 9 та реконструкції 7, загальною потужністю 
по великій рогатій худобі – 1140 скотомісць, по свинях – 6100. 

Наймасштабнішим серед цих інвестиційних проектів є молочний комплекс на 
2000 голів корів у сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю - 
СТОВ „Промінь” Арбузинського району, де утримується із застосуванням новітніх 
технологій 1300 дійних корів від яких щоденно одержують 35 тонн високоякісного 
молока, а продуктивність корів за минулий рік була найбільшою в Україні та склала 
майже 10 тонн молока на одну корову. 

Подібні роботи в молочного скотарстві проводяться в ряді інших господарств, 
таких як ТОВ „Колос-2011” Очаківського та приватне акціонерне товариство- ПрАТ 
„Україна” Доманівського району. 

В галузі свинарства введено в дію сучасні свинокомплекси в сільсько-
виробничий кооператив агрофірма - СВК АФ „Миг-сервіс-агро” Новоодеського, 
сільськогосподарське приватне підприємство - СГПП „Техмет-юг” Жовтневого та 
фермерське господарство - ФГ „Агро-1” Новобузького районів. 

Позитивно впливає на роботу агропромислового комплексу введення в дію 
ряду важливих об’єктів. Лише за останні три роки реалізовано більше 15 крупних 
інвестиційних проектів, зокрема найбільші в галузі рослинництва це: 

реконструкція зерносховища загальною ємкістю 30 тис. тонн ТОВ 
„Миколаївське зерносховище”; будівництво спільного українсько-угорсько-
англійського сільськогосподарського підприємства "НІБУЛОН" (ССГП "НІБУЛОН"). 
Разом з генеральним директором О.О. Вадатурським співзасновниками підприємства 
стали угорська фірма "KOMBISEED KFT" і англійська фірма "Meridian Commodities 
Ltd.". Назва підприємства "НІБУЛОН" складається з перших літер назв міст 
засновників: Миколаїв, Будапешт, Лондон. Основним видом діяльності створеного 
підприємства є виробництво та реалізація гібридного насіння кукурудзи і соняшнику 
зарубіжних селекцій. 

Центральний офіс ТОВ СП "НІБУЛОН" знаходиться в м. Миколаєві. Як свідчать 
історичні документи, ще в кінці XIX століття цей регіон був в числі лідируючих по 
виробництву зерна. Поряд з цим Миколаїв історично є важливим морським 
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транспортним вузлом. З дня заснування ТОВ СП "НІБУЛОН" компанію очолює 
генеральний директор, Герой України Олексій Вадатурський. 

ТОВ СП «НІБУЛОН» є одним з найбільших вітчизняних виробників і 
експортерів сільськогосподарської продукції (пшениця, ячмінь, кукурудза, жито, 
соняшник тощо). У міру свого розвитку підприємство планомірно розширює 
географію та масштаби виробничої діяльності. Підприємство має 22 виробничі 
підрозділи, розташованих в дев’яти областях України [42].  

Напрямки діяльності компанії мають дуже диверсифіковану структуру. 
Виробництво товарної сільгосппродукції. Використовуючи передові 
агротехнології та техніку, ТОВ СП «НІБУЛОН» стабільно забезпечує виконання 
комплексної технології вирощування сільгосппродукції на власних та орендованих 
землях, а також надає послуги іншим господарствам з обробітку ґрунту та збирання 
врожаю. Підприємство успішно співпрацює з всесвітньо відомими американськими, 
європейськими та ін. виробниками сільгосппродукції, техніки і засобів захисту рослин.  

Демонстраційно-випробувальні поля. Компанія „НІБУЛОН” щорічно 
демонструє високі показники обсягів врожаю. При цьому якість вирощеної продукції 
відповідає найсуворішим вимогам не лише українських, а й зарубіжних споживачів. 
Для забезпечення високого рівня урожайності ТОВ СП „НІБУЛОН” щорічно засіває 
демонстраційно-випробувальні поля для виявлення найбільш сприятливих сортів 
різних культур, які забезпечують високий рівень урожайності 

Насінництво. Поряд з виробництвом товарного зерна, філії ТОВ СП 
"НІБУЛОН" займаються вирощуванням насіння зернових 1-3 репродукцій. 
Підприємство щороку забезпечує насінням ранніх зернових колосових всі виробничі 
філії.  

 ТОВ СП "НІБУЛОН" займається вирощуванням наступних сортів ранніх 
зернових культур: 

 - озима пшениця: "Селянка", "Красуня Одеська", "Вікторія одеська", "Одеська 
267", "Повага"; 

 - озимий ячмінь: "Трудівник", "Достойний"; 
 - ярий ячмінь: "Сталкер", "Вакула", "Геліос". 
Кормовиробництво. Кормовиробництво, як підгалузь рослинництва, 

повністю забезпечує потреби галузі тваринництва у кормах власного виробництва 
(зернових, зелених, соковитих, грубих). Для забезпечення потреб кормових сівозмін 
проводиться вирощування насіння кормових культур - вівса, вики ярої, озимого 
тритикале та ін. Закладено культурні пасовища на основі багатокомпонентних 
бобово-злакових сумішей (конюшина лучна, райграс пасовищний, грястиця збірна, 
лядвинець рогатий, тимофіївка лучна та ін.). 

Матеріально-технічне оснащення сільскогосподарського виробництва має 
велику базу. У філіях ТОВ СП "НІБУЛОН" діють машинно-тракторні станції (МТС), 
завданням яких є забезпечення повного циклу сільськогосподарських робіт на 
власних та орендованих землях. Кожна МТС є самостійною виробничою одиницею. 

19 МТС були створені на основі виробничих баз, придбаних у Миколаївській, 
Луганській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій та 
Житомирській областях, в ході реалізації великомасштабної довгострокової програми 
забезпечення комплексної технології вирощування сільськогосподарської продукції 
на значних площах. 

Кожна МТС є енергонасиченою одиницею, що дозволяє виконувати повний 
цикл с/г робіт з дотриманням агротехнічних термінів обробітку с/х культур та 
забезпеченням високої культури землеробства.  

Підприємство веде торгівлю сільсьгоспродукцією. Торгівля власною та 
закуповуваною сільгосппродукцією є стратегічним напрямком діяльності ТОВ СП 
"НІБУЛОН". У реалізації цього напряму діяльності компанії задіяна низка вже 
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існуючих та створено нові відділи та служби. Протягом декількох років поспіль 
«НІБУЛОН» зумів досягти не лише лідируючих позицій на зерновому ринку України, а 
й здійснювати поставки с/г продукції в більш ніж 60 країн світу (від Мексики до 
Японії).Компанія постійно розширює обсяги торгово-закупівельної діяльності та 
експорту. Однією з найважливіших складових цієї роботи є 
вдосконалення логістичної системи компанії «НІБУЛОН».Саме тому з 2009 року 
компанія реалізує унікальну для української економіки інвестиційну програму з 
розвитку і створення сучасної інфраструктури зернового ринку, будівництва власного 
торгового флоту. Не менш цікавим є приклад відкриття компанією «НІБУЛОН» ринку 
збуту с/г продукції в Бангладеш. Великою гордістю колективу компанії «НІБУЛОН» є 
те, що це єдина компанія з України, яка досягла успіхів як постачальник 
продовольчої високоякісної пшениці в рамках Програми ООН «World Food Program». 
ТОВ СП «НІБУЛОН» є давнім учасником цієї Програми,  Починаючи з 2008 року, коли 
товариство залучили до Програми, нею було відвантажено 42 судна (що складає 
майже 730 тис. тонн продовольчої пшениці), що попрямували у Пакистан, Північну 
Корею, Ефіопію, Судан, Бангладеш, Палестину. 

Сучасна логістика та інфраструктура дозволяють забезпечити компанії 
«НІБУЛОН»: 

 Рух збіжжя від поля до порту 
 Кількість і якість зерна що поставляється на експорт 
 Контроль над усіма аспектами діяльності компанії та реагування на ситуації по 

мірі їх виникання 
 Доставка товару по всьому світу 
 Прямий доступ до с/г товаровиробника в різних регіонах України, що зменшує 

природні ризики при закупівлі с/г продукції 
Водний транспорт. В рамках інвестиційного проекту «НІБУЛОН» створює 

власну логістичну систему з метою зменшення залежності від зовнішніх факторів, 
зниження рівня ризиків у господарській діяльності. Компанія будує на берегах річок 
перевантажувальні термінали і власний флот – що є вигідно не тільки для компанії, 
але і для економіки в цілому. По-перше, виробники можуть поставляти свою 
продукцію в максимально зручні точки, економлячи на логістиці. По-друге,компанія 
зробила ставку на найдешевший вид перевезень - річкову логістику. 

Вантажний автопарк. Одним із ключових аспектів і факторів успішної 
реалізації патріотичного інвестиційного проекту ТОВ СП «НІБУЛОН» є покращення 
логістичної складової і у сфері сухопутних транспортних перевезень. Відтак 
менеджментом компанії «НІБУЛОН» було прийнято рішення переорієнтувати частину 
перевезень із залізничного на автотранспорт – шляхом розширення власного 
вантажного автопарку. 

Співпраця з «Укрзалізницею». 10 лютого 2012 року відбулося підписання 
Меморандуму на підтримку зернового сектору України між Державною 
Адміністрацією залізничного транспорту України та  громадськими організаціями 
промислових і аграрних ділових кіл. Ціллю домовленостей стало: 
 створення умов для стабільного та прогнозованого розвитку зернового сектору 

України; 
 досягнення ефективної взаємодії Державної Адміністрації залізничного транспорту 

України та бізнесу при здійсненні експорту та перевезень зернових; 
 дотримання принципу вільної конкуренції на ринку зерна та продуктів його 

переробки; 
 підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування зернового 

сектору Україні. 

http://www.nibulon.com/data/pro-kompaniyu/napryamki-diyalnosti/zovnishnoekonomichna-diyalnist.html
http://www.nibulon.com/data/pro-kompaniyu/napryamki-diyalnosti/zovnishnoekonomichna-diyalnist.html
http://www.nibulon.com/data/pro-kompaniyu/napryamki-diyalnosti/upravlinnya-logistikoyu.html
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ТОВ СП "НІБУЛОН" має у своєму розпорядженні можливості зберігання і 
доведення сільгосппродукції до товарної кондиції - як на власних підприємствах, так і 
на підприємствах, акціонером яких він є [2].  

Зовнішньоекономічна діяльність має широку експортну базу. Найбільщі темпи 
експорту спостерігались в 2009-2010 рр., що пов’язано з сприятливою економічною 
ситуацією (рис. 1). 

Найбільшу частку в експорті сільськогосподарської продукції в 2013-2014 рр. 
зайняла пшениця – 39 %, кукурудза – 28%, ячмінь – 20 % (рис. 2).  

Основними партнерами компанія «НІБУЛОН» з експорту є наступні країни – 
Єгипет (23%), Саудівська Аравія (15%), Іран (10%). В основному складі 
нараховується 18 країн, куди «НІБУЛОН» експортує власну сільськогосподарську 
продукцію. 

Поряд з рослинництвом, вісім філій ТОВ СП "НІБУЛОН" займаються 
тваринництвом: ДП «Лідіївське» (Миколаївська область), філії «Кам`янець-
Подільська» і "Мрія" (Хмельницька область), «Хмільник» і «Південний Буг» 
(Вінницька область), а також «Бистрицька», «Чуднівська» та "Романівська" 
(Житомирська область). 

 
Рис. 1. Експорт компанії "НІБУЛОН" за 2007/08 - 2013/14 МР, тонн млн. [2] 

 

 
Рис. 2. Структура експорту компанії "НІБУЛОН" в 2013/14 МР, тис. тонн [2] 

Додатковими напрямками роботи компанії є розвиток судноплавної 
компанії ТОВ СП «НІБУЛОН», яка була створена у 2009 році з початком реалізації 
патріотичної інвестиційної програми з відродження Дніпра та інших річок як 
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транспортних судноплавних артерій України. У серпні 2012 року компанія 
«НІБУЛОН» придбала майновий комплекс Миколаївського суднобудівного заводу 
«Лиман». У вересні на його базі було створено новий підрозділ компанії, 
спрямований на суднобудування і судноремонт, – суднобудівно-судноремонтний 
завод «НІБУЛОН». 

 
Список використаних джерел: 

1. Основні показники економічного розвитку Миколаївщини: Статистичний збірник. – 
Миколаїв: Миколаївське обласне управління статистики, 2014, 125 с. 

2. НІБУЛОН [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: 
http://bp.ubr.ua/profile/nibulon 
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Епідеміологічні захворювання різного походження є закономірними і 
сувимірними відносно екологічної складової розвитку людського суспільства. 
Водночаснаселення є недостатньо обізнаним щодо цієї проблематики, а це сприяє 
виникненню негативної еколого-епідеміологічної ситуації. Для безпечного розвитку 
соціуму в усіх сферах життєдіяльності треба враховувати цей фактор. 
Забезпечення необхідних знань даної проблематики повинно здійснюватись на 
ранніх етапах розвитку людини, а надто у шкільному віці. Дослідження навчальних 
програм з біології, а саме тварин, у загальноосвітніх навчальних закладів за 8 клас 
(за старим стандартом) та за 7 клас (за новим стандартом) є початковим етапом 
вивчення стану проблематики на практиці, оскільки екологічна епідеміологія тісно 
пов’язана з тваринним світом та способами їх існування. Аналіз акцентував пошук 
відомостей екологічного характеру з епідеміологічною обумовленістю та був 
поділений на дві частини, згідно зі стандартами дійсними до 2012 року та дійсними 
на даний час.  

Аналіз навчальної програми,  дійсної до 2012 року, засвідчив, що: 
 її було створено відповідно до наказу МОН України №1/9-543 від 10.08.2010 

«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010-2011 
навчальний рік» [1]; 

 за даною програмою дисципліна «Біологія тварин» викладається у 8 класі 70 
годин  (2 години на тиждень, 10 годин – резервні).  

 з 12 елементів навчальної програми тільки 3 містять еколого-епідеміологічні 
аспекти; 

 основу уваги приділяється загальній характеристиці тварин і тільки кількома 
реченнями з кожної теми згадується про необхідність дотримання правил 
особистої гігієни; 

 відсутні відомості щодо боротьби із захворюваннями, що спричиняють 
паразитичні тварини. 

http://bp.ubr.ua/profile/nibulon
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В зазначеній навчальній програмі акцентується увага лише на загально 
біологічні особливості вивчення тварин, без висвітлення екологічних факторів, що 
спричиняють епідеміологічні проблеми. Частково подана інформація з вивчення  
джерел та причин виникнення паразитичних тварин. Відсутня інформація про шляхи 
вирішення проблем, які виникають під час зараження паразитами, або наслідками їх 
дій.  

Відношення кількості годин, що приділяються еколого-епідеміологічній 
проблематиці наведено на рисунку 2.1. 

92,85%

1,43%2,86%2,86% Інші теми - 65 год

Тема Найпростіші - 1 
год
Тема Черви - 2 год

Тема Членистоногі - 2 
год

 

Рис. 2.1. Аналіз навчальної програми за 8 клас, дійсної до 2012 року 

З рис. 2.1 видно, що тільки 5 годин з 70 приділяється для вивчення загальної 
інформації пов’язаної з екологічною епідеміологією. А саме: в Темі Найпростіші – 1 
годину, що становить 1,43% від усього матеріалу навчальної програми; в Темі 
Черви – 2 години, що становить 2,86%; в Темі Членистоногі – 2 години та 2,86% від 
усього матеріалу. У відсотковому відношенні загальна кількість матеріалу 
присвячена загальним аспектам екологічної епідеміології займає 7,15% від усієї 
навчальної програми, прийнятої за 100%. 

Аналіз навчальної програми,  діючої з 2014 року засвідчив наступне: 
 програма затверджена наказом МОН молодьспорту України від 06 червня 

2012р. № 664;  
 за даною навчальною програмою дисципліна «Біологія тварин» викладається в 

7 класі 70 годин (2год на тиждень, 6 год – резервні) [2]; 
 тільки 1 елемент із 6 мають хоч якусь інформацію про екологічно-

епідеміологічний аспект; 
 матеріал, який містить еколого-епідеміолгічні відомості, має загально 

біологічний характер без відомостей про екологічний аспект; 
 в даній програмі існує менша конкретизація по Класам тварин, що виключає 

практичного оцінювання отримання загальних основ з екологічної епідеміології 
та чи будуть вони отримуватись взагалі. 

Результати відношення годин, що виділяються на вивчення еколого-
епідеміологічної проблематики ілюстровано Рис. 2.2. 

З рисунку 2.2 можемо зазначити, що кількість часу, яка приділяється на 
вивчення екологічно-епідеміологічного матеріалу, не змінилось й залишилось 5 
годин з 70-и загальних, що у відсотковому відношенні означає – 7,15% зі 100%. Але 
враховуючи зміст цієї навчальної програми можна сказати, що якість навчання та 
жорсткість контролю над вимогами знань учня знизилась. Тобто не можна з 
впевненістю сказати який саме матеріал учень знає з екологічної епідеміології. Тому 
ця навчальна програма не надає можливості зрозуміти учням загальних основ 
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екологічної епідеміології та аналізувати закономірності епідеміологічного стану 
населення та екологічних умов, в яких вони проживають. 

92,85%

7,15%

Інші теми - 65 
годин

Тема 1. 
Різноманітність 
тварин - 5 годин

 

Рис. 2.2. Аналіз навчальної програми дійсної з 2012 року 

Потребує окремого наукового дослідження стан обізнаності з проблематикою 
еколого-епідеміологічної безпеки всіх учасників освітнього процесу. Аналіз 
навчальних програм з біології визначив, що проблемі еколого-епідеміологічного 
змісту приділяється вкрай обмежена кількість годин – приблизно 5% з всього 
матеріалув таких темах як Найпростіші, Черви та Членистоногі.  
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Екологічна безпека продуктів – одна з найважливіших проблем України та 

світу в цілому, оскільки стосується здоров’я та життя людини. 
З 2005 року Україна живе без програми по захисту прав споживачів, із 

дискримінаційним законодавством у цій сфері, і як наслідок – має невтішні 
статистичні дані. Смертність від отруєння небезпечними продуктами харчування 
перевищує смертність від нещасних випадків на виробництві. В той час за 
показниками «якість життя», яке враховують не тільки ВВП, але й тривалість життя, 
екологію, дитячу смертність тощо, ми займаємо лише 98 місце серед 111 країн [2]. 

Результати загальновідомих досліджень в нашій країні свідчать про високий 
рівень забруднення продуктів харчування токсичними, хімічними, біологічними 
агентами та мікроорганізмами, що безпосередньо пов’язано з техногенним 
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забрудненям навколишнього середовища, з низькою агротехнічною культурою та 
порушенням технологічних і агрохімічних технологій [1]. 

Європейський Союз визначив безпеку харчових продуктів одним з головних 
пріорітетів своєї політики, що призвело до появи «білої книги», де розроблено 
правові основи глобального інтегрованого підходу харчового ланцюга – «від лану до 
столу» та необхідності діалогу зі споживачами, яких треба слухати, навчати, 
інформувати. 

Вважливим етапом в галузі харчування та міжнародної торгівлі було 
створення Кодексу Аліментаріус у 1963 році, положення якого грунтуються на тому, 
що всі споживачі мають рівні права на одержання безпечних продуктів, а також на 
захист від недобросовісного ведення торгівлі. Відповідно до Кодексу, не 
допускаються до міжнародного продажу продукти, що містять отруйні речовини чи 
непридатні для споживання продукти розпаду, хвороботворчі субстанції і 
ксенобіотики; 

Продукти фальсифіковані та невідповідні маркуванню, а також продукти, які 
виготовлені, упаковані, зберігалися або транспортувалися за умов порушення 
санітарних вимог. Тобто, даний нормативний документ є зкерований на 
забезпечення безпеки харчування не лише в межах певних держав, а світу в цілому. 

До структури цього Кодексу входять загальні («горизонтальні») стандарти і 
стандарти по групах продуктів («вертикальні») у сфері організації системи НАССР. 
До загальних стандартів належать: маркування продуктів, перелік потенційних 
забруднювачів та добавків, методи аналізу і відбору проб, харчова гігієна, інспекція 
імпорту та експорту продуктів й системи сертифікації, залишкові рівні препаратів 
ветеринарії та пестицидів. До «вертикальних» стандартів входять практично усі 
вищеназвані розділи, проте вказується сфера застосування стандарту і врахована 
специфіка конкретного продукту харчування [4]. 

Нині в Україні також відбувається інтенсивний процес гармонізації 
національного законодавства з міжнародним, спрямований на гарантування 
безпечності виробленої і закуповуваної харчової продукції. У цій вважливій справі 
провідним документом для реалізації загальних принципів саме і є Кодекс 
Аліментаріус, який відповідно до Закону України «Про безпечність та якість 
харчових продуктів» Кабінетом Міністрів України (Постановою від 3 липня 2006 р. 
№903) було затверджено «Положення про Національну комісію України з Кодексу 
Аліментаріус». Головою Комісії призначено чл. Кор. АМН України професора 
Проданчука М. Г. Згідно з даною Постановою , національна комісія України з 
Кодексу Аліментаріус є консультативно-дорадчим органом, основними завданнями 
якої є: 
 аналіз міжнародного та вітчизняного законодавства і розробка пропозицій 

щодо удосконалення законодавства у сфері безпечності та якості харчових 

продуктів; 

 гармонізація вітчизняного законодавства з міжнародним у зазначеній сфері; 

 сприяння впровадженню нових технологій, міжнародних стандартів, 

вітчизняних технічних регламентів і міжнародних санітарних заходів у сфері 

виробництва харчових продуктів та нових методів їх дослідження. 

 Національна комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

 уніфікує науково методичні підходи до розробки санітарних заходів, технічних 

регламентів, аналізу ризиків, визначення обов’язкових параметрів безпечності, 

а також до розроблення методів і визначення процедури забезпечення 

безпечності харчових продуктів у процесі їх виробництва та обігу; 

 розробляє санітарні заходи; 
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 визначає процедуру та критерії уповноваження лабораторій, зокрема 

арбітражних, для проведення діагностичних досліджень з метою здійснення 

державного нагляду і контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів [3]. 

Важливим кроком Верховної Ради Украї4179-Ф 23 липня 2014 року, який 
зкерований на гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС в сфері 
безпечності та якості харчових  продукті. Зазначений документ передбачає введення 
в Україні, європейської моделі системи гарантування безпеки і якості продуктів 
харчування,  що базується на процедурах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control 
Points – аналіз небезпечних чинників і критичні контрольні точки). У законі також 
передбачено створення єдиного контролюючого органу в сфері безпеки харчових 
продуктів, скасування дозвільних документів і процедур, які відсутні в ЄС, 
впровадження європейських принципів регулювання ГМО, зокрема в частині 
реєстрації ГМО-джерел, а не продуктів, вироблених з них [2]. 

В Україні ситуація з ГМО наразі врегульована досить фрагментарно, адже 
обов’язкове інформування споживачів щодо наявності ГМО у складі продукту, 
належне маркування продукції, що містить ГМО, а також законне регулювання 
вирощування ГМО-культур, фактично не здійснюється. Крім того, в Україні відсутня 
реєстраційна база щодо ГМО; перелік харчових продуктів і кормів, у яких 
контролюється їхній вміст ГМО; система нагляду за введенням в обіг продукції, 
виробленої із використанням ГМО; відповідних референтних матеріалів тощо. 

Відповідно до Європейських стандартів, використання ГМО повинно 
здійснюватися без завдання шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю людини. 
Особи, що здійснюють використання ГМО, мусять дотримуватися певних принципів 
безпеки та отримати дозвіл від відповідних компетентних органів. Відповідно до 
регламенту та Ради 2001/18/ЄС  запроваджується постійний моніторинг ГМО та 
контроль за їх використанням з метою виявлення будь-яких впливів на стан довкілля 
та здоров’я людини; обов’язкове маркування та прозорість ГМО, доступність даних 
моніторингу, а також можливість громадськості брати участь у прийнятті рішень 
стосовно ГМО. 

Завдяки цьому, Україна матиме можливість вийти на Європейські ринки 
товарів та продукції національних виробників, зростанню економічного й соціального 
розвитку країни та підвищенню життєвого рівня населення держави. 

На даний час, в Україні систему НАССР прийняли від 5% до 12% підприємств. 
Відповідно до діючого законодавства, система НАССР є загальнообов’язковою, 
проте на практиці вона реалізується не помітно. 

В Україні вимоги щодо розробки та впровадження систем управління 
безпечністю харчової продукції за принципами НАССР задекларовані ДСТУ 4161-
2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» та ДСТУ 
ISO22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до 
будь-яких організацій харчового ланцюга». 

Система НАССР – унікальний механізм, який дозволяє спростити державний 
контроль і одночасно стимулює розвиток підприємства, посилює його 
конкурентноздатність на внутрішніх та зовнішніх ринках. Система попереджує 
виникнення можливих проблем і забезпечує безпеку продукції на етапі виробництва у 
визначених критичних точках технологічного процесу. 

В епідеміологічному відношенні, швидке запровадження систем НАССР на усіх 
етапах виготовлення та реалізації харчових продуктів, надасть можливість 
мінімізувати можливі випадки харчових отруєнь та масових інфекційних захворювань 
серед населення та забезпечить можливість виходу української продукції на ринок 
Європейського Союзу. 
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Політика нехтування правами споживачів, а разом з тим і основними 
положеннями Конституції України, має загрозливий характер і може призвести до 
перетворення України, має загрозливий характер і може призвести до перетворення 
України у звалище для небезпечних товарів з усього світу, а народ України – у 
мовчазну біологічну масу по переробці іноземного непотребу. І це відбувається у той 
час, коли переважна більшість цивілізованих країн світу посилює захист свого ринку 
від доступу небезпечних товарів [4]. 
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З розвитком промисловості річки стали все більше забруднюватися викидами 

недостатньо очищених стічних вод, промисловими відходами і термічними водами 
гідроелектростанцій. 

Останнім часом забруднення річок явно зросло внаслідок змивання добрив, 
пестицидів і гербіцидів з сільськогосподарських угідь, а також кислотних дощів. 

Не стала виключенням і гідроекосистема ріки Дністер, яка завдовжки понад 
1300 км. Перетинає територію трьох областей України – Львівської, Івано-
Франківської, Чернівецької, перетинає Молдову та на рівнинах Одещини 
розливається величним Дністровським лиманом, що сполучається з морем [1]. 

Водні ресурси річки Дністер мають важливе значення у забезпеченні питного і 
технічного водопостачання. Води використовуються також для зрошення у 
сільському господарстві і у рибному господарстві [1].  

Господарська діяльність підприємств регіону негативно впливає на стан 
поверхневих вод, якій оцінюється як переважно незадовільний. За виявленими 
даними сучасний стан басейну річки Дністер характеризується  надмірним 
антропогенним навантаженням внаслідок неефективного способу ведення водного 
господарства. За останнє десятиліття негативний антропогенний вплив призвів до її 
виснаження та зменшення здатності до самовідтворення.  Інтенсивне забруднення 
вод недостатньо очищеними і неочищеними стоками від населених пунктів, 
промислових підприємств, сільськогосподарських угідь,  недосконалість 
водоохоронних заходів вказує на необхідність постійного спостереження за цією 
водною артерією [1, 2, 3]. 
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Аналіз та оцінка екологічного стану річки Дністер дасть змогу визначити 
основні її проблеми і можливі заходи для їх вирішення. 

Води Дністра забруднюються відходами промисловості і сільського 
господарства – нафтопродуктами, фенольними сполуками, сульфатами, хлоридами, 
фосфатами, сполуками азотної групи, важкими металами, а також комунальними 
стоками таких великих міст як Тирасполь та Бендери і цілого ряду менших 
придністровських міст. Очисні споруди в цих містах або низької потужності або 
відсутні взагалі [1, 4]. 

Сумарна кількість небезпечних речовин (в середньому за рік), що  
потрапляють в басейн Дністра оцінюються такими цифрами: нітрати – 1,755 тис. тон; 
сульфати – 12,7 тис. тон; сухий залишок – 94,13 тис. тон; фосфати – 288,94 тон; 
кальцій -12,91 тон; залізо – 27,06 тон; СПАР – 15,58 тон; калій – 18,22 тон; магній – 
23,60 тон [3, 4, 5]. 

Спостереження за станом поверхневих вод річки Дністер здійснюють: 
Державні екологічні інспекції Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької областей; 
обласні виробничі управління водного господарства; обласні санітарно-
епідеміологічні станції; Волинський обласний центр з гідрометеорології; Рівненський 
обласний центр з гідрометеорології. 

Контролюючі організації здійснюють моніторинг за такими показниками, як: 
температура, колірність, запах, прозорість, рН, твердість, лужність, мінералізація, 
БСК5, ХСК, вміст розчиненого кисню, амонійного азоту, нітритів, нітратів, 
нафтопродуктів, певних макро- та мікроелементів тощо [3, 4, 5]. 

Результати моніторингових досліджень хімічних показників із перевищенням 
ГДК водотоків річки Дністер, наведено на рисунку 1 та в таблиці 1. 

 
Рис. 1. Відсоток хімічних показників із перевищенням ГДК із загальної кількості 

визначень у створах водотоків басейну р.Дністер у 2008-2012 рр. [3] 
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Таблиця 1 
Результати контролю якості поверхневих вод р. Дністер і деяких її протоків (2012 р.)[3] 
Назва водного 

об’єкта 
Назва речовин з перевищенням ГДК 

р. Дністер залізо загальне, БСК5, ХСК, азот амонійний, азот нітратний, азот 
нітритний 

р. Стрв'яж БСК5, ХСК, залізо загальне, азот амонійний, азот нітратний, азот 
нітритний, фосфатні іони,нафтопродукти 

р. Стрий БСК5, ХСК, СПАР, залізо загальне, азот амонійний, азот нітратний 

р. Тисмениця БСК5, ХСК, залізо загальне, азот амонійний, азот нітритний, хром 
загальний, нафтопродукти, розчинний кисень, мідь, цинк, хром, феноли 

До забруднення поверхневих вод на території області призводить відсутність 
водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів. Проте головною 
причиною забруднення поверхневих вод річки Дністер є скид неочищених та 
недостатньо очищених стічних вод у водні об’єкти. Скид неочищених та недостатньо 
очищених побутових і виробничих стічних вод відбувається внаслідок фізичного та 
морального зношення водовідвідних очисних споруд і відсутності коштів на їх 
будівництво, ремонт та реконструкцію. Внаслідок тривалої експлуатації без 
достатнього поточного ремонту систем водопостачання та водовідведення більшість 
водопровідно-каналізаційних господарств області перебувають у незадовільному 
технічному стані, який щодня погіршується, частина з них в аварійному стані[1, 3, 5].  

На фоні загальних екологічних проблем басейну річки Дністер в останні роки, у 
зв’язку зі зниженням темпів виробництва зменшилось використання води в 
промисловості. Також, зі зменшенням забору води комунальними підприємствами 
знизився скид зворотних вод у поверхневі водні об’єкти басейну р. Дністер у 
порівнянні з 2011 роком на 1,41 млн.м3. У 2012 році відбулося зменшення скиду 
недостатньо-очищених вод та вод без очистки на 1,84 млн.м3, проте збільшився 
об’єм скинутих нормативно чистих вод на 0,42 млн.м3 [3, 5]. 

Неочищені стічні води з очисних споруд скидаються в басейни транскордонних 
річок, до яких відноситься й Дністер. Забруднення транскордонних річок може 
призвести до негативних наслідків, зокрема в сусідніх державах - Польщі та Молдові. 

Отже, поверхневі води річки Дністер належать до забруднених об’єктів  
довкілля. У річці спостерігається перевищення ГДК по таким речовинам як залізо 
загальне, БСК5, ХСК, азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний, в її притоках – 
по хрому загальному, нафтопродуктам, розчиненому кисню, міді, цинку, хрому, 
фенолам тощо. 

Головною причиною забруднення поверхневих вод є скидання неочищених та 
недостатньо очищених стічних вод у річку Дністер. 

Основними заходами для поліпшення стану поверхневих вод річки Дністер є 
своєчасна реконструкція всіх існуючих очисних споруд. Радіальним рішенням 
проблем, пов’язаним з цією річкою є будівництво нових сучасних очисних об’єктів 
(особливо в населених пунктах і промислових підприємствах). Слід звернути увагу на 
ремонт мереж побутового водовідведення. Запропоновані заходи дозволять 
зменшити обсяги скидань недостатньо очищених вод у річку і поліпшити її 
екологічний стан. 
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Перехід на використання альтернативних енергозберігаючих та 

екологобезпечних технологій – складний та працемісткий процес, що передбачає 
відмову від мінеральних добрив, засобів захисту рослин та інших стимуляторів росту 
рослин і тварин, використання екологічно чистого біодизельного пального тощо. Цей 
процес базується на зміні філософії господарювання та призводить до зміни 
економіки й організації системи сільськогосподарського виробництва. Причинами 
виникнення проблеми забезпечення сільськогосподарських товаровиробників 
пальним є істотна залежність держави від імпорту енергоносіїв та цінової ситуації на 
світовому ринку нафти, а також зменшення обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції, а отже, відповідне зменшення надходжень до 
державного бюджету [6].  

Разом з тим, у літературних джерелах залишаються майже не 
проаналізованими та майже не  висвітленими питання пошуку можливостей розвитку 
ринку біопалив в Україні в період настання ситуації, коли країна постала перед 
проблемою енергетичної кризи. В нашій країні тільки здійснюються перші кроки до 
наукового дослідження даної проблеми й початкові, не досить впевнені, практичні 
рішення. Зокрема, Національна академія наук України затвердила програму 
досліджень “Біомаса як паливна сировина”, результати яких дадуть змогу визначити 
найбільш ефективні рослини в якості сировини для виробництва біопалива, а також 
одержати відповіді з цієї проблеми. На даний момент недостатньо широко висвітлено 
переваги й перспективи виробництва і використання біопалива та інших видів 
екологічно чистої продукції, практичне впровадження альтернативних технологій у 
сільськогосподарських підприємствах.  

Проблема з енергоносіями залишається надзвичайно гострою для України. 
Зокрема, нафтопродуктами власного виробництва Україна забезпечена лише 
наполовину. Вихід із цієї ситуації вітчизняні експерти вбачають у використанні 
біопалива. У світі вже давно переймаються цим питанням. Аргумент на користь 
такого палива незаперечний: по-перше, рослинний світ поновлюється, а отже, 
нестачі в сировині, необхідній для виробництва біопалива, практично немає; по-
друге, використання біопалива завдає значно менше шкоди навколишньому 
середовищу, ніж традиційні.  

Україна має унікальний шанс стати провідною країною Європи з виробництва 
біопалива, оскільки в державі наявні всі економічні умови для цього: вільні площі під 
вирощування зернових та олійних культур, науковий, технічний і кадровий потенціал, 
зростаючі внутрішні потреби у моторному біопаливі, великий експортний ринок. 
Однак, сучасний стан економіки України не дає допоки що змоги промисловому 

http://oblwodgosp.lviv.ua/
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виробництву активно заявити про себе на міжнародній арені. Україна щорічно 
споживає близько 200 млн. т. паливно-енергетичних ресурсів і відноситься до 
енергодефіцитних країн, через те, що покриває свої потреби в енергоспоживанні 
приблизно на 53 % і імпортує 75 % необхідного обсягу природного газу та 85 % сирої 
нафти і нафтопродуктів. Така структура Паливо-енергетичних ресурсів економічно 
недоцільна, породжує залежність економіки України від країн-експортерів нафти і 
газу та є загрозливою для її енергетичної та національної безпеки. 

 Було б доцільно легалізувати виробництво біопалива для підприємств усіх 
форм власності, затвердити державні стандарти та програми з розвитку цих видів 
палива. Наразі в Комітетах Верховної Ради знаходиться проект пофільного закону 
щодо біопалива, якими врегульовано українську правову базу щодо біопалива з 
вимогами ЄС. Згідно з ним, якість біодизелю має відповідати вимогам, що прописані 
стандартами і нормами. В ЄС якість біодизелю керується нормою з листопада 2003р. 
по всіх країнах «ЄС норма EN 14214». Вона є основною для дозволу виробникам 
автомобілів споживати біодизель. Контроль якості проводиться, починаючи від 
виробництва до реалізації, транспортуванні та застосуванні. З початку 2011 р. 
Повинні були вступити нові правила імпорту насіння ріпаку до Європейського Союзу, 
згідно яких сировина для виробництва біопалива, має бути сертифікованою 
відповідно до вимог агровиробництва. На сьогодні в Україні є формально чинними 
програми Кабінету Міністрів України щодо розвитку виробництва біодизельного 
палива та етанолу (який є основою для моторного палива), сумішевих бензинів тощо. 
Втім, програми не фінансуються, не здійснюється й відповідний контроль за 
переходом нафтопереробних підприємств на нові умови виробництва. Крім того 
побутує думка, що виробництво біопалива може призвести до істотного здорожчання 
продовольства і навіть голоду в країнах, що розвиваються. Оскільки основною 
сільськогосподарською культурою для виробництва біопалива є ріпак, то часто від 
опонентів виробництва такого палива можна чути про те, що ріпак виснажує грунт. 
Проте ріпак шкодить грунту не більше, ніж, на- приклад, цукровий буряк, який 
традиційно вважається провідною агрокультурою в Україні. Якщо розумно підходити 
до вирощування ріпака, то від цього буде лише користь. Потрібно дотримуватися 
сівозмін, здійснювати планування на державному рівні, розробити стратегію для 
кожного регіону і, коли ця культура планово мігруватиме Україною, тоді для наших 
земель проблем не буде [6]. Лише за таких умов можна змінити ситуацію на розвиток 
цього напряму в аграрному секторі економіки. Тут на перше місце необхідно 
поставити надання пільг щодо ввезення обладнання, яке сьогодні не виробляється в 
Україні. 

На сьогодні в Україні немає спеціального закону, який би визначав умови 
виробництва, споживання та оподаткування біологічних видів палива, – чинний Закон 
України "Про альтернативні види рідкого та газового палива" визначає загальні 
норми запровадження альтернативних видів палива. Виробництво біопа- лива в 
Україні є конкурентоздатним із європейським. Зокрема, посилаючись на розрахунки 
Інституту цукрового буряку УААН і НТЦ "Біомаса", собівартість біодизелю у нашій 
країні становить 0,42 євро/л, біоетанолу – 0,167 євро/л. До того ж, аналогічні 
показники і в Німеччині: за даними німецького інституту (Іnstitut fur Weltwirtschaft Kiel) 
(2006 р.), собівартість біодизелю становила 0,96 євро/л, біоетанолу – 0,77 євро/л. Це 
можна пояснити тим, що Україна має порівняно дешеву сировину та робочу силу. 
Сировинна база для виробництва біодизеля в Україні істотна, тому чимало 
сільськогосподарських підприємств експериментують із виробництвом біодизеля для 
власних потреб. За експертними оцінками, потенційні можливості нашої країни 
дозволяють забезпечити до 2020 року виробництво щорічно: біоетанолу – близько 
4,5-5 млн. тонн, біодизелю – близько 6 млн. тонн, біогазу – близько 10 млрд. м куб., 
тепла із котелень на біомасі – близько 8 млн. тонн ум. палива.  
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Значна частина коштів, що їх не використовує Україна за Кіотським 
протоколом, які б могла одержати за умови зменшення шкідливих викидів в 
атмосферу. Ще одне фінансове джерело – переробка в Україні на біоетанол близько 
10 млн. тонн фуражного зерна, яке щороку зернотрейдерами за безцінь продається 
за кордон, у той час, як з однієї тонни зерна виробляється 330-350 л біоетанолу, з 10 
млн. тонн – близько 3,5 млрд. літрів. За кордон 2,5 млрд. л біоетанолу можна 
продати за нинішніми цінами по 600-700 дол. за тонну. Це близько 2 млрд. дол., які б 
надійшли до державної казни. Решту біоетанолу можна використати на внутрішньому 
ринку, вже не кажучи про те, що налагодження виробництва біоетанолу в Україні – це 
розвиток регіонів, нові робочі місця, податки до бюджету тощо. Друга проблема 
полягає в тому, що чинні закони чітко регламентують: в Україні єдиним покупцем, 
зокрема, біоетанолу, який є основою для виробництва будь-якого моторного палива, 
є нафтопереробний завод, включений до переліку, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України. Зрозуміло, хоча його визнано єдиним споживачем, він всіляко 
уникає  контактів із виробниками екологічного продукту.   

Таким чином, ринок біопалива в Україні знаходиться на стадії формування, 
але сировинне забезпечення цього ринку має досить перспективні напрямки 
розвитку, які суттєво залежать від імпортерів (переважно європейських країн), 
оскільки внутрішнє споживання відзначається незначними обсягами. Світове 
зростання попиту на енергетичні сільськогосподарські культури сприяє зростанню цін 
на них, що породжує зростання пропозиції. Тому сільське господарство України має 
всі шанси перетворитися в галузь, що здатна забезпечити не лише продовольчу, а й, 
у певній мірі, енергетичну безпеку країни. 
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підвищення мережі природно-заповідного фонду Кіровоградської області. Поряд з 
цим існують проблеми щодо виділення земель, резервування та проектування 
природних зон в заказнику «Чорноліський». Саме аналізування та послідовне 
вирішення цих проблем стало передумовою створення природного заповідника на 
базі цього заказника і дає можливість на майбутнє вдосконалити та розширити 
відсоток заповідності території Кіровоградщини. 

В Україні система регулювання природно-заповідною справою включає ряд  
законодавчих актів, кодексів та нормативних документів, що є механізмом 
збереження, відтворення, розширення та збалансованого використання природно-
заповідного фонду (ПЗФ). 

Так, аналізуючи перспективні дані екологічної мережі Кіровоградської області 
виявлено, що найнижчий показник заповідності території близько 1,5 % не відповідає 
природним можливостям області [1]. Покращити становище можливо за рахунок 
створення природного заповідника, адже на території регіону відсутня така категорія 
заповідання, як заповідник. Аналіз основних положень щодо створення заповідної 
зони дав змогу розробити науково обґрунтовані вимоги та недоліки перспективного 
значення у створенні заповідника, що відповідають основним геоекологічним 
принципам та сприятимуть оптимізації ландшафтно-екологічної структури регіону та 
збалансованому землекористуванню. 

Сприятливим соціально-екологічним аспектом буде відновлення порушених 
покинутих антропогенно змінених територій області за умови збільшення площі 
природно-заповідних територій Чорного лісу. Вилучення деградованих земель з 
активного сільськогосподарського використання з подальшим залісненням і 
переведенням у категорію заповідних дозволить збільшити відсоток заповідності 
регіону на 2-3 % [5]. 

Чорний ліс – унікальний лісовий масив, що потребує заповідання. Це один з 
найпівденніших рівнинних лісів України, в межах якого знаходиться найпівденніше 
сфагнове болото. На теренах Чорного Лісу знаходиться 12 видів рослин, включених 
до Червоної Книги України, близько 20 регіонально рідкісних видів флори. В ньому 
поширена низка рідкісних видів тварин, зокрема, 25 видів з переліку Червоної Книги 
України, та 118 видів занесених до охоронного списку Бернської конвенції. Такий ліс 
має підлягати дбайливій охороні, але існуючий на частині площі Чорного лісу 
Чорноліський заказник не може забезпечити ефективну охорону, а рішення Ради 
Міністрів УРСР від 24 січня 1972 про необхідність створення тут заповідника втілене 
не було. Потрібно відновити роботу із створення на його базі національного 
природного парку, адже нинішній стан дубових масивів підкреслює туманні 
перспективи збереження Чорного лісу [1]. 

Виходячи з такого стану території Чорноліського заказника, для повного 
забезпечення та функціонування заповідної території основні вимоги можуть бути 
дотримані в рамках законодавства, але всі дотримані процедури не покриють 
недоліки у формуванні заповідника. Найбільш типовими у практичному плані 
проблемами заповідання Чорноліського масиву виявилися: 
 Відсутність механізмів економічного стимулювання для створення нових об’єктів 

ПЗФ та відшкодування збитків землекористувачам, а також механізму викупу 
земельних ділянок для заповідання. 

 Відмова відповідних державних органів та організацій надавати погодження на 
заповідання територій з огляду на корпоративний чи індивідуальний інтерес в 
приватизації цінних земельних ділянок. 

 Відсутність фінансування на місцевому рівні та недостатнє фінансування на 
державному рівні для виконання заходів щодо створення нових об’єктів ПЗФ. 

 Фінансова незабезпеченість інвентаризації природних територій з метою 
встановлення їх природної цінності та придатності для заповідання. 
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Недостатня екологічна свідомість і необізнаність громадян, представників 
органів державної влади та місцевого самоврядування щодо необхідності 
збереження природного середовища. 

Нині санітарний стан лісових насаджень в заказнику є незадовільним через 
відсутність затверджених лімітів і дозволів на здійснення заходів з покращення якості 
складу лісів. В подальшому складається загроза зниження захисних функцій лісу 
через відсутність лісогосподарських заходів в межах об’єктів ПЗФ, так як згідно 
Постанови КМУ від 13.03.2013 № 159 була зупинена діяльність територіальних 
органів Мінприроди України. Це свідчить про відсутність уповноваженого органу 
виконавчої влади, що виконував би завдання з видачі лімітів та дозволів на 
спеціальне використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів ПЗФ і є 
загрозливим станом для лісів не тільки області, а й України [3]. 

 Для подальших успішних дій щодо створення нових територій чи розширення 
існуючих об’єктів заповідання розвитку не передбачається. Тому визначено, що 
основним бар’єром у ході створення природного заповідника на базі заказника 
«Чорноліський» є приналежність земель різним власникам. Так, у разі  створення 
хоча б проектованого «Чорнолісько-Дмитрівського» НПП, всі лісові площі мали були 
б вилучені із системи лісових господарств. Тобто таке рішення веде до закриття 
лісогосподарських підприємств, що є потужними механізмами бюджетних операцій в 
країни та найбільшими керівними установами лісорозведення та охоронних дій. 

Створення на території Чорного лісу природного заповідника веде до повної 
деградації  та не контрольованості лісових масивів. Адже в заповідниках заборонена 
будь-яка господарська діяльність, а це призведе до лісових перетворень цінних порід 
лісу. Оскільки, діяльність лісових господарств доцільна у справах лісогосподарських і 
їх недотримання обмежується лише на території ландшафтного заказника 
«Чорноліський». Потрібно постійно проводити лісо відновлювальні роботи, сприяти 
охороні та захисту цінних видів флори та фауни, що залежать і пристосовані до 
дубових насаджень. Адже, у  заказнику "Чорноліський" уже 11 % території займають 
перестиглі дубові насадження, які втратили промислове значення, а через 30–40 
років вони втратять і естетичне та екологічне значення [4]. 

Тому, необхідність створення НПП на території заказника розглядається в 
далекій перспективі, можливо до 2020 року. Адже створення парку торкнеться 
інтересів усіх сторін як держави, так і лісогосподарських підприємств і місцевого 
населення зокрема. Визначення подальших напрямків збалансованого розвитку 
лісового господарства в області спрямовується на посилення екологічних, соціальних 
та економічних функцій Чорного лісу. Тому, для вирішення основних проблем 
природно-заповідного розвитку Чорного лісу необхідно: 
 вирішити питання для спрощення порядку створення територій та об’єктів ПЗФ 

та резервування природних територій для подальшого заповідання (особливо в 
частині погодження з органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування та землекористувачами); 

 врегулювати питання створення охоронних зон заповідних територій; 
 фінансово забезпечити питання врегулювання оптимальної для області 

лісистості території (за допомогою створення проектів екологічних програм та їх 
затвердження); 

 запровадити механізми економічного стимулювання створення нових 
заповідних територій та викупу земельних ділянок для наступного заповідання, 
компенсації втрат землекористувачам, на землях яких створюються нові 
заповідні території; 

 вдосконалити управління та координацію діяльності підрозділів служб 
державної охорони установ ПЗФ; 

 встановити дієву систему управління й охорони територій та об’єктів ПЗФ; 
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 посилити систему державного контролю у сфері додержання вимог режиму 
територій та об’єктів ПЗФ; 

 забезпечити процедуру персональної відповідальності посадових осіб за 
порушення законодавства щодо ПЗФ, в тому числі щодо створення об’єктів та 
встановлення їх меж; 

 встановити мораторій на зміну цільового призначення земель природно-
заповідного, історико-культурного та іншого природоохоронного значення, 
розширення меж населених пунктів за рахунок включення до них перспективних 
для заповідання природних територій та існуючих заповідних об’єктів; 

 заборонити вилучення земель природоохоронного значення; 
 включити обов’язкове проведення робіт по оцінці популяцій видів рослин та 

тварин занесених до Червоної книги України, встановити процедуру 
інвентаризації  місцезростання видів, занесених до Червоної та Зеленої книг 
України, забезпечити ведення державного кадастру тваринного та рослинного 
світу Чорноліського масиву і розробити програму оптимального збереження 
популяцій видів рослин та тварин. 

Розширення мережі ПЗФ є невідкладною і актуальною задачею, адже нинішні 
показники заповідності України (4,9 % від загальної площі країни) дуже віддалені від 
європейських показників (10-15 %). Розширення мережі природно-заповідних 
територій степового регіону України, де відсутні великі за площею природні масиви, 
можлива лише за рахунок залишків степових біотопів. 
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Продовольча безпека сьогодення є вагомим чинником щодо здорового  
майбутнього людини  і суспільства загалом. Виробництво харчової промисловості 
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 має можливість задовольняти потреби населення в повному розмірі [1].  
Одна з найбільш економічно-вигідних галузей в наш час  є птахівництво. Ця 

галузь за короткі терміни здатна відновити вкладений у неї капітал, та ще й з 
відсотками. Курятина, та всі інші вихідні продукти  – сильний конкурент на харчовому 
ринку. Визначним показником є висока якість продукції. Підприємства даної 
спеціалізації  мають проводити ретельні перевірки  на інгредієнти, матеріали, які 
закуповуються. Птахофабрики повинні бути оснащені  новітнім обладнанням, яке б 
не містило шкідливих домішок [1].  

Спеціально для такої перевірки і було створено систему ХАССП. ХАССП – 
інструмент управління безпекою харчових продуктів, який на відміну від традиційної 
перевірки і контролю якості надає більш структурований підхід для контролю 
виявлених ризиків. Процес починається з розробки продукту і надає засіб для 
визначення потенційних областей ризику, в яких ще не виникали несправності, і є 
особливо корисним для нових операцій. ХАССП забезпечує логічну основу для 
кращого прийняття рішень щодо безпеки продуктів [2]. 

Як одним не мало важливим пунктом є вплив відходів на навколишнє 
середовище. Курячий послід, зазвичай, не утилізується за всіма санітарно-
гігієнічними нормами, що в подальшому призводить до негативних  наслідків для 
довкілля.  Тому дуже важливим  є саме зменшення цього впливу.  

В означеному розрізі  проблематика досліджувалася на підприємстві «Лубни-
птиця», розташована у межах села Вищий Булатець на Полтавщині. 

На разі науково-дослідницька робота передбачає такі завдання: 
1. Встановити особливості структурно-функціональної організації птахофабрики 

«Лубни-птиця» 
2. Визначити ризики у точках контролю на кожному етапі виробництва курячих 

яєць. 
3. Дослідити негативний вплив підприємства на навколишнє середовище та 

знайти рішення для даної проблеми. 
4.  Для того , щоб підприємство працювало більш ефективно та випускало 

здорову, без загрози здоров’ю, продукцію можна запропонувати  впровадження 
системи контролю ХАССП 

Насамперед, нами було встановлено, структурно-функціональні особливості  
птахофабрики, та було запропоновано рекомендації, щодо усунення усіх недоліків 
виробничого процесу. 

Визначено, ризики для продукції на кожному з етапів виробництва, та 
встановлено, що найбільше потрібно приділяти уваги таким етапам як: «завезення 
кур-молодняку», «вирощування особин», «утримання кур-несучок», так як саме на 
цих етапах  є найбільша загроза зараження патогенними організмами кур-несучок  в 
наслідок не дотримання температурних показників. 

Серед основних, залишається проблема утилізація курячого посліду та його  
не санкціоновані викиди на територію полів. 

Сьогодні  відомо значна  кількість способів утилізації відходів пташиного 
виробництва.  Досить простий і економічно вигідний є його переробка в добриво. 
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Більшість перших українських заповідників, започаткованих ще на початку 20 

століття, відбулись саме тут, в степах українського Сходу – Хомутовський степ, 
Кам'яні могили, Стільцівський степ... А створити національний парк у Святих горах 
інтелігенція пропонувала ще у 1917-му, за 67 років до створення першого 
національного парку України. 

Традиційно інтерес природоохоронців, від 1917 року і до сьогоднішнього дня, 
виділяв охороні степів якусь особливу роль – адже сааме цей ландшафт в Україні 
найбільше постраждав від діяльності людини. Всі книги про охорону природи, що їх 
було видано до 1932 року, обов'язково говорять про те, що сааме завдяки степу 
формувався український народ. Майже всі автори таких книг не пережили 30-ті. 

Проте степ страждає і досі. Сьогодні тут, втретє за століття, триває руйнівна 
війна. Загалом на Донеччині і Луганщині створено 305 об'єктів природно-заповідного 
фонду. Більше половини таких об'єктів Луганщини, і близько третини заповідників 
Донецької області – знаходиться зараз або тимчасово знаходилось у зоні бойових 
дій АТО. Зокрема, це всі наявні в регіоні природні заповідники – Луганський та 
Український степовий, і всі національні природні парки – Святі гори і Меотида. 

На сьогоднішній день виявлено не менш ніж 33 території об'єктів природно-
заповідного фонду, що зазнали негативного впливу в результаті бойових дій. 

Головним фактором пошкодження більшості заповідних територій є пожежі, які 
викликані обстрілами та підпалами, вогонь легко поширився по багатьох як лісових, 
так і степових заповідних територіях. 

Вогнем пошкоджені: – відділення Луганського природного заповідника 
"Провальський степ" та "Трьохізбеніський степ"; – регіональні ландшафтні парки 
"Донецький Кряж" та "Зуївський"; – національний парк "Святі гори";– заказники 
"Альошкін бугор", "Балка Плоська", "Білоріченський", "Волнухинський", "Еремусовий 
схил", "Знам'янський яр", "Нагольний Кряж", "Нагольчанський", "Новозванівський", 
"Обушок", "Піщаний", "Урочище Мурзине", "Балка Скелева". 

Особливо прикро визнати, що регіональний ландшафтний парк "Донецький 
кряж" згорів повністю на площіпонад 3 тисячі гектарів. 

Пошкодження територій обстрілами виявлено в НПП "Святі гори", відділеннях 
Українського степового заповідника "Кальміуське" та "Крейдяна флора", регіональних 
ландшафтних парках (РЛП) "Донецький кряж" та "Слав'янський курорт", заказниках 
"Луганський", "Пристенське", "Крейдяне", "Білогорівський", "Перевальський". 

З кожним наступним днем війни, масштаби екологічних наслідків стають усе 
більше, а їхнє попередження чи ліквідація – усе важче уявною. Найкращий приклад – 
затоплення шахт, які не можливо відновити після заповнення водою. Більшість шахт 
у зоні АТО перебувають на різних етапах затоплення. 

Більшість очевидних загроз, викликаних війною, наслідки яких досить легко 
уявити, пов'язані або з механічним пошкодженням природних ландшафтів, або з 
тимчасовою втратою державою контролю над порушеннями і технологічними 
процесами в зоні бойових дій. Реальні наслідки від кожного з впливів сьогодні важко 
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оцінити, оскільки в найближчі дні не буде можливості провести широкі натурні 
обстеження. Тим не менш, вже зараз можливо окреслити напрямки таких досліджень 
і наступні роботи з ліквідації негативних наслідків і відновлення. 

Перш за все варто сказати про механічне пошкодження природних 
ландшафтів. Ми говоримо тільки про території безпосередніх воєнних дій, тобто, про 
пошкодження, які вже відбулися. Варто зазначити, що зона бойових дій розгорнута в 
регіоні, для якого характерна специфічна структура розселення. Це дві промислові 
агломерації (Донецька і Луганська) і масштабні малозаселені простори Донецького 
кряжу, де невеликі населені пункти і окремі шахти межують безпосередньо з 
природними територіями. У цій зоні розміщено більше половини об'єктів ПЗФ 
Луганської області і близько третини ПЗФ Донецької області, в т.ч. обидва наявні в 
регіоні природні заповідники і єдиний національний природний парк. Такі 
пошкодження викликані механічними факторами:проїзд по території важкої техніки. І 
перш за все танків та інших типів гусеничної техніки. 

Порівняння кількості пожеж в межах зони АТО із минулими роками показує, що 
загальні тенденції щодо динаміки кількості пожеж дуже подібні. Отже головною 
причиною сплеску зафіксованих загорянь є їхня тривалість в часі, що дозволяє 
супутнику їх зафіксувати. А це значить що катастрофічне збільшення зафіксованих 
загорянь свідчить про одне – пожежі вільно поширюються по території зони АТО і 
ніхто їх не гасить.  

Можна спостерігати і піки, в які на невеликій площі відбувалось одночасно 
багато пожеж. Наприклад в радіусі 2-5 км. Такі піки загорянь демонструють кореляцію 
з датами та місцями масових обстрілів сил АТО артилерією. Такими є, для прикладу 
-  26.07 (1 точка) 29.07-04.08, 15.08-16.08, 25-26.08 та 4-6.09,20.09 (1.08 – мінометний 
обстріл українських прикордонників з боку РФ під Новою Вільховою, 3.08 – обстріл 
позицій АТО 3.08 під Червонопартизанськом, 29.07 – обстріл бойовиками Збройних 
сил України під Дмитрівкою, 20.09 – обстріл бойовиками с.м.т. Стахановець з 
артилерії). 

На основі отриманої моделі покриття території зони АТО пожежами ми 
підрахували площу ділянки, що сумарно була охоплена вогнем протягом червня-
вересня 2014 року. Загальна площа такої території згідно з моделлю становить 
331471,4 га, з яких 34465,45 га просторово накладаються на забудову та водойми. 
Отже,об’єктивно модель ілюструє охоплення вогнем 297005,9549 га, що становить 
14% від максимальної площі зони АТО. 

Таким чином, виникає можливість обрахувати розподіл території охоплених 
вогнем площ за класами, наклавши обриси змодельованих згарищ на доступний клас 
просторових даних, та обрахувати площу перекриття. В результаті отримані такі 
відомості: вогнем пошкоджено 36226,19 га лісів, що становить 18% від площі лісів в 
межах зони АТО та 12,19% від загальної площі згарищ; 113735,2 га степів, що 
становить 23,19% від площі степів у межах зони АТО і 38,29% від всієї площі 
згарищ; 147044,56  га орних земель, що становить 14% від площі орних земель і 
49,5% від площі згарищ. Таким чином, природні і напів природні території ділять 
площу згарищ навпіл. 

Військові дії на сході України завдали шкоду усім без винятку сферам. У 
складний для України час залучення світової спільноти для вирішення екологічних 
проблем є вкрай важливим. 

Ситуація, що склалася, потребує вжиття заходів по невідкладному виявленню 
наявних техногенних екологічних проблем, спричинених війною, широке 
оприлюднення рівня небезпеки, локалізації кожної з проблем та розробка детального 
плану їх ліквідації, залежно від рівня небезпеки або динаміки прогресування кожної з 
проблем. 
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 доцент Лазебна О.М. 
 

Проблема мікотоксинів як потенційних забруднювачів продуктів харчування 
набула масштабного характеру порушення вимог при інтенсивних технологіях 
обробки сільськогосподарських культур та втрати рослинами стійкості до 
фітопатогенів. 

Проблема грибкових захворювань має особливе значення у всьому світі. 
Насамперед це пов’язано з глобалізацією вживання антибіотиків. Внаслідок 
знищення бактерійних форм виникла біологічна ніша, яку успішно заповнюють 
мікроскопічні патогенні гриби. Це призводить до спалаху різних давно відомих і нових 
грибкових захворювань. 

Щороку загострюється проблема мікотоксикозів, що виникають у результаті 
споживання забруднених харчів та кормів. Токсикогени (плісняві грибки, які 
продукують токсини) швидко пристосовуються до нових технологій і пестицидів, при 
цьому збільшують продукцію мікотоксинів у десятки-сотні разів. За останнє 
десятиліття зросло ураження посівів зернових культур фузаріозами, що контамінують 
зерно одним із найнебезпечніших мікотоксинів – вомітоксином. Широко 
розповсюджені різні види таких пліснявих грибків, як мукор, аспергил, пеніцил тощо. 

Спори мікроскопічних грибів є скрізь, так що існує небезпека зараження 
грибами на всіх стадіях збору, зберігання, переробки сільськогосподарської сировини 
та готової продукції. Типові приклади: запліснявіле сіно, пропріле зерно, зерно з 
фузаріозом (рожеві ямки на зернинах злаків), запліснявілі качани кукурудзи, 
запліснявілий хліб, фрукти тощо. 

Мікотоксини стійкі до нагрівання, пастеризації та кулінарної обробки. Вони 
мають властивість із заражених грибками кормів надходити в м’ясо та молоко, що 
отримують від тварин. При використанні запліснявілої сировини для виробництва 
круп чи борошна мікотоксини в круп’яних і хлібобулочних виробах можуть досягти 
небезпечних концентрацій. 

Мікотоксикози відомі давно, але специфічної профілактики поки не 
розроблено. Для боротьби з токсичними грибами у довкіллі необхідно проводити 
заходи, які б попереджали можливість ушкодження ними рослин і кормів. 

Метою нашої роботи є  вивчення можливостей застосування наноаквахелатів 
металів для знезараження продуктів зернових культур сільськогосподарської галузі 
виробництва. 

Матеріалом для дослідження слугувало зерно пшениці озимої. Серед 
найважливіших зернових культур озима пшениця за посівними площами займає в 
Україні перше місце і є головною продовольчою культурою. Це свідчення великого 
народногосподарського значення озимої пшениці, її необхідності у задоволенні 
людей високоякісними продуктами харчування. 
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Було взято 6 зразків досліджуваного об’єкта: три з яких оброблялися 
розчинами на основі питної води і три – на основі дистильованої. Зразки помістили в 
чашки Петрі. Перший зразок виступає контролем, другий обробляється - 10%-им і 
третій – 20%-им колоїдними розчинами на основі питної води. Четвертий зразок 
виступає контролем, п’ятий оброблявся – 10%-им і шостий – 20%-вим колоїдними 
розчинами на основі дистильованої води. 

Метод обробки – зрошення. Усі зразки поміщались в інкубатор і зберігали при 
температурі 20-22 оС. Спостереження за станом продуктів відбувалися через кожних 
2 доби. При спостереженні до уваги бралися візуальні показники стану об’єкта, а 
саме - колір, запах, ступінь ураження та загальний вигляд продуктів. 

Було використано дезінфікуючий засіб «Шумерське срібло», до складу якого 
входять іони срібла міді, що підсилює дезінфікуючі властивості срібла. 
Знезаражувальна здатність наноаквахелату вивчалася на зразках зерна пшениці 
озимої.  

Спостереження за станом досліджуваних об’єктів проводилось у 2 підходи по 
три етапи. Перший етап тривав 2, другий – 4 дні і третій – 6 днів. 

У першому експерименті ураження дослідного об’єкту – пшениці озимої 
відбулося вже на першому етапі спостереження. Під час проведення роботи не 
виявились мікробоцидні властивості розчину. 

У другому експерименті ураження дослідного об’єкту – пшениці озимої 
проходило трохи повільніше: зміни, під дією наноаквахелату на основі очищеної 
(дистильованої) води, спостерігаються на 3 добу проведення експерименту.  

У зразку №4 за цей час вже з’явились сліди ураження цвілевим грибком у 
вигляді білого нальоту. А характерний цвілевий запах почав з’являтись на 5 добу 
проведення експерименту. До кінця проведення досліду ступінь ураження досяг 
високого рівня і супроводжувався  сильним характерним цвілевим запахом. 

 У зразку №5 зміни почали відбуватися лише під кінець проведення 
експерименту -  на 6 добу: почали з’являтися сліди  ураження цвілевим грибком у 
вигляді білого нальоту із супроводом слабкого цвілевого запаху. 

У зразку №6 зміни почали з’являтись на 5 добу проведення досліду. За цей час 
ступінь ураження досяг помірного рівня і супроводжувався слабким цвілевим 
запахом. А вже до закінчення експерименту досяг високого рівня. 

Отже,наноаквахелат варто досліджувати далі. Наноаквахелати біоцидних 
металів, таких як срібло і мідь, можуть бути використані як біоцидні засоби  
знешкодження мікотоксинів для знезараження зернових продуктів. Концентрація 
діючої речовини - 10%-ий розчин. 
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Небезпека, що виникає внаслідок господарської діяльності людини, на 
сьогоднішній день вже перевищила всі розміри та результати природних катастроф 
та катаклізмів, які відбувались на планеті. Вона підступає з усіх боків до життєвого 
середовища людини. В наш час існує реальна загроза подальшого існування 
людського суспільства. Підтвердженням цього факту є ситуація, яку ми можемо 
спостерігати в сучасному забрудненні світового океану та атмосфери, 
транскордонному перенесені забруднювачів, деградації ґрунтового покриву, 
Опустелюванні та знищенні лісів на окремих територіях, в накопиченні у біосфері 
шкідливих речовин. Наслідки шкідливої дії для природи можна спостерігати у зміні 
клімату у вигляді «парникового ефекту» та в періодичному випаданні кислотних 
дощів, а для - людини в збільшенні показників різноманітних захворювань, в тому 
числі і небезпечних онкозахворювань, та у виникненні діатезів у кожної третьої 
людини. 

Сам спосіб життя людини, повсякденне використання у своїй діяльності 
різноманітних речовин та їх сполук неминуче веде до утворення відходів 
життєдіяльності людини. 

Відходи – це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися в 
процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем 
утворення чи виявлення та яких власник повинен позбутися шляхом утилізації чи 
видалення. 

На сьогоднішній день проблема накопичення і утилізації відходів не є новою. 
Більша частина відходів, яка утворюється внаслідок діяльності людини, належить до 
викидів гірничодобувної та будівельної промисловості. Загальна кількість побутових 
відходів у відсотковому складі відносно невелика (до 4-6 %), але шкода від них стає 
щороку більшою.  

В теперішніх умовах в розвинених країнах світу утворюються величезні обсяги 
сміття. Так, наприклад, яскравим прикладом може бути США: кількість сміття, яке 
накопичилося в країні, дорівнює обсягу, маса якого здатна у вигляді води заповнити 
приблизно 68000 олімпійських басейни [2]. 

Сучасні міста з високою концентрацією населення різняться утворенням 
великої кількості як промислових, так і побутових відходів. 

Типовий склад твердих побутових відходів виглядає так: папір та картон — 
41%, сміття — 16,9%, гума, шкіра та деревина — 9,1%, харчові відходи — 7,5%, 
метали — 8,7%, скло — 8,2% та інші — 1,6%. Варто зауважити, що структура відходів 
не є однаковою, вона залежить від національних особливостей та традицій 
населення. Для міст розвинених країн характерна велика частка у відходах пластику 
різних видів [3]. 

Проблема відходів набула такої гостроти через низьку швидкість їх 
розкладення. Папір розкладається через 5-10 років, консервні банки приблизно за 
100 років, матеріали з поліетилену — за 200 років, пластмаса — 500 років, а скло 
повністю розкладається за 1000 років. Саме тому актуальною в наш час є проблема 
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їхньої утилізації. З огляду проблеми утворення та накопичення відходів, 
розглядається питання щодо використання їх як вторинної сировини. 

Основними способами утилізації відходів є: 
 Вивіз відходів на звалища 
 Складування - відходи складаються в окремі відсіки з ізолюючою прокладкою і 

поверхневим покриттям, що ізолює їх один від одного і від навколишнього 
середовища 

 Захоронення -  ізолювання промислових і побутових відходів (найчастіше 
токсичних) шляхом їх розміщення в надрах Землі і морських глибинах 

 Спалювання 
 Вторинна переробка 

У більшості міст світу переважає вивіз відходів на звалища. На звалищах 
зберігається велика кількість різноманітних за складом відходів. Складування 
відходів на міських сміттєзвалищах, з точки зору екології, є найбільш недосконалим 
способом поводження з відходами. Недосконалість такого способу полягає в тому, 
що стічні води таких звалищ є токсичними і можуть забруднювати грунтові води та 
ріки. Також відбувається забруднення атмосферного повітря газоподібними 
речовинами, що утворюються при розкладанні звалених матеріалів. 

Іншим, найбільш поширеним, способом знищення міських твердих відходів 
є спалювання. В більшості випадків сміття спалюють на звалищах відкритим 
способом. Великим мінусом такого способу утилізації є накопичення великої кількості 
попелу, який може вміщувати велику кількість токсичних речовин. Не варто забувати 
і про газоподібні викиди, які утворюються під час спалювання сміття. Так, в більшості 
випадків, спостерігається велике виділення діоксину. Особливо небезпечним є 
відкрите спалювання пластмас. Однак, попри всі мінуси такого способу утилізації 
спалювання відходів на міських звалищах здійснюється у великих об'ємах. 

З усіх перерахованих вище способів утилізації найбільш ефективним, з точки 
зору екології, є вторинна переробка. Такий спосіб утилізації відходів є не лише 
екологічно чистим, а також і ресурсозберігаючим. За рахунок використання відходів у 
якості вторинних матеріалів можна вирішити цілий ряд важливих проблем, таких як: 
запобігання забруднення повітря, води і ґрунту, економія сировини і як наслідок – 
збільшення обсягів виробництва, освоєння випуску нових товарів [1].  

Збільшення темпів урбанізації і розвиток промисловості в світі неминуче веде 
до екологічних проблем. За останні 20 років як у промислово розвинених, так і в 
країнах, що розвиваються, стратегія в сфері використання відходів піддалася деяким 
змінам. Головними причинами, які викликали таку необхідність, стало забруднення 
навколишнього середовища і його негативний вплив на здоров'я населення. У 
розвинених країнах політика в сфері поводження з відходами орієнтована на 
зменшення кількості їх утворення, на розвиток методів утилізації відходів, що може 
до 40% знизити потік відходів, які направляються на поховання, при порівняно 
невеликих витратах [4].  

Саме тому, на сьогоднішній день, у світі глобальним напрямком в області 
використання відходів є перехід від поховання і спалювання до вторинної переробки 
для подальшого використання.  
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Речовини, що забруднюють атмосферу поділяються на первинні – викиди 
джерел забруднень (вуглеводні, альдегіди, етилен тощо) та вторинні – фотохімічні 
оксиданти, що утворюються вже в атмосфері (озон, двоокис азоту, 
пероксиацетилнітрати) [2]. 

Рослини чутливо реагують на зовнішні умови. За достатньо високих 
концентрацій забруднювачів у багатьох  з них ушкоджується листя, а зі зростанням 
кількості забруднюючого фактора протягом короткого проміжку часу можливе значне 
ураження рослини. Внаслідок некрозу (загибелі тканини) її колір змінюється від 
металево-сірого до коричневого, а в процесі старіння вона може втратити колір або 
вигоріти.  

Хронічне ушкодження рослин виникає і внаслідок дії невеликих концентрацій 
певних речовин протягом тривалого часу. До ознак хронічного ушкодження належать 
бронзове зафарбування листя, хлороз (знебарвлення), їхнє передчасне старіння. 
Відомо, що живі організми і рослини здатні поглинати певні забруднюючі речовини в 
особливо великих кількостях, тобто в них процеси накопичення або концентрування 
відбуваються інтенсивніше, ніж у навколишньому середовищі. Такі забруднювачі 
рослин вважають основними, однак флора накопичує другорядні забруднювачі і 
суміші речовин [1]. Оскільки ці забруднювачі впливають і на здоров’я людини, то 
дослідження їх є актуальним. 

Нами проводилась біоіндикаційна оцінка стану атмосферного повітря території 
Серійного заводу «Антонов», що знаходиться в периферійній зоні міста Києва за 
допомогою порівняння листків з дерев, що ростуть на території заводу, та листків з 
Маріїнського парку, що розташований у самому центрі міста Києва, де дуже велика 
скупченість транспорту. Дослідження виконувалося на основі методики «Результати 
визначення стану довкілля за площею листків на вулицях», де за допомогою 
перевідного коефіцієнта визначалася площа листків [3]. 

Для виконання цього досліду використовувалися листки таких деревних порід, 
як клен, тополя та береза, які зрізалися з дерев на двох ділянках, що знаходяться в 
південно-східній частині території заводу, перша в районі вулиці Туполєва, а друга в 
районі проспекту Перемоги. На території Маріїнського парку листки збиралися також 
на двох ділянках – в районі Петрівської алеї, та біля Верховної Ради України, що на 
вулиці Грушевського. 
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Аналіз отриманих даних показав, що площі листків різних видів дерев дещо 
відрізняються, як з дерев у парку, так і з території заводу.  

Площі найменших листків тополі дорівнюють -  64,6см2 на території заводу і 
66,8 см2 в Маріїнському парку (табл.1). А площа найбільших – 93,1  см2 і  90,7см2 
відповідно. Площа листків тополі трохи менша в Маріїнському парку. 

Таблиця 1 
Площа листків клену на досліджуваних територіях 

Порядок розміщення 
гілок на дереві (знизу 

догори) 

Серійний завод «Антонов», см2 Маріїнський парк, см2 

1 64,6 66,8 

2 69,2 67,6 

3 70,3 72,5 

4 78,5 83,1 

5 87,4 86,0 

6 93,1 90,7 

Площі найменших листків тополі дорівнюють з території заводу «Антонов» - 

21,9 см2, а з території парку – 22,4см2, площі найбільших – 51,9 см2 і 54,9 см2 

відповідно (табл.2). Отже, територія Серійного заводу «Антонов» за цими 

показниками більш забруднена, ніж територія Маріїнського парку, оскільки площа 

листків на території заводу менша.  

Таблиця 2 
Площа листків тополі на досліджуваних територіях 

Порядок розміщення 
гілок на дереві (знизу 

догори) 

Серійний завод «Антонов», см2 Маріїнський парк, см2 

1 21,9 22,4 

2 32,5 30,9 

3 38,5 40,4 

4 47,7 43,9 

5 50,2 53,3 

6 51,9 54,9 

Розглянувши результати розрахунків площ листків берези, можна зробити 

висновок, що вони також дещо відрізняються. Найменші листки – 7,3  см2 і 8,6 см2, а 

найбільші – 20,6  см2 і 21,4см2 (табл.3).  

Таблиця 3 
Площа листків берези на досліджуваних територіях 

 

Порядок розміщення 
гілок на дереві (знизу 

догори) 

Серійний завод «Антонов», см2 Маріїнський парк, см2 

1 7,3 8,6 

2 9,0 9,2 

3 9,8 11,7 

4 14,6 13,3 

5 15,2 17,0 

6 20,6 21,4 

Зменшення площ листових пластинок на деревах берези, що ростуть на 
території Серійного заводу «Антонов» свідчать про більшу забрудненість 
атмосферного повітря.  
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В процесі дослідження, ми порівняли площі листків трьох деревних порід: 
тополі, берези та клену, що ростуть в різних екологічних умовах – у Маріїнському 
парку, який розташований у самому центрі міста Києва, де дуже велика скупченість 
транспорту та на території Серійного заводу «Антонов», під час виробничих процесів 
на якому, в атмосферу викидається багато пилу, оксидів, парів розчинників та 
аерозолів. На основі даних результатів, ми можемо зробити висновок, що у 
досліджуваних дерев (особливо тополі та берези)  спостерігається зменшення площ 
пластинок листків. Забруднення від виробництва, які надходять в атмосферу, 
посилюють негативний вплив на дерева поряд з фоновим забрудненням міста. 
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Загальна площа земель, покритих водою становить 1 488 км², або 5,18% від 

усієї території області. У тому числі: під штучними водоймами – 1 313 км², річками й 
струмками – біля 103 км², озерами – 51,4 км². 

Місцеві водні ресурси річок Полтавської області становлять: у середній за 
водністю рік 1940 млн. м³, у маловодний рік 75% забезпеченості – 1310 млн м³, у 
дуже маловодний рік 95% забезпеченості – 760 млн м3. У середній за водністю рік з 1 
км² поверхні області збирається 82 тис. м3 водного стоку (в Україні – 83 тис. м³; у світ 
– 268 тис. м³). За об'ємом місцевого стоку Полтавщина займає 12 місце в Україні. 
Але найбільше значення для забезпечення господарства області водою має 
транзитний стік Дніпра. Тому сумарний стік (транзитний + місцевий) на території 
області становить 51,5 км³ на рік. За цим показником Полтавщина займає 4 місце 
серед областей України. 

На території Полтавської області налічується 146 річок (водотоків довжиною 
понад 10 км) загальною довжиною 5100 км. Серед них дві великі (понад 500 км) – 
Дніпро і Псел; дев'ять середніх (довжиною 101…500 км) – Ворскла, Сула, Оріль, 
Удай, Хорол, Оржиця, Мерла, Орчик, Коломак; 135 малих річок (100 км і менше). Є 
також приблизно 1600 струмків. 

Середня густота річкової мережі 0,27 км/км² (по Україні – 0,25 км/км²). 
Найбільший цей показник для басейнів Псла і Хоролу − в центральній частині 
Полтавщини (0,40 км/км²). Найменш розвинута річкова мережа (0,17 км/км²) на 
крайньому заході області, в басейні ріки Оржиця на території Оржицького, 
Гребінківського та Пирятинського районів.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA
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Річки Полтавщини живляться в основному сніговими водами (55-60% від 
загального об'єму стоку), хоч більша кількість річної суми опадів випадає в тепле 
півріччя. Це обумовлено тим, що літні опади (за винятком зливових) просочуються в 
ґрунт, випаровуються і майже не дають стоку. Роль снігового живлення збільшується 
з півночі на південь області. Другим за значенням джерелом живлення річок є 
підземні води (30-35%). Роль підземного живлення зростає в зимовий і літній сезони, 
коли немає стоку поверхневих вод, або він незначний. Дощове живлення становить 
приблизно 10% річного об'єму стоку. 

Аналіз сучасного екологічного стану водних об’єктів свідчить, що негативні 
процеси на річках й водосховищах басейну Дніпра тривають. Більшість річок і 
водотоків замулилися, заросли болотною рослинністю та чагарниками, втратили своє 
природне значення. Вони не мають дренуючої спроможності, в результаті чого 
заплавні землі заболочені й підтоплені та не використовуються в сільському 
господарстві. Особливо така ситуація спостерігається на малих річках, протяжність 
русел яких не перевищує 20 – 35 км. Через заболоченість їх русел і заплавних 
земель не створюються водоохоронні прибережні смуги, вони знаходяться в 
незадовільному санітарному та гідромеліоративному стані. Потребують розчистки 
деякі ділянки середніх та малих річок Псел, Ворскла, Сула, Хорол, Удай, Грунь, 
Орчик, Нижня Ланна, Вільхова Говтва, Мерло, Коломак, Полузір’я, Тарапунька, Сухий 
Кагамлик, Крива Руда. 

Екологічний стан водних об’єктів Полтавської області за період 2005–2011 
років оцінено на основі комбінаторного індексу забруднення (КІЗ) з урахуванням 10 
показників: хлориди; сульфати; азот амонійний, нітритний і нітратний; фосфор 
фосфатів; розчинений кисень; БСК; залізо загальне; нафтопродукти  [4] (вихідні 
оціночні   дані   для   розрахунку   КІЗ   формувалися на основі даних моніторингу 
 Державного управління  охорони  навколишнього  природного  середовища  в 
Полтавській  області,  Полтавського   регіонального   управління   водних   ресурсів, 
обласного   центру   з   гідрометеорології, обласної санітарно-епідеміологічної 
станції).  

За результатами оцінювання якості річкових вод Полтавщини їх рівень 
забруднення коливається від ІІ класу «забруднена вода» до ІV класу «дуже брудна» . 

Якість води в створах Дніпра, Сули, Псла, Ворскли, Хорол, Сухого Кагамлика 
переважно відноситься до ІІІ класу, тобто класифікується як «брудна». Особливо 
негативний стан стосовно забруднень характерний у створах більшості малих річок: 
Крива Руда, Орчик, Суха Лохвиця, Коломак, Багачка, Говтва, Тагамлик, Удай, 
Татарка, Кобелячка, Сухий Омельник (КІЗ коливається в межах 5,0÷7,5), відповідно 
якість води належить до ІV класу - «дуже брудна».  

За результатами екологічного оцінювання близько 53% від загальної кількості 
пунктів гідроекологічних досліджень в області (99 пунктів) за рівнем забруднення 
класифікуються як «дуже   брудні» (ІV   рівень). До такої категорії водних об’єктів за їх 
«якістю» належать практично всі малі річки. Лише 4% від загальної кількості пунктів 
досліджень в області за рівнем забруднення класифікуються як «забруднені» (ІІ 
рівень). 

Основними причинами погіршення якості води в створах малих річок Крива 
Руда, Суха Лохвиця,Коломак та інших є недостатня ефективність роботи наявних 
очисних споруд, незадовільний стан каналізаційних мереж, насосних станцій та 
споруд зливової каналізації. Зокрема, незадовільно працюють споруди штучної 
біологічної очистки, коли велика частка води припадає на промислові стічні   води, які 
надходять на каналізаційні очисні споруди без попереднього очищення   на 
локальних очисних спорудах підприємств. Відсутні або мають незадовільний стан 
каналізаційні мережі та очисні споруди у містах Гадяч, Миргород, Пирятин, Глобине, 
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Гребінка, Зіньків, Лохвиця, Карлівка, смт. Велика Багачка, Чорнухи, Козельщина, 
Градизьк, Котельва, Чутове, Опішня, Семенівка.  

Значну частку в забруднення поверхневих джерел області вносить змив з 
урбанізованих територій. Із зливовими стічними водами до водних об’єктів надходять 
завислі речовини, органічне забруднення, нафтопродукти, азот, фосфорні та інші 
речовини.  

 
Вплив утилізації та переробки відходів термопластів на стан 

атмосферного повітря 

Ладан К.А. студентка 3 курсу 
напряму підготовки  «Екологія, охорона      
навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» 
науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук,  
доцент Лазебна О.М. 

 
Бурхливий розвиток виробництва різноманітних термопластів в другій половині 

XX століття зумовив їх впровадження в усі сфери життя людини. Обсяг їх 
виробництва перевищив сьогодні обсяг випуску чорних і кольорових металів та 
продовжує зростати щорічно на 5-6%. 

Кожного дня, людина зустрічається з термопластами: вдома, на роботі, в 
транспорті. Упаковка наших продуктів, одяг, комп'ютери, мобільні телефони, 
канцелярські товари і навіть дитячі іграшки — все це зроблено з термопластів. В 
повсякденному житті ми навіть не замислюємось, як впливають ці вироби на здоров'я 
людини і стан довкілля.  

Як відомо, термопласти — полімерні матеріали, здатні при нагріванні 
переходити у високоеластичний чи колоїдний стан [1].  

 На сьогодні в Україні  акамульовано близько 35 млн. т. відходів термопластів і 
з кожним роком ця кількість збільшується на 1 млн. т. Водночас зростання 
виробництва полімерів неухильно веде і до зростання їх частки у відходах і питання 
їх утилізації, переробки виявляються невід’ємними від проблем життєдіяльності 
людства [2].  

Суттєвий внесок у забруднення атмосфери належить неправильно 
утилізованим відходам термопластів. До основних забруднюючих речовин, які 
потрапляють в атмосферу при утилізації чи переробці термопластів (загальне число 
таких речовин перевищує 40), відносяться оксид вуглецю ( СО ), вуглеводні ( СхНу ), 
органічні кислоти, вінілхлорид ( C2H3Cl ), пил термопластів та інші.  

Проблеми екологічної утилізації та переробки відходів термопластів є 
актуальні  і на часі не тільки для України, але і для всіх країн світу [1].  

Науково-дослідна робота передбачала вивчення стану атмосферного повітря 
житлового комплексу, розташованого безпосередньо в межах виробництва 
термопластів. Підприємство з утилізації та переробки відходів термопластів, що 
розташоване в м. Бровари на Київщині.  

Для розрахунку викидів шкідливих речовин в атмосферу при переробці 
термопластів було використано «Метод розрахунку викидів шкідливих речовин в 
атмосферу при переробці термопластів». Вихідними даними для розрахунку є 
характеристики продуктивності лінії та типи матеріалів термопластів, що підлягають 
утилізації та переробці на території досліджуваного заводу (Броварського заводу 
пластмас). Технологічна лінія з переробки термопластів містить обладнання для 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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виконання технологічних операцій гранулювання на базі екструдерів для роздільної 
переробки поліетилену (300 кг/год), полістиролу (100 кг/год), ПВХ (100 кг/год) та ПЕТ-
пляшок (100 кг/год). При їх роботі у атмосферу виділяються леткі продукти 
термоокислювальної деструкції. При подрібненні термопластів у атмосферу 
виділяється їх пил [3].  

Питомі викиди шкідливих речовин у атмосферу при переробці термопластів, 
які необхідні для розрахунків взято з нормативних документів. 

Розрахунок максимально разового викиду забруднюючих речовин у атмосферу 
у процесі переробки термопластів для кожної з технологічних операцій та виду 
забруднюючої речовини проводиться за формулою: 

3

i
i

qM10
Q

3600

 
 (мг/м3), 

де iq  – показники питомих викидів і-тої забруднюючої речовини на одиницю ваги 
термопластів, які переробляються (г/кг); М – кількість матеріалу, що 
переробляється (т/год). 
З урахуванням того, що технологічне обладнання працює позмінно середні 

викиди забруднюючих речовин у атмосферу протягом доби розраховують за 
формулою: 

i
ńĺđi i

T
Q Q

24
 (мг/ м3), 

де T  – час роботи обладнання на добу (годин), при роботі обладнання у одну 
зміну приймаємо 8 годин. 

Надалі проводимо розрахунок питомих викидів по кожній забруднюючій 
речовині за формулою окремо для максимальноразової та середнбодобової ГДК: 

Qi=Qx+Qy…+Qn (мг/ м3) 
На основі отриманих значень питомих викидів по кожній забруднюючій 

речовині розраховують загальні викиди забруднюючої речовини за рік: 
6

i ńĺđiÂQ103600    (т/рік), [4]. 

Результати розрахунку викидів шкідливих речовин в атмосферу при переробці 
термопластів представлені у таблиці (табл. 1). 

Таблиця 1 
Результати розрахунку викидів шкідливих речовин в атмосферу при 

переробці термопластів 
Найменування шкідливих 

речовини, що виділяються у 
атмосферу 

iQ , 

мг/м3 

ГДКм.р. 
ńĺ điQ , 

мг/м3 

ГДКс.д. 
iÂ , т/рік 

Органічні кислоти в перерахунку 
на оцтову кислоту 

33,33  0,2 11,1 0,06 640 10  

Оксид вуглецю 22,3  3,0 7,4  1,0 626,710  

Стирол 1,4  
0,02 0,46  

0,004 61,7 10  

Вінілхлорид 0,56  
0,003 0,185  

0,003 60,6710  

Пил термопластів 117  0,2 39  0,15 6140 10  

З отриманих даних видно, що всі досліджувані нами компоненти значно 
перевищують ГДК: 
 оцтова кислота при ГДКм.р.=0,6 мг/м3 становила 8.33 мг/м3; 
 стиролу при ГДКм.р=0.02 мг/м3 становила 1.4 мг/м3; 
 оксиду вуглецю при ГДКм.р=5 мг/м3 становила 5.6 мг/м3; 
 вінілхдориду при ГДКм.р=0.003 мг/м3 становила  0.56 мг/м3; 
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 пилу при ГДКм.р=0.2 мг/м3 становила 117 мг/м3. 
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Сонце — єдине джерело енергії на нашій планеті. Енергія у вигляді світла, у 

всіх його проявах, необхідна для життя. Нам відомо, що світло є невід'ємною умовою 
процесу фотосинтезу, але поряд з цим є й інші аспекти його впливу на живі істоти. 
Розглядаючи ці аспекти, слід відзначити, що вони залежні від інтенсивності світла, 
довжини хвилі, кольору та фотоперіоду, тобто чисто фізичних параметрів. Усі ці 
властивості світла залежать від кута падіння сонячних променів на земну поверхню.  

Використання будь-якого виду енергії і виробництво електроенергії 
супроводжується утворенням багатьох забруднювачів води і повітря. Перелік таких 
забруднювачів - довгий, а їхні кількості надзвичайно величезні. Цілком природно 
виникає питання, чи завжди використання енергії і виробництво електроенергії 
повинне супроводжуватися руйнуванням навколишнього середовища. Будь-який вид 
людської діяльності неминуче впливає на природу, то ступінь цієї шкоди різний. Ми не 
можемо не впливати на середовище, у якому живемо, оскільки для підтримки 
життєвих процесів як таких необхідно поглинати і використовувати енергію.  

За останнє десятиліття інтерес до цих джерел енергії постійно зростає, 
оскільки в багатьох відносинах вони необмежені. У міру того як постачання палива 
стає менш надійним і більш дорогим, ці джерела стають усе більш привабливими і 
більш економічними. Підвищення цін на нафту і газ послужило головною причиною 
того, що ми знову звернули свою увагу на воду, вітер і Сонце [1]. 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю вирішення однієї з 
головних проблем не тільки для України, але і для всього світу - енергетичної кризи. 
Енергетична криза, яку переживає Україна в даний час, пов'язана, в першу чергу, з 
недоліком власних паливно-енергетичних ресурсів, який доводиться компенсувати за 
рахунок імпорту (приблизно до 50% ) нафти і природного газу. Разом з тим, 
використання традиційних природних копалин (особливо вугілля) призводить до 
забруднення навколишнього середовища, відходами виробництва, збідніння 

http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/oberezhno-plastmasi
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біологічної і ландшафтної різноманітності, погіршення здоров'я населення. Одним із 
способів вирішення цих проблем є пошук нових високоефективних та екологічно 
чистих джерел енергії. Отже, проблема використання в Україні альтернативної 
енергетики наразі є дуже актуальною. Проте, використання альтернативних джерел 
енергії пов’язано з певними труднощами, зокрема з економічною виправданістю. 

Великі міста та індустріальні центри є потужними джерелами латеральних 
теплових потоків, які переміщуються від ядра міста до його околиць. Часто разом з 
тепловими потоками переміщуються латералями полютанти, здебільшого 
автотранспортні викиди, а також пил. У великих містах спостерігається розсіювання 
теплової енергії (ентропія), яка веде до ксерофілізації атмосферного і ґрунтового 
повітря та алкалізації (олужнення) міських ґрунтів. Ці латеральні теплові та 
полютанто-забруднюючі потоки енергії змінюють рослинний і тваринний світ 
природних ландшафтів, створюють нову живу речовину міст, яка поки що слабо 
вивчена. 

Глобальною проблемою ХХ століття стала екологічна проблема, пов’язана із 
забрудненням навколишнього середовища. З впровадженням теплових двигунів 
надзвичайно швидкими темпами почали добувати нафту та кам’яне вугілля. Пізніше 
теплові двигуни почали широко входити в життя і побут людини. Так поява 
автомобілів спричинила до посиленого тиску на природу у великих містах. 
Надзвичайно сильно забруднювали повітря заводи, фабрики, а також теплові 
електростанції. Подальший розвиток ще більше сприяв посиленню конфлікту між 
природою і людиною. 

У сучасній структурі енергобалансу світової енергетики переважають 
вуглеводні енергоносії – нафта та газ. Розміщуються основні види палива на планеті 
вкрай не рівномірно. Тож цілком очевидно, що основні проблеми цієї системи 
господарства полягають у необхідності перебудови світової енергетики, зміни її 
структури, впровадження енергозберігаючих технологій, використання 
альтернативних джерел енергії. 

Нетрадиційній енергетиці останнім часом приділяється пильна увага в усьому 
світі. Зацікавленість у використанні відновлюваних джерел енергії - вітру, сонця, 
морського припливу й річкової води, - легко з'ясовна: немає потреби закуповувати 
дороге паливо, є можливість використовувати невеликі станції для забезпечення 
електроенергією важкодоступних районів. 

Виробництво 20%  альтернативної енергії до 2020 року – одна з вимог до 
країн-претендентів на вступ до ЄС – на даний час для України є складним для 
виконання планом. Однак, 15%на думку фахівців цілком досяжна мета за умови 
ефективного використання потенціалу країни в сфері розвитку 
біоенергетики, вітрової енергетики, малої гідроенергетики і фотовольтаїки. 

«Сьогодні Україна є 12 за розміром та потенціалом ринком фотовольтаїки в 
світі. В нашій країні хороший щорічний рівень інсоляції, високий науково-
технологічний потенціал, а також існує можливість виробляти близько 1% світового 
обсягу монокристалічного кремнію для фотовольтаїчної продукції. За найбільш 
консервативними оцінками аналітиків, до 2015 року ми можемо інсталювати системи 
загальною потужністю 350-400 МВт.Але ми вважаємо, що Україна може досягнути 
близько 1 ГВт встановленої потужності фотовольтаїчних систем до 2020 року [2]. 

В результаті обробки статистичних метеорологічних даних по надходженню 
сонячної радіації визначено питомі енергетичні показники з надходження сонячної 
енергії та розподіл енергетичного потенціалу сонячного випромінювання для кожної 
зони України. В умовах нашого клімату, сонячні системи працюють цілий рік, 
правда, - з дещо перемінною ефективністю [3] . 

Сьогодні все частіше ми можемо спостерігати використання геліосистем не 
лише для отримання енергії космічними апаратами, а й зовсім поруч – варто лише 

http://ecoclubua.com/2010/07/windpower-in-ukraine/
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уважніше придивитися навколо. В магазинах електротоварів вже існують цілі відділи, 
де можна придбати, наприклад, освітлювальні прилади на сонячних батареях, що 
використовують електроенергію, яку вони накопичували впродовж світлої частини 
доби, – і вартість їх зовсім незначна, – ціни починаються від 30-50 гривень за один 
такий світильник. Ціни ж на високопродуктивні сонячні фотоелектричні панелі, 
коефіцієнт корисної дії яких досягає 30%, на порядок вище.  

На сьогодні найбільш актуальним в Україні є отримання теплової енергії для 
обігріву помешкань та гарячого водопостачання. Особливо це стосується приватних 
осель. Тому ми вирішили розробити проект  установки сонячної системи на власному 
будинку [4]. Сучасні сонячні системи гарячого водопостачання здатні на 60-80% 
забезпечити потребу в гарячій воді на широті Рівненської області. Використання 
таких геліосистем роблять вас енергетично незалежним від підвищення цін на газ і 
електроенергію. Головна складова геліосистем для нагріву води – це сонячні 
колектори, які перетворюють енергію Сонця в тепло для вашої оселі. В колекторі 
відбувається нагрів спеціального теплообмінника, який протікаючи по нижньому 
змійовику бойлера віддає тепло воді, нагріваючи її для побутового використання, – в 
найпростішому випадку, – для забезпечення потреб в гарячій воді, в більш складних 
випадках – і для обігріву домівки і (або) підігріву води в басейні. 

Зроблено розрахунки  застосування  такої геліосистеми для забезпечення 
гарячою водою сім’ї з 4 осіб, яка проживає в нашому  будинку загальною площею    
200 м2.  

Нами встановлено, що після року використання геліосистеми з таким 
мінімальним набором параметрів можна зробити висновок, що: економія газу 
становить орієнтовно 20%, зменшується кількість циклів ввімкнення-вимкнення котла 
(збільшується його ресурс експлуатації), менше працює циркуляційний насос. 
Приблизний термін окупності – 6-7 років.  Така система може доповнити як існуючу 
опалювальну систему, так й оптимізувати роботу нової.  
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Сучасні тенденції розвитку цивілізації все частіше набувають рис 
перетворення природних екосистем. В зв'язку з постійним залученням в 
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господарський обіг все нових територій, підвищенням інтенсивності використання 
земель, широкомасштабними меліоративними роботами, внесенням в грунт 
величезної кількості мінеральних добрив і отрутохімікатів та іншими формами 
діяльності людини, проблема розробки наукових основ охорони природи і 
раціонального використання природних ресурсів набуває все більшу актуальність. 

Життя людини в урбанізованому середовищі призводить до того, що все 
більше людей прагнуть відпочивати на лоні природи, у тому числі і на території 
природно-заповідного фонду. Звичним стало слово «рекреація», яке почали вживати, 
маючи на увазі відпочинок населення на природі. Внаслідок зростання кількості 
відпочиваючих виникає протиріччя між рекреаційним використанням території і 
необхідністю її охорони. Вже з початку створення Шацького НПП, який славиться 
голубими озерами та сосновими лісами, зіткнулися з проблемою масового заїзду 
рекреантів, у тому числі і в неорганізованих для цього місцях. В останні десятиліття 
парк щороку відвідує понад 70 тис. рекреантів. У самій структурі НПП передбачено 
чітке зонування його території, виділення рекреаційної зони. Безперечно, у парку 
створюють умови і для організованого екотуризму. Так, виділені місця для 
влаштування наметових містечок на озерах Світязь і Пісочне, створена екологічна 
стежка із Лісової Пісні до озера Перемут. Проте впоратися наявному персоналу 
ШНПП із такою кількістю відпочиваючих стає дедалі важче. На жаль, з розвитком 
споживацького суспільства та проникненням в усі сфери ринкових відносин, парк, як 
й інші природно-заповідні об’єкти, піддається щоразу більшому антропогенному 
навантаженню. Тому, важливим аспектом для зупинення руйнування природних 
цінностей є  розвиток не лише екологічної освіти, а й екологічної культури[1]. 

 Для обумовлення стратегії і методів охорони тварин необхідні глибокі знання 
біології та екології, окремих видів і їх співтовариств. Вивчення подібних питань для 
території України, де вплив людини на природне середовище позначається особливо 
сильно має важливе значення. Одним з компонентів біогеоценозів, який заслуговує 
пильної і всебічної уваги є птахи. В даний час накопичений обширний матеріал з 
різних питань екології птахів, що гніздяться як поодиноко, так і колоніально. 

На території Шацького Національного парку мешкають більше 9 тис. особин 32 
видів водоплавних та навколоводних птахів. Понад половину усіх птахів становила 
лиска (Fulica atra) - 55,5%, більше 5 тис. особин, яка трапляється на всіх озерах, а на 
9 з них і на ставах рибгоспів була домінантним видом. Озера Шацької групи з 
багатою кормовою базою та значними за площею заростями очерету, який 
забезпечує надійний сховок птахам, традиційно є місцем передміграційних скупчень 
цього виду[3]. 

Субдомінував крижень (Anas platyrhynchos) частка якого становила понад 20 
%, більше 1,7 тис. ос., який відмічений лише на 7 озерах і ставах рибгоспу, на 
жодному з яких він не був домінантом у біоті, а часто його чисельність була дуже 
низькою. 

Третім за чисельністю видом виявився баклан великий (Phalacrocorax carbo) - 
6,1 %,близько 500 особин. Вид, який вперше загніздився в регіоні у 1995 р. сьогодні 
розмножується у двох колоніях: на острові Світязя і ставах у Піщі[3]. 

Серед рідкісних видів занесених до Червоної книги України відмічені: на 
оз.Світязь – скопа (Pandion haliaeetus), 1 особина, на ставах у Піщі – орлан-білохвіст 
(Haliaeetus albicilla),1 особина. Чорний лелека (Ciconia nigra), по 1 особині виявлений 
на риборозплідних ставах біля сіл Грабово та Піща. На озерах Світязь та Люцимер 
відмічені поодинокі особини мартина сивого (Larus canus), 3 особини, що 
запропонований до нового видання Червоної книги України і який не гніздиться на 
Шацьких озерах[2]. 

Загалом, на Шацьких озерах відмічена висока чисельність таких автохтонних 
видів, як лиска, крижень, пірникоза велика, мартин звичайний, а також аллохтонних – 
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баклана великого, мартина жовтоногого, креха великого, що свідчить про сприятливі 
умови гніздування цих видів у досліджуваному регіоні. Натомість низька чисельність 
відмічена лише в 10 автохтонних видів. Для більшості з них низька чисельність у 
післягніздовий період пов’язана з негативними популяційними тендеціями цих видів, 
що пов’язано імовірно з антропогенним впливом на екосистему Шацьких озер[3]. 
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Розвиток економіки характеризується проблемами глобального, 

техногенного характеру (виснаженням озонового шару, глобальною зміною клімату, 
забрудненням атмосферного повітря та водойм). Сьогодні забруднення довкілля 
завдає значних економічних збитків господарствам майже по всьому світу [1]. 

Досягти екологічно сталого економічного розвитку можливо лише за умови 
сумісних зусиль економічних і екологічних інструментів: різносторонній екологізації 
виробництва, впровадженні еколого- орієнтованих інструментів на виробничих 
підприємствах [4]. 

Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними 
проблемами в економічній сфері, а й глобальною кризою в екологічній. Кількість 
шкідливих викидів у результаті виробничо-господарської діяльності підприємств на 
сьогоднішній день  перевищує ГДК в 3–7 разів і продовжує зростати. Екологічний 
стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних 
підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної 
безпеки [2]. 

Екологічний контекст діяльності передбачає: оптимальне використання 
невідновлюваних ресурсів, зменшення техногенного навантаження на природнє 
середовище, розробку програм рециклінгу та утилізації відходів [3]. 

Кругообіг речовин у природі ніби повторює життя у всіх її різноманітних 
формах при повній утилізації відходів. Принцип безвідходного виробництва 
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запозичений саме із природних екосистем, що працюють як замкнута система. 
Основні положення екологізації виробництва можна звести до наступних: 
 впровадження та проектування систем переробки відходів (рециклінгу) 

виробництва і споживання, повернення у виробничий цикл вторинних 
матеріальних ресурсів; 

 розробка і впровадження технологічних процесів, які виключають або 
зменшують відходи і викиди в навколишнє природнє середовище; 

 створення регіональних промислових комплексів, підприємств які пов'язані з 
переробкою відходів. 

 створення безстічних систем та замкнутих циклів для економії і охорони від 
забруднення прісної води; 

 впровадження і розробка нових процесів отримання традиційних видів продукції 
і видалення відходів. 

Діяльність по запобіганню забруднення навколишнього середовища 
спрямована в першу чергу на усунення або ослаблення джерел утворення відходів, а 
не застосування так званої технології «кінця труби» [4]. 

Однією з неодмінних умов створення безвідходного промислового комплексу 
є така сукупність технологій, яка б дозволила максимально знешкодити та 
утилізувати всі складові компоненти відходів, всередині підприємства, залишки 
одного виду продукції для виготовлення нового значно ефективнішого продукту [2]. 

Розвиток підприємства за рахунок оновлення техніко-технологічної бази є 
найперспективнішим методом формування екологічної безпеки виробництва 
(інноваційний розвиток), впровадження еколого-безпечних технологій, новітніх 
ресурсозберігаючих та еколого-безпечних технологій, досконалих очисних споруд, 
сучасного обладнання та новітніх установок переробки та утилізації відходів [6].  

Як наслідок, формується соціальна інфраструктура, що відповідає екологічним 
нормативам та законодавству, позитивно змінюється кваліфікація персоналу, 
соціальна складова виробничої системи підприємства, поступово формується імідж 
підприємства, яке здійснює екологічно відповідальну діяльність, що зазвичай 
позитивно оцінюється соціумом тому з часом підприємство здійснює інвестування в 
проекти, що враховують екологічні та соціальні фактори і наслідки реалізації проекту 
[4]. 

Для створення рівня екологічної безпеки в України належного рівня спочатку 
потрібно впроваджувати на загальнодержавних механізмах, які будуть сприяти 
запобіганню, та зниженню числа негативних процесів у навколишньому середовищі, 
стимулювати суб’єкти господарської діяльності здійснювати його з урахуванням 
екологічних принципів [5]. Метою організаційно-економічного механізму забезпечення 
екологічної безпеки в Україні потрібно мати на увазі створення та контроль балансу 
економічних і екологічних інтересів держави.  

Економічний механізм природокористування ґрунтується на збалансованому 
поєднанні регуляторів примусово-обмежувального характеру та процесами 
стимулюючо-компенсаційного характеру, тому можна сказати що функціонування 
механізму природокористування неможливе без адміністративних і економічних 
методів впливу на суб’єкти господарювання. 

Методи адміністративного характеру забезпечують контроль за допомогою 
законів і нормативних документів, а також системи державного контролю. 
Стандартизація і нормування, ліцензування, лімітування, екологічна експертиза, 
встановлення юридичної відповідальності за порушення природоохоронного 
законодавства застосовуються як інструменти що обмежують екологічно шкідливу 
діяльність. В умовах ринкової економіки найбільш дієвими є економічні методи 
впливу на суб’єкти господарювання. Саме вони дають змогу забезпечити ефективне 
використання природних ресурсі [7]. 
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До них належить система економічного стимулювання, яка включає механізми 
забезпечення екологічної безпеки (заохочувальні і примусові). Інструменти 
заохоченням: податкові пільги, надання цільових субсидій і дотацій для здійснення 
природоохоронних заходів, надання пільгових кредитів господарствам, які ведуть 
екологічно безпечне землеробство, підвищують родючість ґрунтів, встановлення 
підвищених закупівельних цін на екологічно чисту продукцію. 

Поряд із заохочувальними заходами держави повинні застосовуватись і 
примусові, стримуючі важелі впливу, на підприємствах які погіршують стан довкілля 
[7]. За забруднення навколишнього природного середовища та за погіршення якості 
природних ресурсів передбачається стягнення відповідних штрафів, зборів, а також 
накладення санкцій. На екологічно несприятливі товари, які здатні завдавати шкоди 
земельним ресурсам під час експлуатації на території України, а саме: на шкідливі 
агрохімікати, пестициди, відходи, які завозяться, накладається ввізне мито. 

Також встановлюються збори за забруднення довкілля та плата за 
використання природних ресурсів. Для підприємства вигідність раціонального і 
збалансованого природокористування реалізується через економічні вигоди: 
зниження витрат у результаті економії природних ресурсів, переробки відходів, 
зростання доходів за рахунок екологічних товарів, підвищення 
конкурентоспроможності, нових ринків збуту; та стратегічні вигоди: поліпшення іміджу 
підприємства, зростання продуктивності праці, виконання екологічних вимог [6]. 

Принцип екологічного маркетингу на підприємстві забезпечує певну економічну 
вигоду. Функціонування системи дає змогу підприємству завчасно узгодити екологічні 
цілі й завдання з конкретними фінансовими результатами і таким чином мати 
гарантію того, що ресурси спрямовуються туди, де їх використання дає найбільшу як 
економічну, так і екологічну вигоду [8]. 
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Проблема забезпечення якісною питною водою відноситься до числа 

соціально значущих, оскільки вода безпосередньо впливає на стан здоров'я 
громадян i кардинально визначає ступінь екологічної та епідеміологічної безпеки[4]. 

Несприятливий вплив неякісної питної води на людину може реалізовуватися в 
декількох напрямках: загальнотоксичний вплив та вплив на збільшення частоти 
алергічних захворювань, а також збільшення рівня новоутворень в організмі 
людини[3]. 

Токсичний вплив речовин може проявлятися не тільки при оральному (через 
рот) надходженні їх з водою, але і при всмоктуванні через шкіру в процесі гігієнічних 
(душ, ванна) або оздоровчих (плавальні басейни) процедур[2]. 

Проблема полягає в тому, що хлорування можна використовувати для добре 
очищеної води. Запаси в Україні такої якості води відсутні. Хлорування призводить 
до появи більш токсичних речовин, ніж ті, які знаходяться у воді. Також встановлено, 
що хлорування води збільшує її токсичність у 3 – 6 разів. Надмірне хлорування води 
сприяє утворенню у воді діоксинів.  

Відомо, що хлор не очищає воду від таких небезпечних мікроорганізмів, як 
цисти лямблій (вони стійкі до хлору). Знищуючи небезпечні мікроорганізми хлор 
також знищує й корисні бактерії мікрофлори  кишечника людини. Надлишок хлору 
може також призводити до появи алергічних реакцій у людини. 

Науковці зазначають, що з метою контролю за рівнем забруднення питної води 
в системах водопостачання можна використовувати нанотехнології. Наночастинки 
деяких металів володіють бактерицидними та бактеріостатичними властивостями. 

За таких умов доцільним є використання дезінфікуючих засобів наночастинок 
металів, з метою оптимізації якості питної води у профілактиці шкірних захворювань. 

Науково-дослідна робота передбачала: відбір проб води, визначення фізико-
хімічних показників зразків води, визначення токсичності дезінфікуючого засобу 
«Шумерське срібло». 

В ході експерименту було встановлено, що дезінфікуючий засіб «Шумерське 
срібло» у 2%-й та 1%-й концентраціях призводить до 100% загибелі тест-об’єкта 
Daphnia magna. При 0,2 мл та 0,1 мл концентраціях наноаквахелату «Шумерське 
срібло» також спостерігалась загибель дафній. Це вказує на значний токсикологічний 
вплив на живі організми, оскільки їх загибель відбувалась в перші 2 години 
експерименту. 

Проведення аналізу шкірних захворювань населення м. Енергодар вказує на 
наявність деяких шкірних захворювань, що можуть виникати внаслідок наявності дії 
подразника на шкіру, який може діяти як зовнішньо, так и внутрішньо (токсикодермія). 
Це такі захворювання як: екзема, Дерматит Дюринга, себорейний дерматит. Одним з 
факторів впливу є недостатньо якісна питна вода.  

Високий показник БСК 5 у водопровідній воді може вказувати на інтенсивне її 
хлорування. А отже це може нести небезпеку для людини, оскільки хлор має 
здатність утворювати «плівку» на поверхні шкіри людини.  
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Відібрані проби питної води визначались на вміст нітратів. 
Вода з колодязя має підвищений рівень нітратів. При тривалому вживання 

такої води, в організмі людини може бути надлишок нітратів, що призводить до 
алергічних реакцій та отруєнь. 

Токсикологічний вплив дезінфікуючого засобу «Шумерське срібло» вказує на 
його бактерицидну та бактеріологічну властивості. Він може бути використаний для 
поліпшення якості питної води. Але вплив наноаквахелату «Шумерське срібло» на 
організм людини ще недостатньо вивчений, а отже потребує подальших 
лабораторних досліджень. 
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Харчова промисловість за останнє десятиліття була суттєво реконструйована, 

оновлена, досягла значної різноманітності асортименту продукції, досить високої 
якості багатьох її видів. Зараз важливим питанням подальшого розвитку провідних 
галузей є розширення зовнішнього ринку збуту продукції.  Наразі необхідно провести 
реконструкцію і технологічну модернізацію виробничих потужностей підприємств 
харчової промисловості і супутніх: машинобудування, яке випускає устаткування для 
харчової промисловості, сільськогосподарського машинобудування, виробничої 
інфраструктури. 

Раціональне природокористування передбачає не лише зменшення шкідливих 
викидів у природне середовище, а й комплексне використання природних ресурсів, 
утилізацію відходів виробництва. 

Відходи виробництва — це матеріальні залишки виробничого процесу 
(сировини, матеріалів, засобів виробництва), які втратили свою споживчу вартість, не 
є метою даного виробництва і не можуть бути використані за прямим призначенням 
через технологічні особливості підприємства. Звичайно відходи класифікують:  

1) за сферою утворення;  
2) за напрямом використання;  
3) за способом утилізації [1]. 
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На відміну від відходів виробництва, відходи споживання є засобами 
виробництва і предметами споживання, що втратили в процесі споживання (або 
безвідповідального ставлення) свої початкові властивості і не здатні в такому стані 
задовольняти потреби суспільства. Проблема методики грошової оцінки відходів ще 
остаточно не розроблена. Деякі спеціалісти вважають, що ціни на відходи повинні 
прив’язуватися до цін основної сировини, інші визначають їх за споживними 
властивостями. Складність полягає в тому, що одержання відходів не є метою 
виробництва, і на їх утворення виробничої і людської потужності не витрачається. Це 
– побічний продукт  і наперед включаються в собівартість вироблюваної продукції. 
Саме це і не враховується сьогодні при оцінці відходів. Для підприємства відходи — 
це застана вартості продукції. Маловідходність і безвідходність є важливими 
показниками і факторами зростання продуктивності праці. 

Вартість відходів для підприємства, користуючись загальноприйнятою 
термінологією, можна визначити лише через їх мінову вартість. Водночас для 
суспільства вони мають споживну вартість, оскільки можуть бути використані як 
сировина на інших підприємствах з іншим технологічним процесом. Тому грошову 
оцінку відходів можна дати через вартість сировини тих підприємств, де ці відходи 
використовуються найефективніше теж як сировина. При цьому ціни на відходи 
повинні бути нижчими від цін на відповідну повноцінну сировину і матеріали як 
мінімум на величину витрат по доведенню їх до товарного вигляду у виробника і 
додаткових витрат споживача, пов'язаних і їх використанням; ціни на відходи повинні 
забезпечити вищу рентабельність виробництва готової продукції з відходів, ніж з 
повноцінної сировини. Тоді вона стимулюватиме як підприємство-виробник відходів, 
так і їх споживача. Проблема утилізації відходів виробництва пов'язана з проблемою 
охорони навколишнього середовища від забруднення. Кінцевою метою 
раціонального природокористування повинно бути максимальне залучення у 
виробництво сировини. Чим менша відходомісткість виробництва, тим вищий рівень 
розвитку продуктивних сил, економічніше виробництво [ 2 ]. 

На сьогоднішній день відходи агропромислового комплексу не завжди 
знаходять застосування, хоч і є цінною сировиною. В сільськогосподарських 
підприємствах навіть не плануються показники, які б характеризували їх роботу щодо 
підвищення родючості грунту, внесення добрив особливо органічних  
Відсутність необхідних економічних стимулів, що могли б спонукати підприємства по 
переробці сільськогосподарської сировини до екологічного вдосконалення 
виробництва, призводить до того, що природоохоронна робота в галузі здійснюється 
стихійно, в основному під тиском директивних вказівок, що є не найкращим засобом 
досягнення природоохоронних цілей. Навіть підприємства з однаковою технічною 
оснащеністю по-різному реалізують можливості екологічного вдосконалення 
виробництва. 

Реально ситуація складається так, що екологічне вдосконалення виробництва 
вимагає збільшення витрат на переробку сільськогосподарської сировини, а отже, 
неминуче призведе до зниження прибутку і рівня фондовіддачі. Тому переозброєння 
галузі на основі прогресивної екологічно чистої технології в умовах розширення 
економічних методів господарювання може бути здійснено лише в тому випадку, 
коли процес екологічного вдосконалення виробництва буде пов'язаний з відповідною 
системою економічного стимулювання безвідходної переробки сільськогосподарської 
сировини. Для цього доцільно використати такі економічні важелі, як ціноутворення 
на природно-сировинні ресурси, ввести в практику господарської діяльності 
економічні нормативи тривалого користування, що встановлюють взаємозв'язок між 
збитками від забруднення, завданими навколишньому середовищу, 
госпрозрахунковим доходом підприємств і фондами матеріального стимулювання [3]. 
Стосовно вдосконалення ціноутворення вже не викликає сумніву доцільність 
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врахування економічних оцінок природного фактора в господарській діяльності. 
Врахування цін екологічного фактора пов'язане насамперед з правильним 
відображенням суспільне необхідних витрат як на використання певних видів 
природно-сировинних ресурсів, так і на попередження забруднення навколишнього 
середовища. 

Підприємства з переробки сільськогосподарської сировини економічної оцінки 
природних ресурсів до недавнього часу майже не застосовували. Введення 1982 p. 
плати за воду не можна вважати радикальним методом стимулювання раціонального 
природокористування через те, що ціна на воду не відповідає суспільне необхідним 
затратам і ніяк не пов'язана з госпрозрахунковими відносинами підприємств. Однак 
цей метод дав позитивний результат хоча б тому, що він легалізував витрати на 
водопостачання промисловості.  

Подальше вдосконалення економічного стимулювання природоохоронної 
діяльності на цій підставі пов'язане зі зміною самого механізму стягнення плати на 
підприємстві, уточненням ставок платежів як за нормативне водоспоживання, так і 
понаднормативне. 

Збір відходів часто є найдорожчим компонентом усього процесу утилізації. 
Тому правильна організація збору відходів може заощадити значні кошти. Система 
збору ТПВ повинна залишатися стандартизованою з погляду економічності. У той 
самий час додаткове планування необхідне для того, щоб вирішити нові проблеми 
(наприклад, відходи комерційних кіосків, на збір яких часто не вистачає ресурсів). 
Іноді засоби для вирішення цих нових проблем можна знайти, вводячи 
диференційовану плату за збір сміття. 
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Фауна Карпат є найбільш різноманітнішою в Україні. Тут зустрічаються 12 
видів земноводних, з них 9 у Національному природному парку «Синевир», що 
свідчить про високе біорізноманіття земноводних. 
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Актуальним напрямом дослідження популяцій земноводних є  вивчення 
екології земноводних їх еколого-біологічних особливостей, зокрема біотопного 
розподілу, чисельності, трофічних зв’язків у лісовій екосистемі, з’ясування ролі в 
біоценозі. 

Особливе значення має вивчення земноводних в останні роки, коли 
антропогенний вплив на екосистеми посилюється, і це зумовлює скорочення 
чисельності цих видів. 

Земноводні посідають важливе місце в біоценозах НПП «Синевир», тому  
збереження біологічного різноманіття, раціональне природокористування, 
зменшення наслідків негативного антропогенного впливу на біоту неможливе без 
глибокого комплексного дослідження популяцій тварин. 

Земноводні – це тварини які відіграють важливу роль у формуванні 
біорізноманіття, як функціонального компонента екосистем і біосфери. 

Дослідження представників Земноводних на території НПП «Синевир» 
проводились маршрутними методами, що дозволили вивчити екологічні особливості 
цього класу, а також умови існування амфібій на території парку. Основу роботи 
становлять результати польових досліджень, що проводилися в період сезонної 
активності видів, тобто у весняний період. На території НПП «Синевир» нами було 
досліджено 16 видів земноводних, а саме: тритон звичайний (Triturus vulgaris L.), 
тритон гребінчастий (T. Cristatus L.), тритон альпійський (T. Alpestris L.), тритон 
карпатський (T. Montandoni B.), саламандра плямиста (Salamandra salamandra L.), 
ящірка прудка (Lacerta agilis L.), ящірка живородяща (L. vivipara Jacq.), ропуха 
звичайна (Bufo Bufo), ропуха зелена (Pseudepidalea viridis),ропуха очеретяна (Bufo 
calamita), квакша звичайна (Hyla arborea L ), жаба озерна (Pelophylax ridibundus), 
жаба ставкова (Pelophyla xlessonae), жаба гостро морда (Rana arvalis), жаба прудка 
(Ranidae), жаба трав’яна (Rana temporaria). 

Під час польових досліджень ми здійснювали  екологічний аналіз біотопів: ліс, 
луки, водойма, автошлях, і  провели заміри таких показників як: температуру повітря, 
вологість, освітлення. Для того щоб визначити ці показники ми користувались такими 
приладами як: термометр, люксометр, вологомір. 

Провівши дослідження ми отримали показники, які представлені в табл.3.1., 
3.2., 3.3. 

Таблиця 3.1.  
Порівняння температури повітря у біотопах 

№ Біотоп Температура повітря С° 

10.04.15 11.04.15 12.04.15 13.04.15 14.04.15 15.04.15 

1 Ліс 11 15 16 14 6 8 

2 Луки 13 14 19 15 8 10 

3 Водойма 10 15 16 14 5 9 

4 Автошлях 11 15 17 15 7 9 

Таблиця 3.2. 
Порівняння вологості повітря у біотопах 

№ Біотоп Вологість повітря % 

10.04.15 11.04.15 12.04.15 13.04.15 14.04.15 15.04.15 

1 Ліс 23 20 28 21 25 22 

2 Луки 17 10 13 14 16 9 

3 Водойма 14 19 11 23 21 20 

4 Автошлях 10 13 11 12 14 17 
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Таблиця 3.3.  
Порівняння освітленості у біотопах 

№ Біотоп Освітленість % 

11.04.15 12.04.15 13.04.15 14.04.15 15.04.15 16.04.15 

1 Ліс 1300 1400 1500 1400 1200 1100 

2 Луки 5600 5400 8100 7300 4200 4100 

3 Водойма 3300 3600 5300 6200 3800 3900 

4 Автошлях 4600 3900 7000 6400 3700 4200 

 

На території НПП Синевир, було досліджено абіотичні фактори, які мають 
важливе значення для існування земноводних, що  безпосередньо впливають на 
життєдіяльність амфібій. Зокрема температура повітря впливає на всі життєві 
процеси, обмін речовин, ріст, розвиток та ін. В умовах різко мінливої температури й 
вологості, земноводні не в змозі добувати їжу й вести активний спосіб життя, тому їм 
необхідні оптимальні умови для розвитку. 

 В період дослідження з 11.04.15 – 16.04.15. температура повітря змінювалась 
кожній день і цей фактор не сприятливо впливав на їх активність, оскільки 
оптимальні умови снування земноводних спостерігаються при температурі в межах 
+20 +30ºС. При температурі +7 +8ºС більшість видів впадає в оціпеніння, а при 
подальшому пониженні до –2ºС – гине. 

На території парку спостерігалася висока вологість повітря у таких біотопах як 
ліс і водойма, і саме тут ми зустрічали високу чисельність видів саламандра 
плямиста, жаба гостроморда, жаба прудка, квакша звичайна , тритон звичайний, 
тритон карпатський, ящірка прудка, найменше видів виявлено ропухи звичайної, 
ропухи зеленої. 

Освітленість має фундаментальне екологічне значення. На території парку  
найменший показник освітленості був зафіксований  в лісі, оскільки лісистість робить 
затінки, найвищий показник освітленості на луках. 

Отже, визначивши абіотичні фактори, які мають важливе значення для 
існування земноводних, а саме: температура повітря, вологість, освітлення, можна 
сказати, що найкращим біотопом для проживання земноводних є ліс і водойма 
оскільки вологість повітря цього біотопу є сприятливою для існування видів.  
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Відходи — залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворилися при 

виробництві продукції або виконанні робіт і вихідні споживчі властивості, що втратили 
повністю або частково; попутні речовини, що знов утворюються в процесі 
виробництва, не знаходять вживання. У відходи виробництва включаються вміщаючі 
та супутні породи, що утворюються при видобутку корисних копалин, побічні і попутні 
продукти, відходи сільського господарства; вироби і матеріали, що втратили свої 
споживчі властивості в результаті фізичного або морального зносу. До відходів 
вжитку відносяться і тверді побутові відходи, що утворюються в результаті 
життєдіяльності людей. Проблема знешкодження або часткової утилізації твердих 
побутових відходів актуальна, з точки зору негативного впливу на навколишнє 
середовище. Тверді побутові відходи це цінне джерело вторинних ресурсів (в том 
числі чорних, кольорових, рідкісних металів), а також "безкоштовні" енергоносії, тому 
що побутове сміття може використовуватись як енергетична сировина для паливної 
енергетики. Важливо, щоб процеси утилізації не порушували екологічну безпеку 
держави. 

Згідно закону « Про відходи»: Побутові відходи - відходи, що утворюються в 
процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, 
великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю 
підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;  

Збирання побутових відходів є основним завданням санітарного очищення 
населених пунктів і здійснюється більше ніж 7,5 тис. спеціальними автомобілями 56 
спеціалізованих авто підприємств та 650 цехами. Проте рухомий склад 
спеціалізованих авто підприємств застарілий, майже 75 відсотків автомобілів 
відпрацювали свій ресурс і підлягають списанню. 

В світі сьогодні нараховується біля 20 різноманітних методів знешкодження та 
утилізації ТПБВ. За кінцевою метою їх поділяють на ліквідаційні, котрі вирішують, 
переважно, санітарно – гігієнічні завдання та утилізаційні, котрі вирішують проблеми 
економічного використання вторинних ресурсів. За технологічними принципами всі 
методи знешкодження та утилізації ТПБВ поділяють на термічні, біологічні, хімічні, 
механічні та змішані. 

 Сьогодні людство погоджується із думкою про те, що не обов’язково всі ТПБВ 
вивозити на звалища. Значну їх частину після відповідної обробки можна 
використовувати повторно (пляшки із скла), ще більшу – застосовувати в якості 
вторинної сировини (папір, картон, метал, пластик, текстиль, гума). Решту ж можна 
повертати в довкілля у вигляді значно безпечніших і навіть корисних речовин 
(компост) чи використовувати в якості палива для отримання енергії. При такому 
підході об’єм захоронення стає досить незначним або й зникає взагалі. 

Для боротьби з побутовими відходами в Україні передбачається система 
збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів, яка включає 
послідовність виконання технологічних операцій з вилучення, накопичення і 
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розміщення відходів у спеціально відведених місцях та їх вивезення у пункти 
знешкодження.  

Перед Україною постає виклик розвитку нової моделі поводження з 
побутовими відходами, яка має передбачити:  
1) перегляд тарифної політики у сфері поводження з побутовими відходами; 
2) встановлення економічно обґрунтованих тарифів;  
3) запровадження відповідного місцевого податку та визначення бази його 
нарахування; 
4) удосконалення системи ліцензування діяльності з поводження з твердими 
побутовими відходами та контролю за здійсненням ліцензованої діяльності 
впровадження сучасних методів та технологій поводження з побутовими відходами; 
5)посилення антимонопольного регулювання на ринку поводження з побутовими 
відходами. 

Розвиток нової моделі поводження з побутовими відходами передбачає 
застосування ринкових підходів та запровадження сучасних методів і технологій 
поводження з побутовими відходами на основі впровадження системи роздільного 
збирання побутових відходів, їх сортування, спалювання та захоронення. 

Найбільш економічно та екологічно виправданими та такими, що набули 
найбільшого поширення методами знешкодження та утилізації ТПБВ на сьогодні 
можна вважати: 
 захоронення на спеціально обладнаних полігонах; 
 сортування з повторним використанням відібраних матеріалів; 
 спалювання в різних умовах, часто з утилізацією тепла; 
 компостування з отриманням добрива чи біопалива; 
 вермикультивування із отриманням біогумусу. 

Основою розробленого екологічного проекту є те, що побутові відходи, які 
складаються з різних компонентів, утилізація їх повинна здійснюватись окремо один 
від одного найбільш економічним та екологічно придатним засобом, не змішуючи їх 
між собою. 

Головним завданням програми є створення екологічно безпечного полігону 
утилізації твердих побутових відходів та впровадження системи роздільного збору  
відходів з використанням вторинної сировини, у томучислі: 
 зниження та повна ліквідація екологічної напруги; 
 запровадження ресурсозберігаючих технологій; 
 створення нових робочих місць; 
 підвищення іміджу місцевої влади в питаннях поводження з ТПВ; 
 підвищення культури споживання; 
 інформування громадськості; 
 співпраця місцевої влади, громадськості та підприємців у проведенні заходів 

екологічних програм; 
 реформування системи санітарного очищення; 
 організація збирання та вивезення ТПВ з приватного сектору; 
 посилення контролю за діючим звалищем побутових відходів для запобігання 

шкідливому впливу на довкілля та здоров'я людини, рекультивацію земельної 
ділянки після закриття звалища; 

 зменшення обсягів захоронення ТПВ шляхом упровадження нових сучасних 
високоефективних методів збирання, перевезення, зберігання. 

Аналіз стану проблеми технічного забезпечення збирання, транспортування та 
переробки твердих побутових відходів показав необхідність системного підходу до її 
вирішення. Такий підхід вимагає створення та енергійного впровадження комплексу 
організаційних, економічних, технічних, природоохоронних заходів.  
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Вузловими точками такого підходу є: зменшення відходів; організація 
роздільного збирання; перевезення; сортування відходів; переробка та утилізація.  

Високу ефективність показує застосування на всіх етапах комплексу мобільних 
машин з гідравлічними приводами робочих органів. Перспективним способом 
пресування твердих побутових відходів під час збирання, транспортування, 
переробки та захоронення є вібраційний, а серед варіантів його приводу найбільш 
доцільний гідравлічний з віброзбудженням за допомогою генератора імпульсів тиску.  

Дослідження процесу пресування твердих побутових відходів дало змогу 
встановити, що вібраційний спосіб пресування збільшує коефіцієнт ущільнення 
твердих побутових відходів порівняно із статичним способом і дозволяє суттєво 
підвищити продуктивність машин.  

Для зменшення впливу відходів на навколишне середовище необхідно 
вдосконалювати законодавчу базу, оновлювати обладнання підприємств, розробляти 
нові схеми утилізації відходів, вдосконалення відчуття сумліності громадян нашої 
держави.  
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В умовах глобалізації світових соціально-економічних процесів першочерговим 

завданням будь-якої держави є забезпечення енергетичної безпеки.  Це пов’язано з 
одного боку у зв’язку з вичерпністю енергоресурсів. З іншого боку, для України, як і 
більшості країн Європи, ця проблема є тим більш актуальною, бо і Україна і країни 
ЄС належать до країн з низькою забезпеченістю енергоресурсами, що створює 
загрозу національній безпеці зазначених держав [6]. 

За таких умов потребують вирішення проблеми підвищення ефективності 
використання енергоресурсів, енергозаощадження, зменшення негативного впливу 
енергетики на довкілля і т.ін. 

В Україні експлуатується понад 10,4 млрд. м2 житла [5], основна частина якого 
побудована у 50-70 роки ХХ сторіччя. Технічний стан більшості житлових будинків – 
незадовільний, морально і фізично зношеними є 30 – 50т % житлового фонду. В 
структурі енергоспоживання країни 40 % енергоресурсів використовує  житлово-
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комунальне господарство(далі – ЖКГ)(опалення,  вентиляція,  забезпечення  
гарячою  водою, електрострум), транспорт – 30 %, на індустріальні потреби 
споживається – 27 %, інші галузі – 3 %. У зв’язку з цим особливої уваги заслуговують 
проблеми енергоефективності та енергозаощадження в ЖКГ.  

Житлово-комунальне господарство належить до числа найбільш енергомістких 
секторів національного господарства, що вносить вагомий внесок у кількість викидів 
СО2. Витрати котельно-пічного палива у країні становить 65-70 % від загальної 
кількості витраченого на виробничо-експлуатаційні потреби. Так, наприклад у 2013 
році було витрачено 100,6 млн.т. умовного палива. Від його спалювання викиди СО2 
становили 324,9 млн.т. [8] Середньорічна потреба вітчизняного ЖКГ у паливі, що 
витрачається на теплове забезпечення житлових і громадських будівель, становить 
близько 2200 млн. ГДж. Економічно доцільно та технічно можливо знизити цю 
величину на 800 млн. ГДж  [7]. 

Одночасно знизиться обсяг викидів СО2 у атмосферу. Підприємства ЖКГ 
щорічно споживають 8 млрд. кВт електроенергії та 10 млрд. м3 природного газу. На 
опалення жилого фонду щорічно витрачається понад 70 млн.т. у.п., що майже в 3 
рази більше, ніж у країнах ЄС. В Україні у 1993 році введено нові норми теплового 
захисту житлових будинків (зміни у СНиП ІІ-3-79). Наступними змінами було 
введення норм нового покоління ДБН В.2.6-31:2006 “Конструкції будинків і споруд. 
Теплова ізоляція будівель”, що вступили в дію з 01.04.2007 року [4]. Зазначені норми 
відповідають вимогам Європарламенту з енергоефективності будинків. Так, за 
новими стандартами, в теплоізольованому домі втрати тепла через вікна на 13 %, 
через стіни – на 24 % нижчі, ніж у будинках, споруджених до 1994 року. Але підстави 
для оптимізму – відсутні. 

По-перше, більша частина вітчизняного житлового фонду побудована до 1994 
року. Аналіз існуючих проектів за якими побудовано багатоповерхові житлові будинки 
в Україні показав, втрати тепла через зовнішні стіни складають приблизно 30%, 
підвальні та горищні перекриття - 10%, віконні та дверні прорізи - до 30%. 

По-друге – не дивлячись на впровадження змін нормативних вимог до 
теплоізоляції огороджувальних конструкцій будинків, вітчизняні норми залишаються 
одними з найнижчих серед країн Європи. 

Показники річних енерговитрат у житловому фонді наступні: 
 у Західній Європі - 150-260 кВт год/м2;  
 Скандинавії - 120-150 кВт год/м2 та 60-80 кВт год/м2 - для енергоефективних 

будинків;  
 Східній Європі, у т.ч. Україні - 250-400 кВт год/м2 [5]. 

Таким чином, житловий фонд України потребує форсованого скорочення 
нераціонального використання енергоресурсів.  

В Україні ще у 1994 році розроблено програму енергозаощадження, але дієвих 
механізмів для її запровадження у такій важливій сфері, як ЖКГ, не розроблено. 
Доцільним у зв’язку з цим є аналіз досвіду розвинених європейських країн в галузі 
енергоефективності та енергозаощадження. 

Економія енергоресурсів та покращення ситуації в екологічному аспекті 
становлять загальнодержавну та суспільну проблему. Тому у Європі на державному і 
місцевому рівнях застосовується, як стимул для залучення приватних інвестицій в 
енергозаощадження, фінансова підтримка з боку держави. 

Наприклад, у Польщі у 1998 році ще до вступу до ЄС (у 2004 році), був 
прийнятий Закон про термомодернізацію. Закон передбачав термомодернізацію 
житлових будинків, будівель соціального та громадського призначення, місцевих 
опалювальних систем. Реалізація положень Закону призвела до зниження 
енергоспоживання та перерозподілу його структури. Так, якщо у 1994 році ЖКГ 
споживало 38%, транспорт – 14%, промисловість – 34%, інші галузі – 14%, то у 2002 
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році – 27%, 20%, 24% і 29% відповідно [7]. Як бачимо, обсяг споживання 
енергоресурсів ЖКГ знизився на 11%. 

На сьогодні в світі чотири країни мають розвинену систему стандартів з 
енерговикористання - це Данія, Швеція, Ірландія та США [2].  

Але на практиці найбільш прийнятними для використання є такі фінансові 
механізми, як  кредити з пільговими відсотковими ставками та гранти [6]. 

Наприклад у Німетчині, кредити можуть надаватися і надаються з різних 
джерел, а саме: Європейською спілкою, Федеральним урядом Німеччини, 
федеральними землями, а також окремими муніципальними угрупованнями і, інколи, 
навіть місцевими постачальниками енергоресурсів. 

Важливим станом впровадження програм перебудови ЖКГ для Німеччини є 
впровадження механізму кредитування з низькими відсотковими ставками та грантів. 
Ці програми спрямовані не тільки на заходи з енергозаощадження, а й на 
модернізацію житлового фонду взагалі. 

Згідно з концепцією “Наукові принципи реформування і розвитку житлово-
комунального господарства” важливим фактором є зменшення викидів СО2 через 
запровадження комплексних заходів з енергозаощадження та зменшення 
забруднення атмосфери, тобто зменшення викидів СО2, як мінімум до 40 кг на 1 м 
площі за рік. За умови, якщо енергоспоживання знижено до певної межі, то за 
рахунок гранту може бути сплачено до 20% суми боргових зобов'язань за кредитом. 
Паралельно запроваджуються заходи з модернізації та ремонту житлових будинків 
(без особливих вимог щодо енергозаощадження, крім встановлених законодавством) 
[4]. 

Разом з тим загальний огляд технічних заходів з ресурсозбереження, що 
застосовуються в закордонній практиці, та світовий досвід свідчать про можливість 
економії паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження 
енергозаощаджуючих технологій, матеріалів та організаційних заходів. 

На житловий фонд припадає значна частка загального обсягу споживання 
енергії, зниження якої дозволить зекономити енергоресурси та зменшити викиди 
окису вуглецю в атмосферу. Тому саме теплотехнічна санація будинків є ефективним 
способом досягнення сталого стану будинків та охорони клімату і навколишнього 
середовища. 
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Наука екологія займається вивченням досить значного кола питань, які 

стосуються як ботаніки так і біології. Особливо цікаву групу рослин становлять 
ксерофіти – рослини, які пристосувались до існування в посушливих умовах. Досить 
поширеними ксерофітами серед штучної флори є сукуленти, які представлені досить 
значною кількістю видів. Ксерофіти роду робінія псевдоакація (Robinia Pseudoacacia) 
і будуть об'єктом дослідження. 

Мета – з’ясувати специфіку біології та екології акації білої (Robinia 
Pseudoacacia), навести відомості з біології цвітіння і плодоношення, 
охарактеризувати перспективи для лісорозведення та практичне значення. 

Актуальність теми зумовлена значним екологічним значенням робінії 
псевдоакації (Robinia Pseudoacacia) формуванні і функціонуванні урбо- та 
агроекосистеми.  

Для зеленого благоустрою міст використовується широкий асортимент 
представників флори. Вони повинні характеризуватися не тільки стійкістю до 
природних несприятливих чинників та забруднювачів атмосфери, але й високою 
ефективністю утилізації і метаболізації техногенних полютантів.  

Robinia pseudoacacia L. («біла акація», «робінія звичайна», «робінія 
псевдоакація», або «колюча акація») — дерево родини бобових, світлолюбне, до 35 
м заввишки, проріджене дерево, що пізно розпускається, з коричневою корою з 
глибокими тріщинами. Квітне в травні-червні. Квітки білі, 2 см в довжину, в густих 
китицях завдовжки 10-20 см, дуже запашні [4]. 

Робінія псевдоакація — найрозповсюдженіший в Україні вид, який 
використовується, передусім, на півдні для озеленення та захисних насаджень. У 
себе на батьківщині в Східній частині Сполучених Штатів Америки росте невеликими 
групами або окремими екземплярами у листяних лісах [4]. 

Вони широко використовуються в захисному лісорозведенні та озелененні 
степової та напівпустельній зон, а також при закріпленні ярів як порода, здатна 
давати кореневі нащадки [2]. 

Захисні лісові насадження що застосовуються з метою захисту 
сільськогосподарських угідь від несприятливих природних явищ, водної та вітрової 
ерозії ґрунтів та підвищення врожайності сільськогосподарських культур. Також 
протиерозійні насадження мають важливе гідрологічне значення, оскільки захищають 
водойми від замулювання. Робінія псевдоакація (Robinia pseudoacacia L.) на ярах і 
еродованих крутосхилах є домінантним видом як у степовій і лісостеповій зонах. 
Важливість цієї породи на еродованих землях пояснюється її швидким ростом, 
оскільки у перший рік насадження робінії досягають висоти 1,5 м, у свою чергу 
поросль від пня у робінії у перший рік на ділянках після суцільних рубок може 
досягати 2–3 м [5]. Порода є невибагливою до родючості ґрунту та його вологості, 
росте на пісках, засолених, змитих ґрунтах. 
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Інтродукований вид має й інші корисні властивості білої акації: медоносні, 
лікарські, фарбувальні, ефіроолійні. Деревина робінії використовується для меблів та 
у якості пального [1]. 

Отже, унікальні екологічні та біологічні властивості ксерофітів роду Робінія 
забезпечило їх поширення на всій території України та широкий спектр використання 
в різних галузях господарства. 
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Постійне зростання міст та кількості міського населення призвели до 
інтенсивного накопичення твердих побутових відходів (ТПВ), які є небезпечними 
джерелами забруднення підземних та поверхневих вод, атмосфери, ґрунтів. В 
Україні найпоширенішим способом утилізації ТПВ є захоронення на полігонах, які у 
випадку неправильного проектування або експлуатації можуть нанести значну 
шкоду навколишньому середовищу та здоров’ю людини, тому потребують 
постійного контролю за їхнім станом та проведення моніторингу. 

Для України проблема утилізації відходів є досить актуальною, оскільки 
загальні обсяги нагромадження відходів, тобто залишків виробів і продуктів, які у 
процесі людської життєдіяльності втратили свої споживчі властивості, сягають 
близько 30 млрд. тонн. Майже всі побутові відходи захоронюються на полігонах і 
переважна їх більшість працюють в режимі перевантаження, тобто зі значним 
порушенням проектних показників щодо обсягів накопичення відходів. У сільських 
населених пунктах відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з 
побутовими відходами та санкціоновані звалища відходів. Побутові відходи 
складуються у природних рельєфних утвореннях – балках, ярах, долинах річок. В 
середньому, щорічне збільшення об’ємів ТПВ  складає 2%, а площа полігонів для 
захоронення зростає на 4%. В Україні щорічно утворюється близько 13 млн. т. 
ТПВ, які захоронюються на 6,7 тис. полігонів, звалищ та смітниках загальною 
площею близько 10 тис. га. Із загальної кількості 6701 перевантажено – 292 
полігона поховання, не відповідають нормам безпеки – 986, нагальна потреба у 
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нових – 654. При цьому тільки 76% населення охоплено послугами вивезення 
побутових відходів. Індустріальні методи переробки відходів розвинені відверто 
слабо. Тільки в 185 населених пунктах запроваджено роздільне збирання 
побутових відходів. В Україні працює 12 сміттєсортувальних ліній, 2 
сміттєспалювальних заводи і 3 сміттєспалювальних установки. Об’єм відходів, що 
переробляються сучасними методами не перевищує 6,2% від загальної кількості 
відходів, що утворюються, решта – забронюються на полігонах [1].  

Метою розміщення ТПВ на полігонах є усунення їх негативної дії на 
навколишнє середовище. При цьому існує міф, що поховання – це найдешевший 
спосіб поводження з ТПВ. В реальності інженерні знання про вартість землі, 
реалізації процесів будівництва, експлуатації, рекультивації, потрібних 
природоохоронних споруд, застосування окремих технологій, машин, механізмів і 
обслуговування полігону доводять, що він є дорогою та технічно складною 
природоохоронною спорудою, яка до того ж вимагає виведення деякої частини 
земельних ресурсів із господарського обігу [2].  

Полігони ТПВ є інженерними спеціалізованими спорудами, які призначені 
для захоронення твердих побутових відходів. Вони повинні забезпечувати 
санітарне та епідемічне благополуччя населення, екологічну безпеку 
навколишнього природного середовища, запобігати розвиткові небезпечних 
геологічних процесів і явищ [3]. 

На території Київської області розташовано 37 законно санкціонованих звалищ 
твердих побутових відходів та 11 місць видалення промислових відходів, 
шламонакопичувачів тощо, які  займають територію біля 500 га. На цих звалищах та 
полігонах розміщено біля 42 млн. т відходів, з яких:  17,1 млн. т ТПВ; 24,3 млн. т. 
промислові та 480 тис. т – небезпечні.  

Експлуатація полігонів твердих побутових відходів відбувається з 
урахуванням Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України 
№1218 від 03.08.1998, Постанови Кабінету Міністрів України №1216 від 03.08.1998 
та згідно вимог «Санитарные правила устройства и содержания полигонов для 
твердых бытовых отходов» №2811-83. 

У Києві існує система спостереження за станом навколишнього природного 
середовища. Основними об’єктами екологічного моніторингу місць утворення, 
зберігання і видалення відходів у м. Києві та Київській області є: 
 Полігони для захоронення побутових відходів (полігон №5 і рекультивоване 

звалище в с. Пирогів). 
 Полігон №6 для складування будівельних відходів. 
 Шламовідвали підприємств енергетики. 
 Підприємства, на території яких зберігаються відходи гальванічного 

виробництва. 
 Підприємства, на території яких зберігається мул від миття транспорту [4]. 

Однією з проблем полігонів ТПВ у Київській області є відсутність 
правоустановчих документів на землю. Крім того – порушення технології 
складування відходів (без пошарового трамбування та присипки ґрунтом), не 
ведеться журнал первинного обліку відходів, або ведеться з порушенням, 
відсутній контроль за станом підземних вод  (відсутні свердловини спостереження, 
свердловини знаходяться в неналежному стані, не ведуться спостереження), 
складування відходів поза межами полігонів і сміттєзвалищ. 

На сьогоднішній день не вирішується головна екологічна проблема щодо 
зменшення навантаження на полігони шляхом будівництва сучасних 
сміттєсортувальних, сміттєпереробних заводів з виробництво теплової та 
електричної енергії.  
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Крім того, на території Київської області існують інше проблемні питання – 
це відсутній реєстр місць видалення відходів, об’єктів утворення відходів та 
об’єктів оброблення, утворення відходів, який мають надавати органи виконавчої 
влади, відповідно до пункту 8 постанови КМУ від 03.08.1998 № 1216 «Про 
затвердження порядку ведення реєстру місць видалення відходів» та п. 10 
постанови КМУ від 31.08.1998 № 1360 «Про затвердження порядку ведення 
реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» [5]. 

Найбільшим полігоном ТПВ у Київській області є полігон № 5, розташований в 
с. Підгірці Обухівського району. 

Полігон твердих побутових відходів розташований між селами Підгірці і 
Креничі. Санітарно-захисна зона до населених пунктів складає:  1 км на схід від с. 
Креничі і 1 км на захід від с. Підгірці. Полігон введений в експлуатацію з 1986 року. 
Загальна площа полігону – 63,7 г. 

Проект полігону ТПВ № 5 розроблений в 1983 році інститутом «Київпроект». У 
травні 1986 року введена в експлуатацію І черга полігону (секція «Б») – 18,15 га, а з 
1997 року – ІІ черга (секція «А») – 17,6 га. 

Щороку на полігоні розміщується 650 тис. тонн побутових відходів міста Києва. 
Загальний обсяг відходів розміщених на полігоні близько 10 млн. тонн, що 
перевищує проектний обсяг видалення відходів у 2 рази. 

Згідно санітарно-технічного паспорту полігону ТПВ № 5 до найбільш значних 
та довготривалих впливів на навколишнє природне середовище, в тому числі при 
аварійних ситуаціях, відноситься накопичений фільтрат в обсязі 600 тис. тонн. 
Фільтрат, що витікає з тіла полігону через протифільтраційну завісу і несе небезпеку 
довкіллю, накопичується в 2-ох штучно створених озерах. Регуляція рівня фільтрату 
здійснюється шляхом його перекачування переносними насосами.  

Аномальна зона забруднення підземних вод від полігону ТПВ не досягла 
прилеглих сіл Креничі, Підгірці і Ходосіївка, проте має місце тенденція поширення 
фільтрату за межі полігону, а саме по долині балки Марусин яр, що може в 
подальшому негативно вплинути на якість еоценового (бучанського) водоносного 
горизонту, який широко використовується для водопостачання населення прилеглих 
населених пунктів.  

За результатами моніторингу за рівнями і якістю підземних вод, фільтрату і 
перміату локальний вплив полігону ТПВ № 5 виявлено на полтавсько-харківський 
водоносний горизонт, який проявляється у підвищеній мінералізації та загальній 
жорсткості, але не перевищує значення ГДК. Локальне забруднення вод у сучасних 
алювіальних-делювіальних відкладеннях виявлено у свердловині № 8а, 
розташованій у невеличкій водоймі на виході з балки Марусин Яр [6]. 

Нормальне функціонування полігонів та звалищ ТПВ може бути забезпечене 
за наявності на них (згідно із ДБН В.2.4-2-2005) таких об’єктів: 
 контрольно-пропускного пункту (КПП); 
 навісу для механізмів; 
 інвентарного будинку (будівельного вагончика); 
 складу пально-мастильних матеріалів; 
 пожежних резервуарів; 
 резервуару для питної води. 

Для полігонів та звалищ ТПВ потужністю понад 100 тис.м3 в рік, крім 
вищезазначеного, доцільним є мати вагову, гараж з майстернями, артезіанську 
свердловину, а замість будівельного вагончика – будинок з адміністративно-
побутовими приміщеннями. 

Якщо полігон або звалище ТПВ не має  огорожі, слід обнести його земляним  
валом заввишки 1,5-1,7 м для недопущення самовільного заїзду  і 
неконтрольованого розвантаження автомобілів [7]. 
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Зелені насадження - є неодмінною складовою міста. Вони наближають міське 

екологічне середовище до природного, сприяють його оздоровленню та стабілізації, 
поліпшують мікроклімат вулиць і доріг, зменшують забрудненість повітряного 
басейну, ґрунту й води токсичними речовинами, знижують рівень шуму, зволожують 
повітря, приймають участь у регуляції теплового режиму.  

Зелені насадження міста входять до складу комплексної зеленої зони - єдиної 
системи взаємозалежних елементів ландшафту міста й прилягаючого району, що 
забезпечує комплексне вирішення питань озеленення й відновлення території, 
охорони природи й рекреації, спрямованої на поліпшення умов праці, побуту й 
відпочинку населення. 

В умовах бурхливої урбанізації та збільшення кількості міського населення, 
парки, сквери, бульвари й інші природні елементи ландшафтної архітектури 
утворюють своєрідне зелене середовище проживання сучасної людини, її відпочинку 
і праці. Роль зелених рослин особливо зростає у зв’язку зі збільшенням об’єму 
вуглекислого газу, який надходить в атмосферу внаслідок спалювання органічного 
палива. Відомо, що підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері зумовлює 
виникнення парникового ефекту. Проте, урбанізовані екосистеми не збалансовані, 
тобто не зовсім здатні до саморегуляції. Прикладом цього може слугувати ураження 
борошнисторосяними грибами. 
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Борошнисторосяні гриби – це облігатні вузькоспеціалізовані паразити квіткових 
рослин [2]. Представники порядку  Erysiphales  виявлені на 9838 видах рослин, що 
відносяться до 1617 родів, 169 родин та 44 порядків покритонасінних рослин. Міцелій 
борошнисторосяних грибів розвивається на всіх зелених органах рослин, а також на 
пелюстках  квітів та плодах (наприклад збудник борошнистої роси яблуні 
Podosphaera leucotricha Ell. et Ev.). За ступенем розвитку, розрізняють слабо 
помітний – павутинний, та добре розвинутий – повстистий міцелій. Деякі мікологи 
виділяють таку властивість міцелію як „борошнистість”.  

Найбільшої шкоди борошниста роса завдає в районах достатнього 
зволоження, сильно розвивається тільки в дощові роки. У сильно уражених листях 
знижується асиміляція і різко посилюється транспірація, що призводить до 
передчасного листопаду, іноді в середині літа. Уражені бруньки також можуть 
обсипатися .  

Основними елементами обліку хвороб рослин є поширення, або частота 
трапляння і інтенсивність розвитку грибів. Поширення хвороби – це кількість хворих 
рослин (органів: листки, пагони, генеративні органи). 
ЇЇ вираховують за формулою  

Р = n × 100/ N, 
де Р – поширення хвороби (%); 
N – загальна кількість рослин у пробі; 
 n – кількість хворих рослин у пробах.  

Нами досліджувались на предмет ураження дерева в Деснянському районі, в 
парку ім. Т. Шевченка, в ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна. Ділянки 
розміщувались на відстані до 10 м та більше 100 м від дорожніх магістралей 
(табл.1.,2.,3.). В досліджені було взято 30 дерев кожного виду, з яких виявляли 
поширення хвороби. 

 
Таблиця 1. 

Поширення захворювання борошнистою росою в парку ім. Т. Шевченка 
№ 
п/п 

Рослина-живитель Поширення хвороби 

відстань від дорожньої 
магістралі до 10 м 

відстань від дорожньої 
магістралі від 100 м 

1 Гіркокаштан звичайний (Aesculus 
hippocastanum L.) 

83,3% 78,9% 

2 Тополя пірамідальна (Populus nigra 
var.pyramidalis Roz.) 

82,1% 80,5% 

3 Клен звичайний (Acer platanoides L.) 50,5% 43,6% 

4  Дуб червоний (Quercus rubra L.)  93,3% 91,0% 

5 Береза повисла (Betula pendula 
Roth.) 

35,9% 30,3% 

 
Таблиця 2. 

Поширення захворювання борошнистою росою в Деснянському районі 
№ 
п/п 

Рослина-живитель Поширення хвороби 

відстань від дорожньої 
магістралі до 10 м 

відстань від дорожньої 
магістралі від 100м 

1 Гіркокаштан звичайний (Aesculus 
hippocastanum L.) 

70,2% 55,9% 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/L.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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Продовження таблиці 2. 
Поширення захворювання борошнистою росою в Деснянському районі 

2 Тополя пірамідальна (Populus nigra 
var.pyramidalis Roz.) 

62,1% 50,0% 

3 Клен звичайний (Acer platanoides L.) 45,3% 40,1% 

4  Дуб червоний (Quercus rubra L.)  83,4% 60,0% 

5 Береза повисла (Betula pendula Roth.) 34,0% 30,2% 

 
Таблиця 3. 

Поширення захворювання борошнистою росою в ботанічному саду  
ім. акад. О.В. Фоміна 

№ 
п/п 

Рослина-живитель Поширення хвороби 

відстань від дорожньої 
магістралі до 10 м 

відстань від дорожньої 
магістралі від 100м 

1 Гіркокаштан звичайний (Aesculus 
hippocastanum L.) 

60,4% 55,3% 

2 Тополя пірамідальна (Populus nigra 
var.pyramidalis Roz.) 

65,1% 50,0% 

3 Клен звичайний (Acer platanoides L.) 25,0% 20,1% 

4 Дуб червоний (Quercus rubra L.)  73,2% 61,0% 

5 Береза повисла (Betula pendula 
Roth.) 

30,6% 20,2% 

В результаті досліджень було виявлено, що в парку ім. Т. Шевченка 
найбільший рівень поширення захворювання борошнистою росою. Причиною цього 
є: перевантаження автотранспорту, великий потік людей, забруднення повітря. В 
Деснянському районі показники, дещо нижчі ніж в парку ім. Т. Шевченка, але рівень 
поширення захворювання значний та впливовий. 

Частота трапляння і інтенсивність розвитку грибів в Ботанічному саду ім. акад. 
О.В. Фоміна, за даними досліджень була менша ніж в парку ім. Т. Шевченка і 
Деснянському районі. Постійний контроль, догляд за науковими ділянками, 
виявлення збудників, сприяло такому результату. 

Найбільша поширеність захворювання борошнистою росою спостерігалась у 
дуба червоного (Quercus rubra L.), гіркокаштана звичайного (Aesculus hippocastanum 
L.), тополі пірамідальної (Populus nigra var.pyramidalis Roz.). Необхідно відмітити, що 
показники знижуються з віддаленістю від дороги. 

 
 

Екологічні проблеми децентралізованого водопостачання та 
шляхи їх вирішення в сільській місцевості 

 
Щербина М.С. студентка 5 курсу 
напряму підготовки «Екологія, 
охорона навколишнього середовища 
та збалансоване 
природокористування» 
науковий керівник: 
кандидат біологічних наук 
Турубара О. В. 

 
Вода є основою життя і відіграє виняткову роль у процесах обміну речовин, без 

яких життя неможливе взагалі. Загальна світова тенденція щодо погіршення ситуації 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/L.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/L.
http://uk.wikipedia.org/wiki/L.
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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з питною водою спонукає людство приділяти дедалі більшу увагу водоочисним 
технологіям та збалансованому водокористуванню. Світові організації прогнозують, 
що у найближчі двадцять років жителям Землі знадобиться на 30% більше питної 
води ніж зараз. Одним із основних пріоритетів світового співтовариства є 
забезпечення загального доступу до безпечної питної води та належним санітарним 
умовам у глобальному масштабі [1]. 

Неодмінною умовою досягнення високої якості питної води є належний стан 
джерел водопостачання, але сьогодення свідчить про їх наближення до критичного 
рівня. Охорона водних об'єктів за ступенем гостроти проблеми є найбільш 
напруженою. Нехтування особливостями формування водних ресурсів, їх двоєдиної 
ролі як елемента середовища і відновлюваного ресурсу, відсутність досконалої 
системи моніторингу, а також правовий нігілізм населення та варварське ставлення 
до водних об'єктів, призводить до катастрофічного їх стану і ставить під питання 
існування всього живого на Землі.   

Особливу занепокоєність в Україні викликає стан водозабезпечення сільського 
населення. Належним та безперебійним водопостачанням забезпечено лише 
незначну частину населених пунктів сільських територій. Більшість існуючих у селах 
водопровідних систем були побудовані 40 – 50 років тому і рідко відновлювалися або 
реконструювалися. Тому, власники домогосподарств, намагаючись замінити 
відсутню або неякісну послугу водопостачання, поліпшують свої власні джерела чи 
будують нові криниці. Частка сільського населення, що використовує 
нецентралізовані джерела як струмки, криниці, неглибокі свердловини, значно 
зросла  [2]. 

Таким чином, наразі актуальним завданням для України є системний аналіз 
сучасного стану водозабезпечення і якості питної води у сільській місцевості, 
втілення новітніх систем постачання води й вдосконалення технологій підготовки 
питної води, розробка та впровадження нових нормативних актів, які 
регламентуватимуть якість питної води, з наближенням їх до сучасних світових 
стандартів та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) й інших 
заходів, які нададуть можливість покращити рівень забезпечення сільського 
населеня питною водою нормативної якості у межах науково обґрунтованих норм, а 
також поліпшення на цій основі стану здоров’я населення і соціально-екологічної 
ситуації [3]. 

Проблема якості питної води, яка погіршується з року в рік через загострення 
екологічної обстановки, є на сьогоднішній день однією з головних. Вода є одним з 
найцінніших природних скарбів, адже без неї неможливе органічне життя на землі, їй 
належить одна з головних ролей у життєдіяльності людини. Напруженість сучасної 
екологічної обстановки вимагає невідкладного прийняття заходів в бік покращення 
якості питних вод [4], [5]. 

В ході даної дипломної роботи ми проаналізували стан підземних вод, які 
використовує населення для водоспоживання, на території північної частини 
Київської області, а саме у селах Гвоздів та Креничі. Ми дійшли висновку, що стан 
підземних вод є задовільним, проте на деяких пунктах відбору проб у нас виникали 
незадовільні результати. Це було спричинено надмірною сільськогосподарською 
діяльністю населення даної області, а саме понаднормове використання 
різноманітних хімічних засобів для покращення та пришвидшення розвитку рослин 
(добрив: хімічних та мінеральних), а також засобів, для пригнічення росту та розвитку 
різноманітних шкідників (пестицидів: гербіцидів, фунгіцидів та решти). І хоча 
використання цих речовин має локальних, а не масовий характер, проте це, тим не 
менш, має суттєвий негативний вплив на стан підземної води. Вміст різноманітних 
домішок у воді може призводити до порушень різноманітних фізіологічних процесів у 
людей та тварин, що її споживають.  
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В Київській області децентралізоване водопостачання здійснюється в 
основному за рахунок підземних джерел (близько 80%), більшість із яких дуже 
забруднена. У підземні джерела без очищення надходить близько 35% стічних вод, а 
з невідповідним санітарним нормам очищенням – 39%. Це є причиною стійкої 
тенденції до погіршення екологічного стану водойм як за санітарно-хімічними, так і за 
мікробіологічними показниками [6]. 

Пріоритетними забрудненнями протягом багатьох років залишаються органічні 
сполуки, зважені речовини, важкі метали й ін. Результати моніторингу якості 
поверхневих вод у місцях водозаборів питних водопроводів свідчили про те, що 
концентрації пріоритетних шкідливих хімічних речовин наближаються до гранично 
допустимих кількостей (чи концентрацій) (ГДК), а в деяких випадках навіть 
перевищують їх. 

Стан сільських водопроводів і якість питної води вимагають підвищення уваги 
до них та вирішення проблем шляхом використання сучасних технологій підготовки 
та знезараження води, підвищення рівня фінансування за рахунок диверсифікації 
джерел, підвищення мотивації сільського населення щодо вживання безпечної і 
якісної питної води, а також власної відповідальності кожного жителя населеного 
пункту за екологічний стан навколишнього середовища [7]. 

Для покращення стану підземних вод у досліджуваному районі можна 
запропонувати наступні шляхи вирішення проблем водопостачання у сільській 
місцевості: по-перше, проведення різноманітних водо- та землезахисних акцій, 
завдяки яким можна вплинути на свідомих громадян. Адже зменшення кількості 
використання хімічних препаратів у своїй діяльності не така вже й важка справа, 
врешті решт. По-друге, можна запропонувати різноманітні засоби по очищенню 
колодязів. таких способів у наш час існує велика кількість: від найпростіших (як то 
вкинути необхідну кількість активованого вугілля у мішечок та на деякий час вкинути 
до колодязя) до більш складних у технічному плані (мається на увазі очищення 
колодязя після повного відкачування води з колодязя розчином хлору). По-третє, 
важливо проводити природоохоронні заходи, спрямовані на захист грунтів, підземних 
вод та рослинності на територіях найбільш забруднених сільськогосподарською 
діяльністю. 
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Невід'ємною частиною навчального процесу університету стала міжнародна 
діяльність. Знаковою подією стало проведення у м. Празі (Чехія) засідання Правління 
Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, на якому презентовано і 
попередньо схвалено проект Педагогічної Конституції Європи, підготовлений 
колективом професорів (В. Андрущенко, М. Гупцінгер, А. Гайжутіс). Педагогічна 
Конституція Європи має стратегічний характер, встановлює принципи узгодженої 
університетської політики, регламентує педагогічну діяльність та визначає загальний 
механізм підготовки педагогічних кадрів.  

Університет розширює та поглиблює міжнародні зв'язки. Протягом року 
підписано угоди про співпрацю з навчальними закладами: Педагогічним 
університетом суспільних знань у Варшаві, Вищою лінгвістичною школою у м. 
Ченстохова (Польща), Талліннським університетом (Естонія), Латвійським 
університетом (Латвія), Українським Вільним Університетом (Німеччина).  

Університет з кожним роком все частіше стає міжнародним творчим 
майданчиком для обговорення та опрацювання новітніх освітніх методик. Щороку 
університет організовував та проводить понад два десятки міжнародних 
конференцій. Тобто кожен інститут провів по одну-дві міжнародні, конференції. 
Проведення подібних конференцій сприяє піднесенню іміджу української науки, 
координуванню наукових досліджень і налагодженню наукових зв'язків викладачів 
університету з провідними вченими світу. 

Одна з цілей міжнародної співпраці підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу.  

Щороку понад 200 студентів університету відвідують вищі навчальні заклади 
світу. Вже стало доброю традицією заохочувальні поїздки студентів - відмінників 
навчання - до вузів-партнерів. В свою чергу, стіни університету відкриті для студентів 
із інших країн. В університеті різними формами навчання охоплено понад 350 
іноземних студентів із 28 країн світу [1-6]. 

Самодіяльний туризм як сфера масової самодіяльності являє собою все 
різноманіття аматорських туристських заходів, які проводяться на основі 
самодіяльності відповідно до нормативної бази організації туризму в країні, 
включаючи обмеження правилами, нормами й іншими керуючими матеріалами які 
вводяться в самодіяльний туризм для створення управляючої системи 
самодіяльного туризму. Цим самодіяльний туризм й відрізняється від 
неорганізованого туризму, де випадки порушення правил охорони навколишнього 
середовища й інших нормативних актів не є одиничними. Чітка організація, 
продумана розробка маршруту, правильне проведення походу й дотримування 
дисципліни - без усього цього неможливо здійснення туристських цілей туристськими 
засобами. 

Методологічною основою дисципліни є праці вітчизняних та зарубіжних вчених 
з проблем структури та діяльності туристських клубів (В.В. Абрамов, А.Я.. Булашев, 
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М.I Рутинський, П.С. Лінчевський, Л.Ф. Нікішин, А.А. Коастуб, Я.І. Серкіз С.П. Фокін та 
інші). 

Відмінною особливістю лабораторного заняття як форми навчальних занять є: 
а) активна участь самих студентів у з’ясуванні сутності проблем, питань, що були 
винесені на розгляд; б) викладач надає студентам можливість вільно 
висловлюватися під час розгляду питань, що винесені на обговорення, допомагає їм 
вірно будувати свої міркування; така навчальна мета лабораторного заняття 
вимагає, щоб студенти були добре підготовлені до заняття;  в) якщо студенти 
непідготовлені до заняття, то лабораторне заняття перетворюється у фронтальну 
бесіду (викладач задає питання, студенти відповідають на них). Проведений аналіз 
показав, що нинішня система підготовки фахівців з вищою освітою має певні 
недоліки, а саме: відсутність систематичної роботи студентів протягом навчального 
семестру; низький рівень активності студентів і відсутність елементів змагання в 
навчальних досягненнях;  недостатня перевірка  якості  підготовки  студентів  до  
кожного  лабораторного, практичного чи семінарського заняття…[7-8]. 

Пропонуємо на розгляд лабораторне заняття з дисципліни «Діяльність 
туристських самодіяльних організацій», на тему: «Самодеятельный туризм - как 
общественно значимый социально-экономический феномен индивидуальной и 
коллективной отработки услуг оздоровления», було проведено для студентів (КНР) – 
49Тк групи. Тривалість заняття: 90 хв. Проведення: III пара, 11:00 – 12:20. Місце 
проведення: ауд. № 204, ІПГОЕ. Мета заняття: закріплення попереднього лекційного 
матеріалу. Хід заняття - I. Організаційна частина (2 – 3 хв.): - привітання викладача зі 
студентами; - перевірка присутності студентів; - перевірка готовності групи до 
заняття. II. Мотивація та стимулювання навчальної та пізнавальної  діяльності 
студентів (до 5 хв.) Повідомлення теми, мети та завдань заняття. Повідомлення 
плану заняття. Обговорення значущості теми практичного заняття для студентів як 
майбутніх висококваліфікованих спеціалістів в галузі туризму. III. Захист 
лабораторних робіт (65 хв.) Перевірка індивідуальних самостійних завдання, 
відповідь на запитання викладача та студентів. 

Методична розробка лабораторного заняття. 
Основні, додаткові питання та підкріплення, відповіді. 

Вопрос 1. Характеристика самодеятельного туризма, как неотъемлемой части 
общегосударственной системы. 
Ответ. Самодеятельный туризм является неотъемлемой частью 
общегосударственной системы и направлен на укрепление здоровья, развитие 
физических, морально-волевых и интеллектуальных способностей человека путем 
ее привлечения к участию в активном туризме. Он является важным средством 
содействия повышению социальной и трудовой активности людей, удовлетворения 
их моральных, эстетических и творческих запросов, жизненно важной потребности 
взаимного общения, развития дружеских отношений между народами и укрепления 
мира. 
Вопрос 2. Какая главная особенность самодеятельного туризма? 
Ответ. Главная особенность самодеятельного туризма заключается в том, что он, в 
отличие от большинства других видов, не требует относительно больших 
материальных расходов. 
Вопрос 3. Назовите важный фактор влияющий на развитие самодеятельного 
туризма. 
Ответ. Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие, функционирование и 
массовость самодеятельного туризма является его система организации и 
управления. 
Вопрос 4. На каких принципах действует ТСО (клуб)? 
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Ответ. ТСО (клуб) действует на демократических принципах: добровольности, 
равноправия, самоуправления, выборности и подотчетности своих руководящих 
органов, законности и гласности. 
Вопрос 5. Является ли ТСО (клуб) прибыльной организацией? 
Ответ. ТСО (клуб) является не прибыльной организацией. Статус не прибыльной 
организации клуб приобретает с момента его включения в Реестр не прибыльных 
организаций и учреждений в установленном порядке. 
Вопрос 6. Члены ТСО (клуба) платят членские и вступительные взносы? 
Ответ. Члены Клуба платят членские и вступительные взносы. Периодичность, 
размер и порядок уплаты членских взносов устанавливается Положением, 
утверждаемым общим собранием (конференцией). Средства, полученные от 
членских взносов, распределяются в соответствии с Положением о членских 
взносах. 
Вопрос 7. Определение – самодеятельность. 
Ответ. Словом самодеятельность называют проявление личного почина в любом 
деле. Самодеятельность  - высокая форма социальной активности и ее следует 
понимать как внутреннее самовыражения личности или группы. Поэтому 
самодеятельный туризм является социально значимым явлением [2]. 

Отже, після закріплення лекційного матеріалу лабораторне заняття 
проводилося шляхом розгляду питань у вигляді невеликих доповідей студентів та 
подальшого їх обговорення з іноземними студентами; характеризувалося середнім 
рівнем знань, умінь; дидактичні цілі і завдання заняття реалізовувалося шляхом 
заслуховування і аналізу звітів студентів про проведену самостійну роботу; 
використовувалися презентація програми MICROSOFT POWER POINT, але 
найбільшою проблемою при спілкуванні з іноземними студентами був малий 
словарний запас російської мови у студентів КНР. 
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Характеристика подієвого туризму 
 

Візерська М.С. студентка 3 курсу 
напряму підготовки  «Туризм» 
науковий керівник: 
кандидат географічних наук,  
доцент Буткалюк К.О. 
 

Постановка проблеми. Нині популярність подієвого туризму невпинно 
зростає. Все більше туристів виявляє бажання долучитися до найрізноманітніших 
подій, стати частиною світових дійств. Подія при організації таких турів виступає 
туристсько-рекреаційним ресурсом. Цей вид туризму є досить молодим, 
ексклюзивним (для забезпечених верств населення). Нині знаходиться на підйомі 
своєї популярності. При правильній організації ресурсна база такого виду туризму 
необмежена, невичерпна та досить різностороння.  

Аналіз останніх досліджень. Серед науковців, що зробили вагомий внесок у 
вивчення цієї проблеми останнім часом, слід відмітити праці економістів Ю. Блохіної, 
Е. Богданової, М. Кабушкіна, туризмознавців А. Бабкіна, М. Біржакова, Д. Ісмаєва, В. 
Квартальнова а також географів – О.Бейдика, І.Смаля та ін. 

Метою даного дослідження є вивчення подієвого туризму як новітнього 
сучасного явища, виявлення його видів, особливостей, популярних та перспективних 
напрямів. 

Для досягнення поставленої мети було визначено наступні завдання: 
 визначити сутність та особливості подієвого туризму; 
 дати характеристику основним видам подієвого туризму; 
 визначити сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму. 

Виклад основного матеріалу. Подієвий туризм – вид туризму, основна мета 
поїздки якого приурочена до певної події. Іноді подієвий туризм називають 
фестивальним, або івент-туризмом[3]. 

Подієвий туризм як спеціально організований вид туризму виник наприкінці ХХ 
століття. До цього він існував у формі доповнення до інших видів туризму і не 
виділявся як окремий вид. 

О.О. Бейдик, розвиваючи методологію географії туризму, виділяє подієві 
рекреаційно-туристичні ресурси як найсуттєвіші прояви соціального та природного 
руху, знакові події в історії певної території (політичні, військові, культурні, економічні, 
екологічні) [1]. А отже, подієвий туризм є не тільки окремим видом туризму, а й 
займає особливе місце в структурі туристичних послуг. 

Нині існує низка класифікацій подієвого туризму [1,2]. На основі вивчених 
літературних джерел було визначено наступні його види:  

1. За періодичністю повторення подій: 
 щорічний – відвідання подій, що відбуваються щороку, до них можна віднести: 

фестивалі національного кіно, різноманітні щорічні виставки, фестивалі, 
присвячені творчості відомих діячів,щорічні спортивні події, тощо; 

 періодичний – відвідання подій, що відбуваються з певною періодичністю, два, три 
або більше разів на рік. Зазвичай, до таких подій відносяться спортивні, або 
природні; 

 спорадичний – відвідання унікальних подій, які не мають повторення або 
повторюються вкрай рідко. Це може бути відвідання історично значущих подій, 
таких як, накриття саркофагом 4-го енергоблоку на Чорнобильській АЕС, 
Революція Гідності на майдані, або певних спортивних та культурно-масових 
подій, таких, як Євро-2012, Олімпіада в Сочі, тощо. 
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2. За тематикою: 
 природно-подієвий – вид подієвого туризму, що прив’язаний до природних подій. 

Наприклад, міграція тварин у національному парку Серенгеті, Танзанія; 
спостереження за черепахами у Тринідаті і Тобаго; верблюже дербі у Кенії; 
віслюче раллі у Хорватії; тощо; 

 політично-подієвий, що приурочений до відвідання подій у протест або на 
підтримку політичних діячів та заворушень; 

 шопінг-туризм, що відбувається у період сезонних знижок, коли туристи відвідують 
інші країни з метою зробити покупки; 

 національно-історичний – туризм з метою відвідання свят, присвячених певній 
історичній події, відвідання представниками діаспори національних свят, тощо. 
Яскравими прикладами є такі події, як свято на честь короля в Амстердамі 
(Нідерланди), День конституції в Осло (Норвегія), День міста у Мадриді (Іспанія), 
День республіки у Римі (Італія), історичний кельтський фестиваль у Франції, «Ігри 
горян» у Шотландії, історична середньовічна реконструкція у Данії, тощо. 

 культурно-розважальний подієвий, що передбачає масове відвідання популярних 
заходів, таких як Октобер-фест у Німеччині, Венеціанський кінофестиваль в Італії, 
Бразильський карнавал, оперний фестиваль в Італії, театральний фестиваль у 
Франції, забіг биків в Памплоні (Іспанія), фестиваль повітряних куль у Лейпцигу 
(Німеччина), фестиваль феєрверків у Монреалі (Канада), концертів відомих 
виконавців; 

 спортивний подієвий туризм має на меті відвідання спортивних подій, авто-вело-
мото гонок, спортивних матчів, марафонів, тощо. Наприклад, Олімпійські ігри, 
раллі в Алгарве (Португалія), етап «Формули-1»,виставка ретроавтомобілів у 
Штутгарді (Німеччина), авто шоу у Женеві, історичне авто-раллі у Монте-Карло, 
різноманітні марафони-забіги, що проводяться у Йорданії, Норвегії, Марокко, США, 
Швейцарії, Китаї та інших країнах; 

 екзотичний подієвий – вид туризму, який має на меті відвідання різноманітних 
незвичайних подій, які носять масовий характер та є незвичними для вітчизняних 
туристів. Це такі події, як фестиваль масок на Філіпінах, вшанування святої Діви 
Назаре у Бразилії, День мертвих у Мексиці, індуїстське свято вогнів (Індія), ходіння 
по розпеченому вугіллю (Сингапур),фестиваль вшанування мавп у Таїланді, тощо; 

 інші види. 
3. За місцем проведення: 

 під відкритим небом (фестивалі, реконструкції, концерти); 
 на стадіонах (реконструкції, спортивні події, концерти); 
 у спеціально обладнаних приміщеннях (церемонії нагородження, театральні 

вистави). 
4. За мотивами туристів, що відвідують події: 

 задоволення пізнавальних потреб; 
 висловлення підтримки чи протесту; 
 культурний обмін; 
 задоволення матеріальних потреб; 
 долучення до подій, пов’язаних з рідною країною, народом; 
 можливість наочного спостереження подій; 
 навчально-пізнавальна мета; 
 розважальна мета; 
 тощо. 

Варто зазначити, що найчастіше політичний подієвий туризм носить характер 
спорадичного, тоді як шопінг-туризм та природний подієвий відзначається 
періодичністю. Усі інші види, як правило, щорічні. 
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Нині подієвий туризм тільки формується як окремий спеціальний вид туризму. 
Він характеризується дороговизною організації та, як наслідок, високою відпускною 
ціною турів. Зазвичай туристичний пакет не формується навколо відвідування певної 
події, а включає її відвідання як додаткову опцію, або як одну з багатьох послуг на 
маршруті.  

Подієвий туризм є перспективним як на українському, так і на світовому 
туристичному ринку, оскільки кількість подій, які представляють інтерес для туристів 
постійно збільшується. Відповідно, збільшується ресурсний потенціал даного виду 
туризму. Програми стають насиченішими, цікавішими та можуть охопити все більшу 
кількість споживачів. Водночас, цей вид туризму є досить незвичним, тому становить 
об’єкт інтересу з боку туристичних підприємств, які спеціалізуються не на популярних 
масових, а на нетрадиційних напрямах. Він  є високо прибутковим та унікальним. За 
допомогою подієвого туризму можна привабити найвимогливіших туристів, яких все 
важче обслуговувати через високу конкуренцію в інших сегментах туристичного 
бізнесу. 

В Україні подієвий туризм почав розвиватися з 90-х рр. ХХ століття. Історично 
склалося так, що в самостійну сферу даний вид туризму виділився лише в останні 
двадцять років. Це викликано потребами людей, які у всі часи хотіли отримати нові 
враження, стати частиною подій, впливати на їх хід і отримати радісне відчуття 
причетності до чогось більшого. Слід відзначити, що в нашій державі подієвий туризм 
розвивається повільно. Тільки з 2002 р. він пожвавився і туристичні фірми почали 
пропонувати послуги з організації подієвих поїздок. Збільшення вїздного туризму в 
Україні у зв’язку з подіями не є систематичним і пов’язаний з такими подіями як, 
наприклад, Євробачення, Євро-2012. Більшість подій носить місцевий і регіональний 
характер, що рідко приваблює українських туристів і не сприяє розвитку в’їздного 
туризму. Основними лімітуючими факторами розвитку подієвого туризму є 
недосконалий менеджмент та недостатнє фінансування у поєднанні з відсутністю 
належного рівня державного регулювання[4, С.124-128].  

Українським туристичним порталом «Укртуризм» було проведено аналіз 
існуючих турів та запити туристів щодо подій в Україні і складено перелік 
найвідвідуваніших внутрішніх подій : 
 Гуморина в Одесі;  
 Джазовий фестиваль в Коктебелі;  
 Таврійські ігри в Новій Каховці;  
 Етнофестиваль «Шешори»;  
 Національний Сорочинський ярмарок;  
 Казантіп;  
 Всеукраїнський фестиваль популярної і рок музики «Тарас Бульба»;  
 Чорноморські ігри;  
 Дні міст України (День Києва і т.д.);  
 Червона рута;  
 Всеукраїнський молодіжний фестиваль «Перлини сезону»;  
 Рок Екзістенція;  
 Міжнародний Гуцульський фестиваль;  
 КиївМюзикФест (Київ);  
 Форум музики молодих (Київ);  
 «Прем'єри сезону» (Київ);  
 «Музична Трибуна Київської Молоді» (Київ);  
 «Тера Героїка» (Каменець-Подільський);  
 Столичне Автошоу;  
 Футбольні ігри української збірної і клубів, Ліга Чемпіонів, тощо; 
 Кубок Дерюгіної;  
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 Кубок Вадима Гетьмана;  
 Раллі (PRIME Yalta Rally 2008 і ін.);  
 Концерти зарубіжних і вітчизняних зірок;  
 Сучасне мистецтво в Україні від Pinchukartcentre;  
 Міжнародні і всеукраїнські виставки та ін.[5]. 

Таким чином, подієвий туризм володіє високим рівнем ресурсозабезпеченості, 
комфортності та обслуговування, певною унікальністю, цікавістю та привабливістю, 
індивідуальністю обслуговування. Незважаючи на певні недоліки, такі як висока ціна 
турів, яка зумовлена створенням індивідуального туристичного продукту для кожного 
клієнта та чітку обмеженість у часі споживання послуг, подієвий туризм користується 
відносно стабільним попитом та найближчим часом досягне піку своєї популярності.  
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Підвищення продуктивності праці є важливою складовою частиною системи 
менеджменту будь-якого підприємства, адже це безпосередньо впливає на його 
фінансові результати. В сучасних умовах ринкової економіки праця людей 
орієнтована на отримання  прибутку та власне збагачення, а не на отримання 
позитивного результату діяльності підприємства вцілому. Основне завдання 
стимулювання полягає у розробці ефективних інструментів впливу на персонал та 
зацікавленні його у праці задля задоволення потреб підприємства, а не тільки своїх 
власних. Такими інструментами є низка методів і способів підвищення продуктивності 
праці. Вивченням питання методики стимулювання працівників займалися такі 
науковці, як Ф. Тейлор, Ф. Гілбрейт та Л. Гілбрейт, Г. Емерсон, М. Фоллет, О. 
Шелдон, А. Файоль, Е. Мейо. Теоретичні та методологічні основи стимулювання 
праці були розвинуті в розробках А. Маслоу, Ф. Герцберга, Л. Портера, Е. Лоулера, 
Д. Мак-Грегора, Д. Мак-Клелланда, В. Врума, Дж. Локка, Б. Скінера.  Саме вони 
заклали основи розуміння та класичні методи стимулювання праці. 
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Метою дослідження є класичні та сучасні методи стимулювання праці, які 
використовуються на туристичних підприємствах з метою підвищення 
заінтересованості працівників у досягненні певних результатів діяльності. 

Для досягнення мети дослідження було поставлено наступні завдання: 
 визначити сутність поняття «стимулювання праці», відмінність між мотивацією та 

стимулюванням; 
 виявити та проаналізувати структуру мотивів та стимулів праці в туристичній 

сфері; 
 дати характеристику основним видам стимулювання та ієрархізувати їх; 
 визначити сучасні та нетрадиційні методи заохочення працівників до праці та 

виявити найефективніші з них.   
Стимулювання праці у широкому розумінні охоплює всі, що використовуються 

в управлінні, методи мотивації, впливу, винагороди, зокрема адміністративні, 
економічні (матеріальні), соціально-регулятивні. Адміністративні методи 
стимулювання праці мають вплив на індивіда, групу через накази, завдання тощо. Це 
такі методи, коли необхідний суб'єкту управління трудовою поведінкою результат 
досягається завдяки тому, що для суб'єкта праці "збитки" від можливих санкцій за 
невиконання перевершують витрати на виконання завдання. 

Економічне, матеріальне стимулювання праці передбачає внесення в процес 
мотивації вартісних важелів залучення людей до праці, тобто безпосередній 
економічний вплив на мотивацію, забезпечення особистої і групової 
заінтересованості суб'єктів праці в матеріальному заохоченні. Тут застосовуються як 
безпосередні (зарплата, премії, доходи від прибутку та ін.), так і опосередковані 
(ціни, податки, кредити) важелі регуляції трудової поведінки. 

У вузькому розумінні стимулювання праці фактично збігається з соціальною 
регуляцією праці — соціальною мотивацією трудової поведінки, коли спонукання до 
діяльності здійснюється через задоволення різноманітних потреб особистості, 
соціальної групи чи трудового колективу[2]. 

Стимулювання праці передбачає створення умов, при яких активна трудова 
діяльність дає певні, раніше зафіксовані результати, стає необхідною і достатньою 
умовою задоволення значних і соціально обумовлених потреб працівника, 
формування у нього мотивів до праці. Система стимулювання трудової активності 
передбачає оптимальне співвідношення робочого і вільного часу, праці і відпочинку. 
Стимулювання як тактика вирішення проблем є орієнтацією на фактичну структуру 
ціннісних орієнтацій і інтересів працівника, на більш повну реалізацію наявного 
трудового потенціалу[3].  

Стимулювання повинно відповідати потребам, інтересам і здібностям 
працівника, тоді як  мотивація — це процес свідомого вибору людиною того чи іншого 
типу поведінки, що визначається комплексним впливом зовнішніх (стимули) і 
внутрішніх (мотиви) чинників. Мотивація і стимулювання як методи управління 
працею є протилежними за напрямками: перший направлений на зміну існуючого 
стану, другий — на його закріплення, проте вони доповнюють один одного[1]. 

Структуру стимулів і мотивів праці можна представити у вигляді схеми. 

 
Рис. 1 «Структура методів стимулювання праці» 
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У ієрархії стимулів найвищий щабель займають матеріальні грошові стимули, 

так як відіграють провідну роль у мотивації працівників до праці. До них відноситься 
заробітна плата, різноманітні премії та надбавки до зарплати. Друге, проте не менш 
важливе значення займають нематеріальні організаційні. Їх сутність полягає у 
регулюванні і нормуванні праці за допомогою різноманітних нормативних та 
розпорядчих документів: наказів, розпоряджень, інструкцій керівництва, тощо. 

Матеріальні не грошові не впливають на процес управлінням персоналу 
прямо, а скоріше застосовуються для підвищення кваліфікації персоналу та 
впливають на продуктивність праці за рахунок покращення професійних якостей 
працівників. Серед них: оплата навчання, оплата курсів бронювання, оплата 
різноманітних курсів з підвищення кваліфікації, навчальні поїздки, рекламні тури, 
тощо. 

Нематеріальні соціально-психологічні стимули не мають прямого впливу на  
процес підвищення продуктивності праці. Вони лише створюють для цього умови. 
Такими стимулами можуть слугувати перспектива підвищення, отримання похвали 
або догани від керівництва, можливість отримати авторитет у керівництва або у 
колег, інсентив-туризм, позитивна і спокійна атмосфера у колективі, можливість 
отримання додаткового вихідного та ще безліч подібних заходів. 

На сьогодні, керівники, піклуючись про колектив та свій рівень доходів, не 
зупиняються на класичних методах стимулювання та все частіше використовують 
нестандартний підхід до організації праці. 

Серед нестандартних видів мотивації все частіше зустрічається метод 
групових психологічних тренінгів. Сутність методів полягає у тому, що спеціально 
запрошений психолог в ігровій формі стимулює колектив до взаємопідтримки та 
допомоги. 

До нестандартних методів можна віднести і корпоративи, що можуть бути 
проведені як в офісі, так і на виїзді, різноманітні способи спільного проведення часу, 
такі як спортивні ігри, відвідання ресторанів та барів для спілкування у неформальній 
обстановці. Керівники також можуть пропонувати подарунок за виконання плану, або 
за його перевиконання. Керівники можуть створювати умови для виявлення і 
розвитку талантів та захоплення підлеглих, влаштовуючи різноманітні культурні 
заходи. 

Якщо підприємство володіє достатніми фінансами для найму психолога, то 
дане вкладення швидко себе виправдає. За умови знаходження психологом 
індивідуального підходу до кожного працівника, можливо розробити власну дієву 
систему заохочень та стимулів для конкретного підприємства, яка буде оптимальним 
відображенням контролю за продуктивністю праці. Хоча така система потребуватиме 
коригування при будь-яких змінах у штаті, вона допоможе підприємству найкращий 
результат як фінансовий, так і моральний, адже відображатиме індивідуальні 
характеристики кожної одиниці персоналу та зможе дати найефективніші методи і 
способи стимулювання продуктивності праці кожного індивіда. 

Також ефективними способами буде використання методу публічної похвали, 
або методу рейтингів. Дані методи є схожими за способом впливу на аудиторію, але 
відрізняються за способом втілення. Суть методу публічної похвали полягає у 
виставленні на показ досягнень одних робітників перед іншими. Формами прояву 
може бути встановлення дошки пошани, публічне вручення грамоти чи винагороди, 
або присвоєння певного звання, наприклад, «Кращий працівник тижня, місяця, 
тощо». Метод часто супроводжується матеріальним заохоченням. Метод рейтингів 
також полягає в оприлюдненні результатів трудової діяльності, проте суттєвою 
відмінністю є те, що у вигляді графіків або таблиць подається не тільки найкращий 
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досягнутий результат, а результати діяльності усіх працівників. Таким чином, на 
підприємстві виділяється негласний «лідер» і «аутсайдер». 

 Нині нематеріальні методи заохочення використовуються рідше, ніж 
матеріальні. Це пов’язано з тим, що матеріальні методи є універсальними і їх сфера 
застосування ширша, ніж нематеріальних. Нематеріальні методи є сугубо 
індивідуальними. Немає на жодному підприємстві нематеріального соціально-
психологічного методу, який був би однаково ефективним для двох співробітників. Це 
пов’язано з психологічною індивідуальністю кожного індивіда. 

Приблизно однакову ефективність на всіх працівників справляє хіба що 
психологічний клімат в колективі. Спокійна дружня атмосфера буде сприяти не тільки 
продуктивності праці, а й формуватиме позитивний імідж підприємства вцілому. 
Якщо атмосфера в колективі напружена, існують певні розбіжності, то це 
беззаперечно буде провокувати виникнення локальних конфліктів. До цього може 
призводити як особиста неприязнь колег, так і такі звичайні явища, як перевтома і 
особисті проблеми працівників. Тому, важливо вчасно виявляти та нейтралізовувати 
джерела можливих конфліктів. Важливо підтримувати взаємоповагу, взаємодопомогу 
і дружні стосунки в колективі. Цьому сприятиме проведення колективних заходів, де 
колеги матимуть змогу спілкуватися у неформальній обстановці. 

Отже, система стимулювання праці на туристичних підприємствах є досить 
складною та розгалуженою. Вибір методів стимулювання на конкретному 
підприємстві залежить від його типу, обраної стратегії менеджменту, розміру 
підприємства, фінансових можливостей та індивідуальних побажань керівництва. 
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Недостатність розвитку туризму в регіонах, виступає відсутністю відповідних 

туристських кадрів, зокрема менеджерів туризму середньої ланки, направлення яких 
сьогодні в регіони виглядає проблематичним [1,2].  

Вагомий внесок у вирішенні проблем професійної підготовки студентів та 
організації навчального процесу у вищому закладі освіти внесли вчені В.Андрущенко, 
В.Бондар, І.Бех, І.Зязюн, М.Євтух, В.Кремень, М.Шкіль та ін. Спеціальним 
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дослідженням з питань теорії та практики туристичної освіти присвячені праці таких 
вітчизняних вчених, як В.Федорченко, В.Обозний, Б.Пангелов, В.Дехтяр, С.Фокін, 
В.Курілова, К.Вахліс, Л.В. О.Любіцева, Л.Поважна, Г.Цехмістрова, С.Ф. М.Мальська, 
В.Худо, І.Мініч.      

Формування висококваліфікованих менеджерів туризму починається з 
засвоєння теоретичних знань, які є основою для майбутньої практики. В усьому світі 
підготовці менеджерів туристичного бізнесу приділяється значна увага. Щороку 
зростає кількість навчальних закладів, що пропонують програми підготовки фахівців 
туристичної сфери. Більшість таких програм приділяють все зростаючу увагу 
практичній підготовці майбутніх фахівців туристичної індустрії. Проблема 
співвідношення теоретичної та практичної підготовки зараз гостро стоїть і в Україні, 
адже через відсутність достатньої матеріальної бази, багато дисциплін вивчаються з 
теоретичного боку, а застосувати свої знання на практиці молоді фахівці можуть 
лише влаштувавшись на роботу. В закордонних закладах освіти  50% загальної 
навчальної підготовки відводиться на практичну підготовку. 

Сучасний фахівець туризму, окрім загальноекономічних знань повинен знати: 
географію туристських центрів, історію розвитку вітчизняного та світового туризму, 
релігію та культуру, історію образотворчого мистецтва і архітектурних стилів, 
фольклор та етнографію, основи екскурсознавства, основи музеєзнавства, 
організаційно-технологічне функціонування активних видів туризму. Ефективність 
професійної туристської освіти залежить від самонавчання та саморозвитку 
майбутнього фахівця. Весь шлях розвитку вищої освіти – свідоцтво бажання 
наблизити теоретичну підготовку до практичної. 

Світоглядна концепція спеціаліста базується на принципах гуманізму, 
загальнолюдської моралі, поваги до людей, передбачає поєднання ціннісної 
орієнтації людини відкритого суспільства з патріотизмом. Спеціаліст повинен вміти 
аналізувати оточуючу дійсність і діяти, спираючись на основні закони та принципи 
філософії, соціології, етики й естетики, права, екологічну свідомість. Обов’язковою 
вимогою до менеджера-керівника будь-якого рівня є висока особиста культура, 
знання історії та культури власного народу, засвоєння досягнень світової цивілізації, 
бездоганне володіння рідною мовою та вміння вільно розмовляти не менш як двома 
іноземними мовами в межах професійного спілкування, що особливо важливо для 
спеціаліста туристичної галузі. На формування світогляду та високої загальної 
культури спеціаліста спрямовані блоки природничих і гуманітарно-культурологічних 
дисциплін. 

Професійна підготовка спеціаліста саме туристичної галузі здійснюється через 
засвоєння дисциплін фахової орієнтації та блоку менеджменту. Останній включає до 
себе такі предмети як теоретичний, загальний та стратегічний менеджмент, 
менеджмент туристичної галузі, маркетинг, що формують у спеціаліста базу знань з 
основ управління кадрами, трудовими процесами та процесами соціального розвитку 
підприємства та його продукту.  

Знання, отримані в процесі вивчення супутніх дисциплін – психології, соціології 
та культури спілкування, діловодства та документознавства, охорони праці, 
формують необхідні професійні якості керівника, вміння та навички роботи з 
персоналом. 

У плані підготовки менеджера туризму велике значення має цикл фахових 
дисциплін, передусім – блок предметів з організації та технології галузі: організація 
активного туризму, організація туристичної діяльності, шкільний туризм та його 
організація, обслуговування в готельно-туристичних комплексах і закладах 
ресторанного господарства, організація транспортних подорожей і перевезень, 
анімація в туризмі, організація екскурсійних послуг та діяльність туристської 
самодіяльної організації. 
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Засвоєння навичок організації спирається на знання блоку професійно-
орієнтованих дисциплін, таких як туристичне краєзнавство, туристичне 
країнознавство, туристична картографія. Завершальними дисциплінами циклу є 
стандартизація та сертифікація туристично-екскурсійних послуг, актуальні проблеми 
туристичної галузі. 

Існує ряд міждисциплінарних навчальних курсів та наук, практичних галузей, 
необхідних для вивчення туризму. Кожна міждисциплінарна навчальна дисципліна є 
складовою науки і практичної галузі, що представлені на базі різних кафедр. 
Туристичне право викладається поряд з дисципліною Правознавство і є частиною 
науки та практичної галузі «Правознавство». Дисципліна «Мотивація в туризмі» також 
викладається поряд з дисцилінами «Психологія», «Психологія вищої школи», що 
входять в науку «Психологія». Водночас, основна більшість дисциплін пов’язані з 
такими науками та практичними галузями, як Географія, Економіка, Менеджмент, 
Маркетинг, тощо. 

Здійснюючи аналіз програм навчання в вітчизняному та зарубіжних навчальних 
закладах було відмічено ряд відмінностей в навчальних дисциплінах підготовки 
майбутніх менеджерів туризму до оздоровчо-туристичної діяльності та внесено деякі 
пропозиції до розгляду щодо програм навчання. 

 1. Впровадити на законодавчому рівні в Україні програму подібну програмі 
«Ерасмус Мундас», основна властивість якої – гнучкість, що дозволить студентам 
навчатися за спеціальністю в декількох навчальних закладах за весь період 
навчання та перейняти найкращий досвід навчання від кожного навчального закладу. 
Для цього необхідно внести пропозицію до Верховної Ради України, Міністерства 
освіти, молоді та спорту України щодо створення навчальної бази. Прикладом такої 
пропозиції є навчання на протязі 2-х семестрів студента за напрямком «Туризм» в 
Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, Київському 
університеті туризму економіки і права, Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка, Національному університеті «Львівська політехніка», 
Національному авіаційному університеті. Але, потрібно врахувати різницю в 
дисциплінах, для цього необхідно здійснювати планування навчальних програм на 
рівні відповідного Міністерства. 

2. Галузь туризму передбачає контакти з клієнтами та партнерами різних націй 
та рас. Україна – це країна з абсолютно переважаючим за кількістю українським 
населенням, потім – білоруським, російським, румунським, угорським та іншими 
національними меншинами. На відміну від Західної Європи, США та деяких інших 
розвинутих країн, де різноманітність в населенні значно більша. Неоднозначним є 
ставлення до осіб китайської національності, особливо зневіра в їхні розумові 
здібності через слабке знання російської та української мов. Тому, повинні вводитися 
в навчальні програми вітчизняних навчальних закладів навчальні дисципліни та 
збільшуватись кількість навчальних годин в існуючі, що передбачають 
фундаментальне вивчення культур та традицій, звичаїв, релігій народів світу та іншої 
інформації, що забезпечить всебічну підготовку майбутнього фахівця туризму.  Для 
кращого результату можуть бути запрошені представники різноманітних 
національностей (проведення ними лекцій). Це дозволить студентам контролювати 
свої емоції, інтерес до ділових партнерів, клієнтів під час професійної діяльності, 
розуміти потреби клієнтів, створювати чи пропонувати тур який найкраще 
задовольнить потреби клієнта. 

3. Зосередити увагу на розвиток у студентів стратегічного мислення. Це 
дозволить майбутньому фахівцю враховувати всі можливі фактори в своїй 
професійній діяльності та бути готовим до непередбачених ситуацій. Зокрема, в 
Політехнічному університеті ІССЕА під час теоретичних, а особливо під час 
практичних та лабораторних занять зосереджується увага на формування розуміння 
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та вмінь з таких питань, як усвідомлення управлінської ієрархії та послідовності 
встановлення пріоритетів при відповіді на запитання: «Чого ми хочемо досягти та в 
який спосіб?», орієнтацію на розпізнавання та адекватне реагування на зміни в 
середовищі — нові можливості та потенційні загрози, логічне обґрунтування форм і 
методів залучення та напрямків використання інвестицій. Студенти розробляють 
проекти власних підприємств, де обґрунтовують основні судження стратегічного 
мислення в туристській діяльності. 

Як показує досвід останнього десятиріччя, єдино правильним шляхом пошуку 
злагоди заради співпраці у справі побудови розвинутого громадянського суспільства 
– є створення відповідних програм і механізмів, які б через свою духовну культуру, 
етнічний характер та психологію надавали представникам різних етносів можливість 
відтворювати себе шляхом самопізнання та самовизначення [3]. 

Процес розвитку умінь та навичок протягом усіх етапів практичної підготовки 
майбутнього менеджера туризму з оздоровчо-туристської діяльності базується з 
формування у нього початкових умінь, які з часом переростають в навички [4]. 

Таким чином, введення в навчальні програми з досвіду зарубіжних навчальних 
закладів деяких змін до навчального процесу є важливим, адже вони покращать 
підготовку майбутнього менеджера туризму до оздоровчо-туристичної діяльності. 
Тобто, як говориться  в проекті угоди між НПУ ім. М.П. Драгоманова та Політехнічним 
університетом ІССЕА: «встановлення єдиних академічних критеріїв освіти, науки в 
країнах Європи та світу» (Проект угоди, ст.82). 
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Базова модель екскурсійної послуги складається з таких елементів: туристи, 
природні та культурні комплекси, технічні системи, обслуговуючий персонал та 
органи управління. До характерних рис яких належать: туристичний комплекс - 
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соціальне за своїм характером та кінцевим продуктом утворення, його продукція; 
туристичні послуги, які забезпечують розширене відтворення фізичних та духовних 
сил населення, відпочинок та розваги;  також характерна єдність процесів 
суспільного відтворення: виробництва, обміну, розподілу та споживання; для 
утворення та розвитку екскурсійних послуг характерна яскраво виражена орієнтація 
на ресурси, оскільки вони виникають на базі поєднання природних умов і унікальних 
та обмежених історико-культурних об'єктів; природні екскурсійні об’єкти 
характеризуються сезонністю функціонування, обумовленою як природною ритмікою, 
так і рядом аспектів організації суспільного життя. Зміна маршруту може бути 
обмеженою переглядом основних параметрів, а може вимагати розробки нової 
моделі, починаючи з поточного стану до моменту закінчення робіт на об’єктах. 

Маршрут моделюється за принципом найбільш правильної послідовності 
огляду об'єктів і намічається з урахуванням наступних вимог: показ об'єктів слід 
проводити в певній логічній послідовності, не допускаючи непотрібних повторних 
проїздів по одному і тому ж ділянці маршруту (вулиці, площі, міст, шосе), тобто так 
званих «петель»; наявність доступності об'єкта (майданчики для його огляду); 
переїзд або перехід між об'єктами не повинен займати 10-15 хвилин, щоб не було 
дуже тривалих пауз у показі і розповіді; наявність об лаштованих зупинок, в тому 
числі санітарних та місць паркування транспортних засобів. 

Рекомендується до моменту проведення екскурсії мати кілька варіантів руху 
групи. Необхідність зміни маршруту в ряді випадків викликається транспортними 
«пробками», ремонтними роботами на міських магістралях. Все це має бути 
враховано при створенні різних варіантів маршруту. 

Методичні прийоми показу і розповіді в оглядових екскурсіях різноманітні. З 
прийомів показу частіше використовуються попередній огляд (на центральній площі 
міста, оглядового майданчику), екскурсійний аналіз (зазвичай дається при огляді 
основних об'єктів) і рідше прийом зорової реконструкції (оскільки в оглядовій екскурсії 
переважають об'єкти, що відрізняються справжністю), прийом порівнянь (за 
подібністю і відмінності, а також порівняння з іншими широко відомими екскурсантам 
об'єктами).  

Практично всі методичні прийоми розповіді можуть успішно застосовуватися в 
міській оглядової екскурсії. Однак у силу специфіки цих екскурсій з методичних 
прийомів розповіді частіше доводиться вдаватися до довідки, цитування, опису 
об'єктів; прийоми пояснення, коментування та літературного монтажу зустрічаються 
рідше.  

З інших методичних прийомів в екскурсію слід включати елементи ритуалу, 
найчастіше це хвилина мовчання біля Вічного вогню і братських могил. Під час 
виходів для огляду основних об'єктів успішно використовується методичний прийом 
руху, що дозволяє давати більш детальний екскурсійний аналіз об'єктів.  

Послідовність етапів організації і підготовки екскурсійних міських маршрутів  
подорожей передбачає підготовку групи, складання графіка руху на маршруті, 
організаційне і матеріально-технічне забезпечення. Екскурсійна  група повинна бути 
колективом, у якому панують сприятливий психологічний мікроклімат і єдність цілей.  

Розробляючи модель екскурсійної послуги, необхідно враховувати кілька 
факторів. По-перше, потрібно обов'язково вивчити історію свого рідного краю, його 
звичаї, познайомитися з біографіями прославлених земляків. Для цього буде 
потрібно відвідати місцевий краєзнавчий музей, поговорити з його працівниками, 
переглянути книги про своєму регіоні та поспілкуватися зі старожилами, які із 
задоволенням розкажуть про цікаві легендах і події минулого. 

По-друге, слід розробляти маршрути з урахуванням вікової аудиторії. Якщо це 
екскурсії для дітей, обов'язково варто ввести в них елементи цікавості, організувати 
ігрові моменти, наприклад, народити екскурсовода казковим персонажем, придумати 
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тематичний конкурс і т. д. Шкільні екскурсії не повинні бути затягнутими за часом, 
оскільки хлопці швидко втрачають інтерес до одного і того ж заняття. 

По-третє, потрібно ретельно опрацювати час, що витрачається на кожен 
маршрут (від 45 хв. до цілого дня), передбачити зупинки в дорозі, порекомендувати 
кафе для обіду. Якщо екскурсія займає кілька діб, це вимагає ночівлі туристів у готелі 
та забезпечення їх харчуванням 

Окрім історико-географічного (відвідання запорозьких святинь, історичних 
пам’ятників), гідрологічного та бальнеологічного (відпочинку на Солоному Лимані та 
Дніпровських водосховищах), геологічного (Волоські скелі), мінералогічного, 
геоботанічного, екологічного видів туризму, Дніпровський край може запропонувати 
потенційним туристам знайомство із своїм промисловим комплексом, що є одним із 
найбільших в державі, а по деяких параметрах – й унікальним. 

Дана пропозиція є цікавою та перспективною з точки зору розвитку в краї 
промислового виду туризму (або за іншими джерелами – технологічного, 
політехнічного, бізнес-туризму). Сутність його полягає в тому, що в якості 
екскурсійних об’єктів використовуються звичайні промислові підприємства, де в ролі 
атракцій постають виробничі цикли, технологічні процеси, результати роботи 
підприємств, а також наслідки їхнього впливу на навколишнє середовище (в цьому 
випадку промисловий туризм поєднується з екологічним). 

Лише на Дніпропетровщині можливо побачити найбільші в Європі 
металургійне виробництво (Нижньодніпровський трубопрокатний комбінат), систему 
кар’єрів (Інгулецько-Криворізький район), марганцеворудні й феросплавний 
комбінати (м. Орджонікідзе, м. Нікополь) тощо. Слід зазначити, що в останній час 
мешканці інших регіонів України й іноземці все більше цікавляться екскурсіями на 
підприємства, тож цей напрям відкриває нові можливості для туристичних фірм. 

Крім того, є ціла категорія студентів технічних, економічних, природничих 
спеціальностей, котрим екскурс на виробництво не просто цікавий, але й корисний 
для майбутньої роботи. Особливо корисними будуть такі екскурсії для студентів 
геолого-географічних спеціальностей, спеціалізованих шкіл з природничим нахилом 
в цілях ознайомлення зі структурою, особливостями діяльності підприємств, 
виявлення виробничих зв’язків підприємств із постачання сировини та збуту 
продукції, встановлення основних напрямів діяльності підприємств в галузі охорони 
навколишнього середовища тощо; комплексного вивчення територіальних природно 
- та антропогенно-географічних комплексів тощо. 

Досвід проведення подібних екскурсій на підприємства зі студентами геолого-
географічного факультету дозволяє визначити перелік категорій підприємств, що 
викликають особливий інтерес відвідувачів (при цьому об’єктами для відвідування 
були як самі виробничі цехи, так й спеціалізовані індустріальні музеї й центри 
високих технологій): 

1) промислові підприємства із видобутку корисних копалин, кар’єри – 
прикладом є відвідувані студентами діючі (Рибальський гранітний, серія залізорудних 
кар’єрів поблизу м. Інгульця) та відпрацьовані й рекультивовані (Червонокам’янський, 
Кодацький гранітні, Єлізаветівський піщаний) кар’єри, шахти (ВО 
«Павлоградвугілля») тощо; 

2) підприємства обробної та легкої промисловості – різноманітні підприємства,  
що займаються виготовленням промислової продукції (ВО Трикотажна фірма 
«Мрія»);  

3) високотехнологічні виробництва машино - та приладобудівної 
промисловості, енергетичні підприємства – КБ «Південне» (Національний центр 
аерокосмічної освіти молоді України), яке студенти відвідують щорічно під час 
вивчення дисципліни «Дистанційне зондування Землі», а також Придніпровська ТЕС 
(м. Дніпропетровськ) та інші; 
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4) сільськогосподарські підприємства – сільгосппідприємства нового типу, як-от 
Корпорація «Агро-Союз» (с.м.т. Ювілейне; с. Майське Синельниківського району) та 
інші. 

Пропонуємо проект уроку-екскурсії профорієнтаційного змісту з предмету 
географія на тему: «Промислові потужності Дніпропетровщини». 

Регіон – Дніпропетровська область (м. Дніпропетровськ). Вид транспорту – 
автобус Mercedes TOURISMO 350 RHD. Маршрут за конфігурацією – кільцевий. За 
видом - тематична екскурсія, виробничо-промислова, екскурсія - урок.  

Тема: «Промислові потужності Дніпропетровщини» (для учнів 10-х класів, 
СЗОШ №2 з поглибленим вивченням природничих дисциплін (м. Дніпропетровськ), 
СЗОШ №1 (клас з природничим нахилом) (м. Синельникове) до теми «Промисловий 
комплекс України»)). 

Перед початком екскурсії проводиться інструктаж з техніки безпеки і 
показується короткий відео ролик про історію створення заводу. Потім екскурсантам 
одягають захисні жилети і каски [1]. 

Розроблений проект екскурсійного продукту - урок-екскурсію виробничого типу 
профорієнтаційного змісту на тему: «Промислові потужності Дніпропетровщини» є 
інноваційним та відповідає ГОСТ [2]. 

Для аналізу було обрано такі документи: Стратегічний план ISO; Стратегія 
CEN; Концепція розвитку технічного регулювання та споживчої політики  в Україні 
[3,4]. 

 Запропонований проект уроку-екскурсії, складений у відповідності до 
міждержавних стандартів, має перспективу при використані у навчально-виховному 
процесі та пізнавальну цінність, не поступається в якості та може скласти гідну 
конкуренцію турпродуктам, розробленим за міжнародними стандартами. 

Отже, якщо рухатися в напрямі розвитку промислового туризму, який доречи, 
все активніше набирає обертів як у світі (зокрема, в Китаї, Німеччині, Французькій 
Гвіані, США, Росії, Австралії тощо), так і в сусідніх із Дніпропетровщиною регіонах, є 
всі шанси стати лідером промислово-туристської галузі в країні. 
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прийоми обслуговування, надання послуг харчування в залежності від їх 
національності, релігійних вподобань, віку, тощо. 

Особливо при організації харчування іноземних гостей необхідно враховувати 
національність гостей, адже приготування страв рідної кухні туристів вимагає великої 
майстерності кухаря, інакше можна досягти зворотного ефекту і образити патріотичні 
почуття гостя. Врахування національних традицій харчування повинно відображатися 
в меню, воно повинно бути різноманітним за днями тижня. Обов’язково потрібно 
включати не менше п'яти-шести фірмових страв і страв на замовлення. Також 
потрібно дотримуватись певних правил при зустрічі іноземних гостей.  

Мета статті є аналіз особливостей надання послуг харчування для іноземних 
туристів. 

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: 
 визначити особливості організації надання послуг харчування; 
 проаналізувати послуги що надаються іноземним туристам у закладах 

харчування; 
 дати повну характеристику умовам обслуговування та надання послуг 

харчування іноземним туристам; 
 проаналізувати організацію та обслуговування іноземних туристів ресторанних 

закладах. 
Організовуючи харчування іноземних туристів стравами української та інших 

поширених кухонь (французької, італійської, китайської), необхідно пам'ятати, що на 
формування особливостей харчування в різних країнах, впливає низка факторів, 
серед яких основні: природні особливості тієї чи іншої країни, зумовлені 
географічним положенням, етичні і релігійні норми, конкретні історичні долі народів, 
рівень досягнутого розвитку країн. У кожній країні, у людей різних національностей є 
властиві їм смаки у виборі продуктів харчування, приготуванні страв, застосуванні 
різноманітних способів та технологічних прийомів теплової обробки продуктів, 
використанні спецій і приправ. Є також і певні харчові обмеження, наприклад, 
американці п'ють каву перед сніданком, а перед обідом п'ють чисту воду з льодом. В 
європейській традиції снідати, обідати та вечеряти з мінеральною або фруктовою 
водою, а у східній - не вживати мінеральної води зовсім. Датчани, норвежці, чехи й 
румуни не люблять баранину, англійцям не варто пропонувати варені ковбаси, 
борошняні соуси, заливну рибу, млинці й пельмені, європейці та американці не 
люблять гострих приправ, а вихідці з Азії, Центральної та Південної Америки – 
навпаки, італійці, чехи, болгари, румуни, араби не їдять чорного хліба, німцям, 
австрійцям, швейцарцям, французам, італійцям, грекам, арабам, туркам краще 
пропонувати каву, а китайцям, японцям, індійцям, корейцям – чай, також  японці та 
корейці не п'ють молока, щодо румун то вони не вживають соуси, а корейці не 
визнають бульйонів[3]. 

При організації харчування іноземних туристів слід мати на увазі, що більшість 
людей у всіх країнах світу харчується три рази на день. У багатьох країнах сніданок 
складається з фруктового соку, олії, джему або варення, хліба-тосту, булочок, 
сосисок або омлету, шинки з гарніром, кави або чаю. Такий сніданок прийнято 
називати європейським.  

Особливої уваги вимагає організація харчування віруючих людей. Так, у певні 
дні та періоди не вживають їжі тваринного походження (крім меду) православні та 
католики. Індуїсти не п'ють молока та не їдять яловичини, не вживають свинини та 
алкогольних напоїв мусульмани. Віруючі іудеї в приготуванні та вживанні їжі 
притримуються законів кашрута - правил, яких потрібно дотримуватись при 
приготуванні не тільки святкової, але і щоденної їжі, наприклад, заборонено 
змішувати молочну і м'ясну їжу, вживати м'ясо тварин, що не жують жуйку і не мають 
роздвоєного копита, а також м'ясо хижих тварин і птахів, плазунів і риб, у яких немає 
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плавників і луски (зокрема молюсків), а також усі продукти, з цих тварин отримані. Їжа 
для віруючих іудеїв у ресторанах повинна готуватися в присутності рабина. 

Необхідно також враховувати особливості в режимі харчування вихідців з 
різних країн, які характеризуються часом приймання їжі, її калорійністю в різний час 
доби. Англійці, французи, американці другий прийом їжі називають ланчем, за часом 
він збігається з нашим обідом. У меню ланчу немає перших страв, є закуски, другі 
страви, солодкі страви й кава або чай. Обід - за часом наша вечеря - складається із 
закуски, першої та другої страви, десерту, чаю або кави, ознакою підвищеної уваги 
до англійських гостей буде організація для них п'ятигодинного чаю[3]. 

Німецька та австрійська кухня містить різноманітні страви з свинини, птиці, 
яловичини, телятини, риби. У великій кількості вживаються овочі, особливо картопля 
і капуста, переважно у відвареному вигляді. У німецькій кухні широко представлені 
страви з рубленого м'яса та молочнокислих продуктів, бульйони, супи-пюре, 
бутерброди, салати, морозиво, компоти, киселі, желе, муси. Широко 
використовуються при приготуванні страв ковбаси, сосиски, сардельки, яйця. Риба 
переважно у відвареному і тушкованому вигляді. Національний напій - пиво, чорна 
кава, чай з лимоном. Особливістю німецької кухні є подача перших страв невеликими 
порціями, гарнірів - окремо від основних страв, їжа не повинна бути гострою. 

Італіські страви характеризуються широким асортиментом макаронних 
виробів. До них подається масло, тертий сир, а також різні соуси. При приготуванні 
страв та салатів використовується оливкова олія. Як гарнір подаються різні овочі, у 
тому числі пряні. Італійці охоче їдять страви з натурального м'яса, м'ясні страви з 
соусами, страви з різних нерибних морепродуктів (краби, омари, 
лангусти, восьминоги, каракатиці та ін), люблять сир, маслини свіжі фрукти, горіхи, 
фініки, бісквітні торти і тістечка, морозиво , чорну каву. Після десерту їдять сир і 
п'ють чорну каву. У швейцарській кухні найбільш поширеним національною стравою є 
фондю, причому кожна провінція вважає, що саме у неї самий кращий рецепт 
приготування цієї страви.У кожному з міст є своє «фірмова» страва: Берн славиться 
ковбасами, Цюріх - солодкими ласощами під назвою «хюхлі» і «коєпфлі», в Базелі 
готують дуже смачне печиво «Пелюстки лотоса». Всесвітню славу Швейцарії 
принесли її сири, а також кондитерські вироби, причому дуже часто їх випікають в 
домашніх умовах. Що стосується шоколаду, то достатньо в будь-якому куточку світу 
сказати про те, що він швейцарський, щоб цим відразу ж визначити його якість.У 
Швейцарії, як закуска особливо популярні омари, лангуста, чорна зерниста ікра, 
лососина, холодна смажена свинина, ковбаса. 

Кухні народів Арабських країн (Єгипту, Алжиру, Сирії, Іраку, Саудівської Аравії, 
Лівану, Лівії) характеризується широким використанням баранини, козлятини, 
телятини, птиці, бобових, рису, овочів, свіжих і консервованих фруктів. Значне місце 
займають блюда з риби, яєць, молочнокислі продукти, особливо сири, що нагадують 
бринзу. У великих кількостях застосовується цибуля, часник, оливки, перець чорний і 
червоний, кориця, ароматичні трави. Для приготування їжі використовується 
оливкова олія. З напоїв - чай, кава, кип'ячену воду з льодом, різні соки. 

Традиційні страви скандинавських країн (Данії, Норвегії, Швеції) відрізняються 
великою кількістю страв з риби, різними бутербродами, широким застосуванням 
молока і молочних продуктів, круп для приготування каш, приготування страв з 
борошна (млинці, пироги, пампушки). Значне місце займають блюда з яловичини, 
телятини, свинини, варені або тушковані. Улюблений напій скандинавських народів 
кави[2].  

Ресторанні заклади обслуговують іноземних туристів, як групами, так і 
індивідуально, приймаючи замовлення груп туристів не менше, ніж за добу, від 
туристичних фірм. Для груп туристів передбачається  триразове харчування – 
сніданок, обід, вечеря, на прохання туристів в ресторані можна замовити дієтичні або 
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вегетаріанські страви. Меню сніданку може передбачати так званий європейський 
сніданок. Сніданок починається з 8 до 10 год.; обід – з 12 до 15 год.; вечеря – з 18 до 
20 год. 

При організації обслуговування груп іноземних туристів може 
використовуватись бригадний метод, тому що тривалість сніданку не повинна 
перевищувати 30 хвилин, а обіду і вечері – 1 год. 

Бригада офіціантів в процесі підготовки сніданку, обіду або вечері після 
відповідного сервірування столу за 10 – 15 хвилин до приходу туристів згідно меню 
ставить на столи масло, хліб, булочки, воду з льодом, холодні закуски, тощо. Інші 
страви згідно меню – cупи, другі страви, десерт, гарячі напої – подають в процесі 
обслуговування. 

За одним зі столів, призначених для харчування іноземних туристів, ставлять 
національний прапорець країни, з якої прибули туристи, за ними закріплюють місця. 

У ресторанах офіціанти повинні вільно володіти 3 мовами( українська, 
російська, англійська), вітаючи туристів іноземною мовою , надають їм допомогу у 
виборі страв і напоїв зазначених у меню, також дають їм характеристику, 
відповідають на питання, що стосуються порядку обслуговування, пояснюють 
порядок розрахунку, називають вартість страв і напоїв. 

Обслуговування іноземних громадян може здійснюватися за кредитними 
карточками фірм «Амерікен Експрес», «Дайнерс Клаб»,  «Євро кард», «Мастер 
Кард», «Карт Бланш» та за безготівковим рахунком[4]. 

Отже, в сучасних умовах розвитку туристичної галузі ресторанам потрібно 
більше приділяти уваги роботі і зв’язкам з іноземними туристами, а для цього 
потрібно вкладати гроші в інфраструктуру і якісне обслуговування готельно-
туристичного комплексу, та більше звертати увагу на якість надання послуг та 
кваліфікацію персоналу. 
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На сучасному ринку туристичних послуг досить інтенсивно набувають розвитку 

туристичні фірми, створюючи цим конкуруюче середовище. Виходячи з цього, 
виникає необхідність впровадження таких заходів, які стимулюватимуть продаж 
туристичного продукту та впливатимуть на споживчу поведінку, незважаючи на 
конкуренцію між туристичними фірмами, які реалізують на ринку подібний за 
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властивостями товар або послугу. Тому, стимулювання туристичного продукту, як 
органічна частина маркетингової діяльності туристичних підприємств, сприяє 
підвищенню ефективності продажу туристичного продукту. 

Мета дослідження: розглянути технологію стимулювання туристичного 
продукту на прикладі туристичних фірм.  

Відповідно до мети роботи були поставлені такі завдання:  
 визначити сутність, мету та засади стимулювання продажу туристичного 

продукту;  
 дослідити основні напрями стимулювання продажу туристичного продукту; 
 охарактеризувати стимулювання співробітників підприємства та їх посередників;  
 дати характеристику методів стимулювання споживачів. 

Стимулювання продажу (збуту) в комплексі просування являє собою систему 
спонукальних заходів, спрямованих на отримання відповідної реакції цільової 
аудиторії на різні заходи в межах маркетингової стратегії підприємства та його 
комунікаційної стратегії зокрема. Це засіб короткострокового впливу на ринок [1]. 

Основною метою стимулювання збуту є пропонування споживачам і учасникам 
процесу продажу додаткового стимулу до дії, результатом якої буде купівля товару. 
Стимулювання збуту, базуючись на певній цінності товару для споживача як 
передумові продажу, пропонує йому "приманку", яка збільшує цю цінність і спонукає 
до купівлі товару навіть тоді, коли покупка незапланована [6]. 

Виділяють наступні методи стимулювання збуту продукту, які можна умовно 
об'єднати в три великі групи: 

1. Цінове стимулювання (продаж за зниженими цінами, пільгові купони,талони, 
право на знижку). 

2. Товарне стимулювання (пропозиція в натуральній формі - премії, взірці 
товару). 

3. Активна пропозиція (конкурси покупців, ігри, лотереї) [5]. 
Цільова аудиторія диктує як цілі стимулювання, так і комплекс засобів для 

стимулювання збуту. Тому, від багатоцільової спрямованості залежить вибір мети. 
Згідно цього існує три типи цільових аудиторій, які визначають напрям стимулювання 
туристичного продукту:  

1. Споживач. Широкий спектр прийомів стимулювання продажів був створений 
з єдиною метою - найефективнішим чином привернути споживача і задовольнити 
його запити. Споживачеві відданий пріоритет, оскільки всі інші об'єкти є лише 
посередниками і дія на них виявляється для посилення впливу на споживача. Цілі 
стимулювання, зверненого до споживача, зводяться до наступного: 
 збільшити число покупців; 
 збільшити кількість товару, купленого одним і тим же покупцем; 
 утримати і винагородити лояльних споживачів. 

2. Торговий персонал. Продавець не повинен бути обійдений увагою 
виробника, тому що від його здібностей та вміння продати товар залежить успіх 
підприємства. На користь фірми стимулювати, заохочувати і нарощувати ці якості.  

3. Торговий посередник. Стимулювання збуту по відношенню до посередників 
переслідує своєю метою підвищити їх активність і збільшення ними обсягу закупівель 
і продажів [4]. 

Стимулювання співробітників фірми належить до сфери мотивації і 
спрямоване на підвищення якості обслуговування клієнтури, зростання професійної 
майстерності, а також на заохочення пропозицій по різних напрямах діяльності 
туристського підприємств. До форм стимулювання співробітників відносяться 
матеріальну винагороду і додаткові стимули [7]. 

Відповідно до засобів стимулювання співробітників належать: 
 премії найкращим працівникам; 
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 надання додаткових днів відпустки; 
 організація відпочинку і туристичних поїздок за рахунок фірми; 
 конкурси продавців фірми; 
 проведення конференцій продавців; 
 залучення працівників до обговорення результатів роботи та планів; 
 моральні заохочення працівників — присвоєння почесних звань,   поздоровлення 

та вручення пам'ятних подарунків керівництвом фірми з нагоди свят та особистих 
урочистостей [2]. 

У своїй повсякденній роботі з агентствами туроператор приділяє чималу увагу 
стимулюванню посередників, у число яких відносять (туристичні бюро, екскурсійні 
бюро, туристські агентства), а також особи і фірми, які  виконують окремі 
маркетингові функції. 

Тому, конкретними інструментами стимулювання торгових посередників є: 
 встановлення прогресивної комісії за продаж туристських поїздок понад 

встановленої квоти; 
 збільшення розміру знижки на обслуговування у несезонний період у разі 

гарантій з боку посередників зростання обсягів несезонного туризму; 
 вручення представникам фірм-посередників представницьких подарунків і 

сувенірів; 
 надання знижок на групові поїздки до разі збільшення обсягів продажу; 
 безкоштовне обслуговування працівників роздрібної фірми, які супроводжують у 

мандрах туристські групи; 
 організація рекламних поїздок працівників роздрібних туристських фірм 

безкоштовно або з наданням їм значних знижок; 
 спільна реклама; 
 надання спеціальних знижок, наприклад стимулюючих збут нових туристичних 

продуктів; 
 торговельні конкурси, які мають на меті підвищити (навіть на короткий час) 

зацікавленість посередників у реалізації продуктів фірми [3]. 
Широкий спектр прийомів стимулювання продажів застосовується для 

споживачів. А саме: 
1. Знижки з ціни, який є одним з найчастіше застосовуваних прийомів. 

Приклади фірм: MIBS Travel, Coral Travel, Anex Tour, «TPG», Гамалія, NEWS Travel 
та ін. 

2. Зразки, поширення яких здійснюється з допомогою надання додаткового 
безплатного обслуговування протягом кількох днів у тому випадку, якщо турист 
купить тур з максимальною тривалістю поїздки.  

3. Премії, що надаються в якості винагороди за звернення до конкретної 
послуги (фірмові майки, дорожні сумки, квіти, дрібних предметів домашнього ужитку 
та ін.) Приклади фірм: Coral Travel, Anex Tour, Natali Tours, Аккорд-тур, Mouzenidis 
travel та ін. 

4. Залікові талони - вид премії, за якою винагороду при купівлі туристичного 
продукту надається у вигляді талона, за яким його можна одержати в іншому місці 
(талони на прокат авто, яхт та ін.) Приклади фірм: Поїхали з нами, Алібі тур, TUI 
Україна, Anex Tour, Coral Travel, Join up та ін.  

5. Купони, які становлять своєрідні сертифікати, які дають власникові право на 
знижку при придбанні туристських послуг. Приклади фірм: Поїхали з нами, Пілігрим, 
Coral Travel, Anex Tour, «TPG», Гамалія, MIBS Travel та ін. [7]. 

6. «Підкріплення» продукту - це комплекс додаткових послуг, які можуть 
отримати клієнти фірми (інформаційні матеріали, зручність в обслуговуванні). 
Приклади фірм: MIBS Travel, Coral Travel, Anex Tour, «TPG», Поїхали з нами, Соната, 
Феєрія мандрів, Сага та ін. 
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7. Презентації продукту, які полягають у проведенні різних семінарів, 
консультаційних днів і виїзних (наприклад, на виставках) показів, що сприяє 
залученню клієнтів. Приклади фірм: MIBS Travel, Coral Travel, Anga Travel, Natali 
Tours, 1000 доріг Україна, Соната, Феєрія мандрів, Інкомартур, TUI Україна та ін.   

9. Конкурси, ігри, лотереї та вікторини, які застосовуватися для стимулювання 
споживання різних продуктів, призначених для різних сегментів ринку. Приклади 
фірм: Арістея тур, Алвона, Соната, Premio Travel, Natali Tours та ін [3]. 

Не менш важливим методом стимулювання продажу туристичного продукту 
споживачеві є безпосередній контакт представника фірми з одним або декількома 
потенційними покупцями з метою представлення туристичного продукту і здійснення 
продажу. 

Отже, стимулювання продажу туристичного продукту є необхідним засобом 
для ефективного функціонування туристичного підприємства в умовах конкуренції. 
Методи стимулювання використовують здебільшого для пожвавлення попиту, 
підвищення обізнаності споживачів про товари чи послуги, що пропонуються, 
створення необхідного іміджу. Не менш важливим є стимулювання працівників та 
посередників. Відповідно дані цільові аудиторії є приорітетними для збуту продукції і 
потребують ефективної мотивації для здійснення продажу, покупки чи надання 
туристичних послуг.   
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Послуга харчування як продукт ресторанного господарства  
(на прикладі ресторану - кнайпу «Криївка») 

 
Костючик С.В. студент 3 курсу 
напряму підготовки  «Туризм» 
науковий керівник: 
викладач Бартош Л.П. 

 
Розглядаючи сучасний туризм, як одну із форм підприємницької діяльності,  не 

можна оминути індустрію харчування. Тенденція останніх років – це організація 
ресторанів української, національної кухні. Вони розраховані на українську 
аудиторію, а також на іноземців, які приїжджають в Україну і бажають відчути 
місцевий колорит. 

Розвиток ринкових відносин у нашій країні витиснув багаторічну монополію на 
сферу ресторанного сервісу. Україна стрімко ввійшла в 21 століття, яке надає 
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чимало нових можливостей. Економічні зміни обумовили відродження вітчизняного 
ресторанного бізнесу, закладеного в багатій культурній та історичній спадщині 
ресторанної справи України. Складні й неоднозначно сприйняті в суспільстві процеси 
приватизації зумовили зміни форм власності численних кафе, ресторанів, що 
відрізнялися обмеженим асортиментом і традиційно не нав’язливим сервісом. 

За останні роки в українських виданнях була представлена низка розробок з 
досліджуваної теми. Але ці видання висвітлюють досвід іноземних фахівців з 
ресторанного бізнесу, які не завжди є придатним до українського ринку в силу його 
специфічних особливостей. Недостатньо представлений досвід роботи тих 
підприємств, що домінують на ринку ресторанного бізнесу України, зокрема 
ресторанів при готелях та туристичних комплексах.  

Метою статті є дослідження організаційних засад надання послуг харчування 
туристам, проектування процесу сервісного обслуговування, визначення сертифікації 
послуг харчування в ресторанних закладах та проведення аналізу діяльності закладу 
харчування щодо надання послуг (на прикладі ресторану - кнайпи «Криївка».) 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: вивчити 
організаційно - правове забезпечення процесу сервісного обслуговування в закладах 
ресторанного господарства; провести аналіз надання послуг харчування туристам; 
дослідити механізм забезпечення якості надання послуг харчування;  ознайомитись 
із можливими шляхами удосконалення послуг харчування. 

Однією з основних послуг у закладі ресторанного господарства є харчування. 
Процес споживання їжі інколи збігається з процесом спілкування людей, виховання, 
розваг. 

Туристична індустрія харчування містить в собі: ресторани, кафе, бари (гриль-
бари, пивні бари, фітобари, коктейль-бари й ін.), їдальні, фабрики-кухні, фабрики 
заготівельні, буфети, шашличні, продовольчі магазини та кіоски кулінарії і т.п. Ці 
підприємства знаходяться як у власності туристичних фірм, так і на правах оренди. 
Більшість з них є «вбудованими» у туристично-готельний блок (готель) і є їхньою 
частиною, рідше дані підприємства працюють в автономному режимі. 

На сьогоднішній день сфера ресторанного підприємництва є одним з найбільш 
складних в плані нормативно-правового регулювання видів господарської діяльності. 
У звязку з цим важливе значення має ефективне використання підприємцями 
законодавства, яке регулює організацію і здійснення ресторанного бізнесу. Дуже 
часто буває важко розібратися у великому масиві законів, а також підзаконних актів 
різних міністерств, відомств, комітетів та інших органів державної влади України. 
Для зручності всі нормативні акти згруповані не за науково-галузевим принципом, а 
по сфері регулювання окремих сторін діяльності субєктів ресторанного бізнесу [3]. 

Регулювання діяльності ресторанних господарств регламентує ряд законів та 
постанов, що допомагають ефективно вести підприємницьку діяльність закладів 
ресторанного господарства. 

Для оцінки якості послуги харчування перевіряється дотримання вимог щодо: 
умов виробництва кулінарної продукції, зберігання, реалізації та організації 
споживання, у тому числі сировини та продовольчих товарів, які використовуються 
для виробництва кулінарної продукції; умов обслуговування; умов матеріально-
технічного оснащення; рівня професійної підготовки та кваліфікації обслуговуючого 
персоналу. 

 Сферу послуг громадського харчування регламентують такі основоположні 
Закони України: "Про туризм" від 15.09.95 р. № 324/95-ВР (в редакції від 18.11.2003 р. 
№ 1282-ІУ),"Про захист прав споживачів" від 15.12.93 р. № 1023-ХП (в редакції від 
01.12.2005 р. № 3161-ІУ), "Про безпечність та якість харчових продуктів" від 
06.09.2005 р. № 2809-ІУ, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо підтвердження якості та безпечності харчових продуктів і продовольчої 
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сировини" від 08.09.2005 р. № 2863-ГУ, "Про м'ясо та м'ясні продукти" від 22.02.2006 
р., "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні 
та використанні генетично модифікованих організмів" від 31.05.2007 р. № 1103-У .; а 
також санітарні правила і норми, медико-біологічні вимоги, низка стандартів, інші 
нормативні акти[3]. 

Опрацювавши нормативно-правову базу регулювання ресторанного бізнесу та 
сертифікацію послуг харчування, буде доцільно проаналізувати процес 
обслуговування туристів у ресторанних закладах України, на прикладі Львівського 
ресторану - кнайпи «Криївка». 

Львівський ресторан-кнайпа «Криївка» - без сумніву, найколоритніший заклад 
України. Попри те, що ресторан відкрили лише у 2007 році, він набув шаленої 
популярності серед туристів. Натомість львів’яни не часті гості цього ресторану ‒ 
гамірна атмосфера й натовп відвідувачів швидко набридає. Кнайпа оформлена як 
криївка УПА й знаходиться у одному з підвалів на площі Ринок. Але щоб потрапити 
до закладу, замало знати його точну адресу: на вході охоронець обов’язково запитає 
у вас пароль (Слава Україні! - Героям слава!). Без знання цього таємного гасла у 
«Криївку» вас не пустять. Кухня у ресторані - польова українська, а страви подають у 
військовому посуді. Ціни у «Криївці» доволі демократичні, а назви страв напрочуд 
колоритні: яєчня з копченим салом та сиром обійдеться вам у 30 гривень, салатка 
(салат) «Празник в Маневичах» - 35 гривень, борщ «Перше причастя» - 25 гривень,. 
Подають у закладі й медовуху, пиво, чай та каву. У ресторані «Криївка» працює тир, 
можна сфотографуватись зі зброєю та іншим цікавим антуражем. За великим 
рахунком, заклад можна вважати таким собі музеєм УПА. Цікава ідея та її 
оригінальне втілення забезпечило кнайпі нечувану славу. За досить короткий час 
заклад став однією з найвідоміших туристичних атракцій Львова та одним з 
найвідвідуваніших закладів Європи. Щороку «Криївку» відвідує понад мільйон осіб[1]. 

 Львівська «Криївка» має ряд особливостей обслуговування клієнтів, які 
відрізняють її від інших закладів харчування не лише в Україні а й в Європі. 
«Пароль?!» – таким погрозливим питанням зупиняє відвідувачів у під’їзді 14-го 
будинку площі Ринок варта з кулеметом . Щоб не звинуватили нікого в дискримінації 
зазначу, що незалежно від відповіді двері «Криївки» гостинно відчинені для усіх 
відвідувачів. А охоронці – елемент епатажного образу закладу. Сьогодні кнайпа 
представлена двома підземними продовгуватими залами з неотесаного каменю. Що 
цікаво, офіціанти проінструктовані на предмет спілкування з клієнтами по темі 
«історія УПА», щоб гості міста могли задавати відмінні від гастрономічних 
запитання[2]. 

Аналізуючи заклад ресторанного господарства «Криївка», можна виділити 
багато особливостей надання послуг харчування та обслуговування відвідувачів і 
туристів. Які виділяються і є неодноманітними, не лише на території України, а й на 
Європейському ринку  надання ресторанних послуг. За короткий час заклад став 
однією з найвідоміших туристичних цікавинок Львова. Крім колориту в обслуговуванні 
та тематики даного закладу,  в «Криївці» часто проводяться масові заходи які, також, 
зацікавлюють споживачів до відвідування даного ресторану. На базі ресторану 
проводяться різні настільні ігри, на прикладі мафії та української патріотичної гри « 
Криївка», які організовує  «Молодий Народний Рух»  що розробив свій ефективний 
спосіб українізації молоді – гру «Криївка». Останнім часом за традицію стало 
проводення в ресторані творчих вечірок у стилі УПА, де відвідувачі мають 
дотримуватись дрескоду відповідної тематики та відповідної епохи. Що дає змогу 
згрупувати різні контингенти споживачів за віком, статтю, особистими інтересами, 
адже їх об’єднує тематика патріотичного виховання та любові до рідної держави, 
пам'ять та повага до героїчного минулого України. Також «Криївка» надає базу для 
проведення концертів сучасним музикальним та аматорським групам музикантів, які 
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виступають і проводять концертну програму та різні розіграші у даному ресторані, на 
такі свята як: Новий Рік, день музики, день незалежності України, Великодневі свята, 
день Львова. Що також, дає змогу залучити ширше коло споживачів, та істотно 
збільшити доходи ресторану і його рекламу на всіх рівнях рекламування. 

Отже, актуальність обраної теми дослідження полягає в тому, що нові 
економічні відносини, які склалися у суспільстві з ринковою економікою, потребують 
подальшого розвитку економічної науки в сфері ресторанного бізнесу, зокрема обліку 
витрат виробництва та реалізації продукції. Саме на прикладі ресторану «Криївка» 
можна показати нову технологію обслуговування туристів в закладах ресторанного 
господарства, де використовується певна тематика, інтер’єр та тип закладу. 
Військовий колорит УПА є актуальним для України, тому досить вдало підібрана 
концепція ресторану, обраний персонал та створена атмосфера, надає даному 
ресторану такої популярності та успіху. 

Цей вид ресторанів, при правильному їх позиціонуванні на ринку ресторанних 
послуг зможе набути широкої популярності на території України, завдяки особливому 
оформленню,  невибагливій технології обслуговування споживачів та неоднорідних, 
незвичайних і колоритних послуг подання страв та оформлення меню. 

Наша країна багата на історію, тому сучасні інвестори мають великий 
потенціал для вкладання коштів саме у тематичні кафе та ресторани, адже певна 
тематика може приваблювати значну цільову аудиторію. Український колорит можна 
створювати у ресторанах майже у всіх куточках нашої держави, що обов’язково 
збільшить потік туристів і надасть поштовху для розвитку ресторанного господарства 
України. 
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В умовах розбудови української держави, туризм стає дійовим засобом 

формування ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до 
державного бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, 
проведення змістовного дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широких 
верств населення до пізнання історико-культурної спадщини країни.  

Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні 
конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити 
туристичні потреби споживача. Перспектива  розвитку туризму в цілому залежить від 
комплексу умов: природно-географічних, історико-політичних, соціально-економічних, 
демографічних, що склалися у суспільстві і факторів, які їх визначають. Сприятливим 
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та перспективним для розвитку туризму і створення конкурентоздатного 
туристичного продукту в Україні є Закарпатська область, зокрема, Міжгірський район, 
де сконцентрована достатня кількість природно-рекреаційних, культурно – історичних 
та антропогенних туристичних ресурсів, які сприятимуть розвитку майже всіх видів 
туризму. Це в свою чергу збільшить потоки як внутрішніх так і іноземних туристів та 
принесе значні економічні надходження до бюджету району та області. 

Метою статті є дослідження туристичного потенціалу Міжгірщини, теоретичне 
обґрунтування проектування програми перебування на маршруті. Розробка власного 
туристичного маршруту «Подих Карпат».  

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання: дослідити 
туристично-рекреаційний потенціал ресурсів Міжгірщини; розкрити теоретичні засади 
проектування туристичної програми перебування на маршруті; розглянути процеси 
планування та організації туристичних маршрутів; розробити власний туристичний 
маршрут Міжгірщиною. 

Міжгірщина посідає одне з перших місць в Україні за кількістю рекреаційних 
ресурсів, маючи вигідне географічне розташування в центрі Європи, може стати 
центром туризму, екскурсій та відпочинку. Для відпочинку, туристам пропонують 
туристичні бази, готелі, приватні садиби, мисливські будиночки, тощо. В селищі 
Міжгір’ї та біля сіл Синевирська Поляна, Синевир, Подобовець, Верхній Студений 
працюють гірськолижні витяги. Санаторно-курортний комплекс базується  на цілющих 
джерелах мінеральних вод, із яких 2 використовують санаторно-курортні заклади,а 2- 
заводи для розливу мінеральних вод (Соймівське та Колочавське джерела). У районі 
розвинені пішохідний, кінний, водний і велосипедний види туризму. Для кожного з них 
розроблено та визначено певні маршрути. Також, існує мережа облаштованих 
екологічно-пізнавальних стежок та історично-етнографічних маршрутів із 
відвідуванням музеїв, пам’яток архітектури та культури,ознайомленням із народними 
традиціями та побутом [4]. 

Організація  маршруту залежить від специфіки подорожі і конкретних умов 
місцевості. Він може бути лінійним, лінійно-радіальним із дальніми екскурсіями і 
розвідувальними виходами вбік від основного шляху, кільцевим з поверненням до 
початкової точки шляху. Розробляючи маршрут, треба забезпечити поступове 
підвищення складності природних перешкод із зростанням інтересу мандрівників до 
другої третини подорожі. На цю частину бажано залишити технічно найскладніші 
ділянки, відвідування найцікавіших музеїв і пам'ятників, панорамних пунктів, інших 
об'єктів [3]. 

Організація і підготовка туристсько-краєзнавчих подорожей передбачає: 
підготовку групи, складання графіка руху на маршруті, організаційне і матеріально-
технічне забезпечення. Планування маршруту бажано здійснювати так, щоб він 
проходив природними шляхами (русла річок, польові та лісові дороги, перевали, 
обладнані переправами через річки, тощо). Початковий та кінцевий пункти маршруту 
мають бути недалеко від населених пунктів, у яких регулярно їздить транспорт. 
Маршрут поділяють за окремими днями, вимірюють відстані денних переходів, 
визначають орієнтовні місця ночівель, днювань, якщо потрібно - проведення 
дослідницьких, робіт, екскурсій, поповнення продуктів, розробляють запасні варіанти 
тощо. Зробивши виміри, далі складають  графік руху  по маршруту [2]. 

Для розробки повноцінної туристичної поїздки потрібно багато попрацювати 
над туристичною інформацією та місцевими статистичними даними, після чого 
створюється програма перебування туристів на маршруті. Програма перебування 
туристів на маршруті є головним аспектом створення туристичного  маршруту, адже 
саме на програмі лежить вся основна тематика подорожі. Розробка маршруту 
включає такі етапи: вибір пунктів маршруту; ієрархізація цих пунктів; вибір пунктів 
початку та закінчення маршрут; після чого провадиться розробка схеми маршруту та 
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його оптимізація. Розробка схеми маршруту та його програмне забезпечення є 
нерозривно пов'язаними паралельними процесами . 

При складанні програми перебування туристів на маршруті  визначається: 
маршрут подорожі, перелік туристичних підприємств-партнерів, період надання 
послуг кожним підприємством – виконавцем послуг, перелік та склад послуг, які 
надаються під час туру, комплекс розважальних заходів та анімаційних програм, час 
перебування туристів у кожному пункті маршруту, кількість туристів, вид та кількість 
транспортних засобів, задіяних в обслуговуванні туристів, потреба в послугах гідів, 
екскурсоводів, закордонних представників, інструкторів, перекладачів, 
супроводжувачів (керівників) груп туристів, порядок підготовки документів туристів 
(інформаційних, рекламних листів та документів, що забезпечують подорож) [1]. 

Досліджуючи територію Міжгірського району, нами було розроблено 
туристичний маршрут, що включає в собі всі найпривабливіші туристичні об’єкти 
Міжгірщини в плані культурно- пізнавального та рекреаційного туризму. 

Маршрут Міжгірщиною «Подих Карпат» 
Вид туризму: пізнавальний . Сезон: весна. Тривалість: 3 дні. Складність: середня. 
Кількість туристів у групі: 10 осіб. Вік туристів: 16 – 50 років. Послуги страхування:  за 
бажанням. Тип розміщення: туристичні комплекси та агросадиби. Послуги 
харчування: сніданок у готелях (харчування за бажанням у колибах і ресторанах). 
Вид пересування: автобусний. Загальна протяжність: 320 км. Карта та схема  

маршруту: 
 
            Умовні позначення:  
 
            П/п; К/п- м. Ужгород. 
            Пр 1- с. Сойми. 
            Пр 2- оз. Синевир. 
            Пр 3- НПП «Синевир». 
            Пр 4- с. Колочава. 
            Пр 5- с. Подобовець. 
            Пр 6- г. Великий Верх. 
            Пр 7- смт. Воловець. 
 
 

Програма перебування на маршруті: 
1 день 165 (км): виїзд з міста Ужгород; сніданок (1 год.); посадка в рейсовий 

автобус; переїзд у село Сойми (джерела мінеральних вод) - 2 год.; переїзд до 
оз.Синевир (оглядова екскурсія озером) - 1 год.; обід в колибі (30 хв.); відпочинок (1 
год.); переїзд до НПП «Синевир» (екскурсія по парку, огляд вольєрів з ведмедями) - 1 
год.; переїзд в село Колочава (30 хв.); поселення на ночівлю у комплекс відпочинку 
«Ажіо»  розташований у селі Колочава; вечеря у колибі-музеї «Фауна Закарпаття»(1 
год.); відпочинок . 

2 день 80 (км): сніданок у комплексі відпочинку «Ажіо» (1 год.); відвідування 
музею «Старе село»(1 год); виїзд до музею «Лінія Арпада» (Командний бункер, 
Бункер-шпиталь, бункер-столова ) - 1.30 год.; обід у колибі (30 хв.); відпочинок 
(вільний час)-1 год.; відвідування музею «Стара школа» (1 год.); відвідування музею 
«Чеська школа» (30 хв.); вільний час (1 год.); вечеря у колибі-музеї «Фауна 
Закарпаття» (із театральним дійством героїв Закарпатського краю) - 2-3 год.; ночівля 
у комплексі відпочинку «Ажіо» . 

3 день 75(км): сніданок у туристичному комплексі «Ажіо»(1 год.); переїзд до 
села Пилипець (1.30 год.); перехід до водоспаду Шипіт, оглядова екскурсія  
водоспаду (1 год.); підйом на гору Великий Верх , висотою 1596 м.(2 год.); обід у 
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колибі в горах (30 хв.); відпочинок,оглядова екскурсія гірським Закарпаттям(1 год.); 
спуск до села Пилипець (1.30 год.); переїзд до села Воловець (1 год); вечеря в 
ресторані (30 хв.); переїзд до  міста Ужгород (1 год); посадка на потяг. 

У вартість туристичного маршруту входить: вхідний квиток до озера Синевир; 
дегустація мінеральних вод Сойми; обід у колибі-музеї «Фауна Закарпаття»; 
транспортне обслуговування згідно маршруту; екскурсійне обслуговування згідно 
туристичного маршруту; відвідання музеїв Колочави. У вартість туристичного 
маршруту не входить: трансфер до села Колочава; ціна білетів з місця проживання; 
можливі додаткові послуги: сауна та лазня в селі Колочава. Вартість маршруту : 1100 
грн. (транспортні витрати, вхід у музеї та заповідні зони, екскурсії у музеях в с. 
Колочава, підйом на підйомнику, проживання в туристичному комплексі, послуги 
харчування в готелях).   
          Із проведеної роботи та опрацьованих джерел можна зробити висновок що, 
Міжгірщина — це регіон, який має великий туристично-рекреаційний потенціал. Де є 
велика кількість туристичних баз, готелів, приватних садиб. До послуг туристів 
відкрито десятки мальовничих, затишних котеджів з усіма вигодами, розташованих 
коло туристичних маршрутів і гірськолижних витягів, природних, архітектурних та 
історичних пам’яток. Район є досить перспективним для розвитку майже всіх видів 
туризму. Оскільки область межує з іншими країнами, тому для потужного розвитку 
туризму в даному регіоні,  потрібно залучати кошти інвесторів, які були б готові 
вкладати гроші в туристичну інфраструктуру даного регіону. Що в свою чергу значно 
збільшить кількість туристичних потоків до даного регіону, зокрема внутрішніх та 
іноземних туристів.  
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Індустрія туризму у всьому світі стала індустріальною основою і являє собою 
галузь економіки, яка забезпечує значні валютні надходження в бюджет держави. 
Суб’єкти індустрії туризму займають величезну нішу на ринку і саме вони 
безпосередньо впливають на сукупну якість туристичних послуг. 

Оскільки туристичний продукт являє собою комплекс туристичних послуг, то 
існують різні структури, які забезпечують приймання та обслуговування туристів 
(готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, 
транспорт, установи культури, розваг, спорту, оздоровлення, рекреації і т.п.). Тому, 
розвиток індустрії туризму надає велику кількість робочих місць. На сьогодні кожна 
п'ятнадцята людина на планеті працює в сфері готельного і туристського бізнесу. 
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Вона охоплює різноманітні сторони суспільних відносин і зачіпає багато сфер 
народного господарства. Таким чином, індустрія туризму відіграє важливе значення в 
житті суспільства і є одним з пріоритетних напрямів структурної перебудови 
економіки України. 

Мета дослідження: розгляд структури та зв’язків індустрії туризму, аналіз 
сучасного стану розвитку туристичної галузі, дослідження особливостей розвитку 
туристичної індустрії ТК «Буковель». 

Відповідно до мети роботи були поставлені такі завдання: 
 розкрити теоретичні основи організації індустрії туризму; 
 ознайомитися з чинниками формування індустрії туризму; 
 надати загальну характеристику структури індустрії туризму та визначити   
 основні зв’язки туристичної індустрії за різними напрямками; 
 дослідження розвитку туристичного комплексу «Буковель». 

Індустрія туризму визначається як міжгалузевий комплекс, тому що є 
елементом функціонально-компонентної структури господарства і являє собою 
інтегровану систему галузей, об'єднаних загальною метою та програмою розвитку. 
Спільність мети - задоволення специфічних потреб туриста у відпочинку і враженнях, 
отриманих під час подорожі, шляхом надання послуг та забезпечення товарами, які 
зроблять її комфортною і сприятимуть здійсненню мети подорожування. Тому, рівень 
розвитку національної індустрії туризму визначається здатністю задовольняти 
потреби кожної категорії споживачів відповідно до їх національних споживчих 
стандартів.  

Національна індустрія туризму, що забезпечує внутрішній та зовнішній попит 
туристичного ринку, формується відповідно до специфіки взаємодії внутрішніх та 
зовнішніх чинників. Наявність сприятливих факторів стимулює потужний та 
інтенсивний розвиток туристичної індустрії, і навпаки, небажані фактори гальмують 
як формування туристичної індустрії, так і знижують потік туристів до певного регіону 
[5]. 

До зовнішніх чинників впливу на формування та функціонування національного 
туристичного ринку можна віднести економічну та політичну стабільність держави, її 
участь в міжнародних організаціях різного рівня та типу, характер двосторонніх 
відносин, ступінь інтегрованості в світогосподарську систему.  

Відповідно до внутрішніх чинників належать: залежність від рівня соціально-
економічного розвитку країни (високий і стабільний розвиток економіки здатен 
забезпечити стабільний розвиток індустрії туризму), туристичні умови та ресурси, 
налагодження нормативно - правового поля функціонування сегментів туристичної 
індустрії, збільшення частки в’їзного туризму, пропагування національного 
туристичного продукту, попит і пропозиція, цінова політика (зміна цін в залежності від 
попиту та купівельної спроможності), демографічні чинники (матеріальний та 
соціальний стан населення, рівень освіти, тривалість відпустки, професійна 
зайнятість, тому що у своєму розвитку індустрія туризму орієнтується на потреби і 
переваги безпосередньо самих туристів і враховує їх вікові, освітні, духовні, 
культурні, економічні характеристики)[2]. 

Взаємодія внутрішніх та зовнішніх чинників формує кон'юнктуру ринку та 
створює середовище бізнес-діяльності, впливає на попит (його обсяг, структуру, 
ритмічність), який забезпечується діяльністю національної індустрії туризму. Тому, 
розвиток національного туристичного ринку забезпечується всім комплексом 
об'єктивних умов і чинників, які сприяють створенню і функціонуванню національної 
індустрії туризму як міжгалузевого комплексу, який спеціалізується на створенні 
турпродукту, здатного задовольняти специфічні потреби населення в проведенні 
дозвілля в подорожі.  
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Міжгалузевий комплекс індустрії туризму вирізняється складністю внутрішньої 
структури, ієрархією цілей функціонування компонентів і елементів, різноманітністю 
зовнішніх та багаторівневістю внутрішніх комплексоутворюючих зв'язків, стадійністю 
споживання та організації обслуговування. На сучасному етапі туристична індустрія 
об’єднує різнорідні галузі та види діяльності як матеріального виробництва, так і 
невиробничої сфери. Вона утворюється з підприємств, що випускають товари і 
послуги, без яких не може існувати сучасний туризм. При цьому виокремлюють такі 
складові сфери індустрії туризму: розміщення; перевезення; харчування; реалізація 
послуг; дозвілля і розваги; лікування та оздоровлення [4] . 

Головне призначення підприємств туристичної індустрії полягає в організації 
комфортного та якісного забезпечення мотиваційних вимог туриста. Відповідність 
вимогам гарантує ефективність їх діяльності на ринках різного рівня. Функціями 
підприємств туристичної галузі є створення, реалізація та організація споживання 
послуг і товарів туристичного призначення [1]. 

Специфіка туристичної послуги обумовлює наявність значної кількості 
елементів, їх ієрархічність відповідно до обсягів діяльності, забезпечення 
виробничими потужностями і рівня розвитку матеріально-технічної бази, а 
виробничо-технологічні, інформаційні, організаційно-управлінські, фінансово-
економічні зв'язки об'єднують зазначені елементи в галузі, що виступають 
структурними компонентами індустрії туризму. Таким чином, внутрикомплексні 
вертикальні зв'язки лежать в основі виділення функціонально-компонентної 
(галузевої) структури індустрії туризму[3]. 

Внутрікомплексні горизонтальні зв'язки, наявні між підприємствами різних 
галузей, причетних до організації туристичного споживання відповідно стадійності 
процесу обслуговування, дозволяють виділити в межах індустрії туризму 
функціонально-стадійні підсистеми, представлені сполученнями різнорідних 
функціонально-галузевих елементів, що виконують однорідні функції в сфері 
туризму.Тому вона функціонує як міжгалузевий комплекс завдяки налагодженим 
зв’язкам із чи не усіма державними управліннями та службами України. Зокрема, 
існують зв’язки з такими структурами, як правова (охоплює законодавчу та 
нормативну базу), фінансово-економічна (системи оподаткування і страхування, 
фінансові взаємовідносини), кадрова (підготовка кадрів для туризму, система 
наукових досліджень). 

Туристичні райони характеризує складна організаційна структура, зумовлена 
взаємодією національних підприємств туріндустрії з підприємствами традиційних 
секторів (промисловість, сільське господарство тощо) та транснаціональними 
корпораціями. Залучення до туристичної індустрії виробництв як матеріальної, так і 
духовної сфери, втягнення в орбіту її впливу ряду суміжних галузей, специфіка 
виробничого продукту обумовлює винятково складний і комплексний характер впливу 
туризму на національну економіку та підвищує відповідальність держав за 
ефективність їх туристичних зв'язків. 

На сьогоднішній день, ТК “Буковель” – один із гірськолижних курортів, який 
розвивається найшвидше в Європі. Функціонально – господарська підсистема 
включає структури транспорту, гостинності, туристичної та оздоровчої діяльності. 
При плануванні і спорудженні туристичного комплексу «Буковель» був вдало 
використаний природний ландшафт місцевості. На схилах гір Буковель, 
Бульчиньоха, Довга і Чорна Клева споруджені лижні спуски та підйомники, а на 
підніжжі гори Буковель компактно розташувався готельний комплекс.При споруджені 
будівель туристичного комплексу «Буковель» були використані сучасні будівельні 
технології, але з врахуванням етнографічних особливостей гуцульського краю.  

  В ТК «Буковель» подбали і про якісне інженерне забезпечення, було 
проведено реконструкцію під’їзних шляхів загальною протяжністю 9 км, при цьому 
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було збудовано багато мостів, проведено укріплення берегів, влаштовано під’їзд до 
всіх споруд і будівель, побудовано стоянки для автотранспорту.  

Курорт являє собою містечко, в якому розгорнуто спектр умов для заняття 
спортом, бізнесом, відпочинком та оздоровленням. Туристичний комплекс має: сім 
власних комфортабельних готельних комплексів — номерний фонд(1500 ліжко-
місць), біля 12000 ліжко-місць різних категорій  довкола курорту. 

Розгляд індустрії розваг,як складної соціально-економічної системи дозволяє 
формулювати її закономірності, оцінювати типові характеристики. На території 
комплексу розташовано : розважальний центр «Бука»; озеро з екологічною системою 
підігріву та облаштованою територією пляжу; Ski-сервіс; вело парк; скалодром; 
дитячий клуб «Kinder Club»; дитячий розважальний центр «Леопарк». 

Курорт має більш ніж 53 км трас всіх рівнів складності (56 трас). Довжина трас: 
від 300 до 2353 м. Класифікуються траси за кольорами: сині (низького рівня 
складності), червоні (середнього), чорні(високого). В сезон на курорті функціонують 
16 сучасних витягів. Одночасно, комфортно на схилах курорту можуть кататись до 
15000 осіб [6]. 

Отже, туристична індустрія формується комплексом підприємств, які повинні 
забезпечувати чи сприяти забезпеченню рекреаційних потреб людини при її 
переміщенні незалежно від мети. Рівень розвитку національної індустрії туризму 
визначається здатністю задовольняти потреби кожної категорії споживачів відповідно 
до їх національних споживчих стандартів за параметрами відповідності кількісних і 
якісних ознак пропонованого туристичного продукту світовим (регіональним) 
стандартам. 
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Місцем проведення виробничих екскурсій є підприємство. Значні масштаби 
варіативності обслуговування характеризують екскурсії до музеїв: історичних, 
мистецтвознавчих, технічних, природничих, краєзнавчих, меморіальних тощо. 
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Особливо складними з точки зору змісту екскурсійного обслуговування є 
комплексні екскурсії, які поєднують міські та музейні екскурсії. Вони складаються з 
двох частин – оглядової та тематичної екскурсії під час відвідання музею, виставки. 
Обидві частини пов'язані однією загальною темою. 

Із сучасних досліджень творчої ігрової діяльності як комплексного засобу, що 
може спонукати молодь до самоаналізу, самооцінки й саморозвитку, найближчі до 
розглядуваної проблеми науково-методичні розробки здійснили І. Іванов, Л. Коваль, 
О. Леонтьєв, О. Газман, В. Караковський, Л. Куликова, С. Шмаров та ін. [1]. 

Виробничі екскурсії мають на меті вивчення промислових і різних 
сільськогосподарських підприємств, заводів, фабрик, колгоспів, радгоспів та інших 
об'єктів [2].  

Виробничі екскурсії повинні сприяти розширенню трудового досвіду 
екскурсантів, формуванню практичних умінь та навичок, вихованню поваги до 
масових професій, ознайомленню з умовами ринкової економіки, різними формами 
господарювання, підприємництва, забезпеченню мобільності фахівця на ринку праці. 
Дані екскурсії поділяються на підгрупи: виробничо-історичні; виробничо-економічні 
(наприклад, банківська, біржова діяльність, ринок нерухомості та ін.); виробничо-
екологічні; виробничо-технічні; професійно-орієнтаційні для учнів. 

Необхідно зауважити, що таку класифікацію екскурсій можна назвати умовною, 
бо тематичні екскурсії того чи іншого виду дуже рідко існують в ізоляції одна від 
одної. Історичний матеріал використовується майже у кожній групі тематичних, те ж 
саме можна сказати і про природознавчі елементи. 

Щоб екскурсія викликала інтерес для учнів, важливо під час екскурсії 
правильно подати матеріал. При цьому необхідно дотримуватися загальні правила 
проведення екскурсій. Перш за все, необхідно регулювати чисельність групи. Як 
правило, можна працювати з групою 20 - 25 чоловік, але якщо шумно і встановлено 
підвищені вимоги до безпеки, число екскурсантів не повинно перевищувати 15 осіб. 

При знайомстві з групою екскурсовод повинен з'ясувати її вікових склад, 
загальну і технічну підготовку, дізнатися про її інтереси і завдання, отриманні в школі. 

У вступній бесіді він повинен запропонувати загальний план огляду об'єкта, 
зупинитися на поведінці учнів в цехах, відділах, навчальних кабінетах, познайомити з 
правилами техніки безпеки, з'ясувати, що знають учні про об'єкт, з яким вони 
знайомляться. Вступна бесіда не повинна бути занадто тривалою. 

Якщо підприємство, організація, установа, навчальний заклад має музей або 
кімнату бойової слави, рекомендується почати екскурсію зі знайомства з його 
експозицією. Тоді учні, переходячи до об'єкта, вже будуть знати основні етапи історії 
підприємства, його кращих людей, результати творчої праці колективу. 

Показ і розповідь повинна вестися в заздалегідь намічених безпечних місцях, 
що дозволяють добре бачити об'єкти. Не слід звертати увагу екскурсантів на роботу 
відразу всього об'єкта показу. Важливо акцентувати увагу на роботі дільниць і 
бригад, відділів, окремих невеликих колективів. Познайомити з досягненнями 
новаторів, раціоналізаторів, винахідників, користуючись при цьому засобами наочної 
агітації: плакатами, стендами, фотографіями передовиків виробництва. Саме таке 
підношення матеріалу екскурсії і буде вихованням не на якихось абстрактних, 
відірваних від життя моментах, а на конкретних прикладах трудової діяльності. Від 
екскурсій в учнів залишаються, як правило, яскраві враження. Але не завжди школярі 
можуть їх самостійно узагальнити та проаналізувати, зробити з цих спостережень 
висновки. Рекомендується на закінчення провести підсумкові бесіди, в ході яких 
екскурсовод направляє своїми питаннями міркування дітей, допомагає розібратися в 
тому, що вони побачили і почули, зробити правильні висновки [3]. 

Інтерес, повагу до історії підприємства, професіоналізму працівників, 
значущості та якості продукції, що випускається призводять до підвищення 



204 

 

активності особистості і навпаки, негативні емоції відривають особистість від 
підприємства, сфери матеріального виробництва, тому тема пошукової роботи є  
актуальною.  

Виробнича екскурсія має позитивний характер для підприємств.  
По-перше, може допомогти підприємству покращити власний імідж та створити 

додаткові переваги перед конкурентами. Такі екскурсії мають вигоди для 
промислових підприємств у вигляді реклами, яку отримує екскурсант та просування 
свого продукту. Адже під час таких екскурсій виробник відкриває споживачам своє 
обличчя, за яким можна побачити використання передових технологій, прозорість 
управляння виробництва та відношення в робочому колективі. Виробнича екскурсія 
має великі можливості для того, щоб відвідувачі з захопленням передавали 
інформацію з віст в уста, що є більш ефективною рекламою для підприємства. До 
того ж фінансові затрати для створення екскурсійних послуг по діючим 
підприємствам є незначними, в порівнянні з не функціонуючими. 

По-друге, виробнича екскурсія відповідає за потребу в  корпоративній 
соціальній відповідальності та громадянській активності. Екскурсійні тури можуть 
бути частиною стратегії, яка спрямована на забезпечення ліцензії на діяльність. 
Приймаючи відвідувачів, підприємства можуть показати, як вони ставляться до свого 
персоналу та навколишнього середовища, в яких вони діють в цілому. Ця стратегія 
представляє особливий інтерес для підприємств, які ризикують негативним 
розголосом і шкодою для репутації, як, наприклад, хімічний або енергетичний сектор. 
Виробнича екскурсія може бути використана як спосіб побудувати відносини з 
місцевими жителями - переконати їх у позитивних аспектах своєї діяльності.  

По-третє, виробнича екскурсія може допомогти у залученні співробітників. 
Екскурсійні послуги допомагають підприємству зацікавити потенційних співробітників 
- зокрема, студентів та науковців - у виробничому процесі, і впевненими у 
підприємстві. Особливо, коли ринки праці є жорсткими, виробнича екскурсія стає 
важливим інструментом в  стратегії людських ресурсів. Крім того, інвестиції в даний 
напрям допоможуть створити привабливим місто [4].   

Пропонуємо на розгляд проект виробничої екскурсійної послуги. 
Зупинка 1. Місце  показу: ООО «Попелюшка» м. Бердичів вул. Леніна 76. 
Об’єкти показу: відвідання виробничих цехів. Час показу: 1 год. Основний зміст 

інформації: ООО «Попелюшка» - українські виробники дитячого та підліткового одягу 
для дівчаток та хлопчиків віком від 3 до 16 років. На ринку України з 2001 року. За ці 
роки створено понад 800 моделей, які включають в себе: святковий одяг, шкільну 
форму, сезонно - повсякденний одяг. ТМ «Попелюшка» пропонує моделі модного 
дизайну в яскравій кольоровій гамі, високої якості за доступною ціною. У даних 
вбраннях дитина буде чудово виглядати на дитячих ранках у садочку, інших 
урочистостях та заходах. З великого асортименту можна вибрати сукні, сарафани, 
брючні костюмчики з якісних і надійних матеріалів. Одяг ТМ є комфортним і зручним. 
Вироби даної фірми успішно реалізуються на ринках і в магазинах. Торгова Марка 
Попелюшка щорічно бере участь у міжнародній виставці товарів і послуг для дітей 
«BABI EXPO» в м. Київ. ТМ «Попелюшка» отримала Міжнародну нагороду 
«Європейська якість Міжнародної громадської організації «Асамблея ділових кіл» за: 
- «наполегливе удосконалення, прагнення досягти високої якості продукції відповідно 
до європейських стандартів та формування українського ринку якісних товарів та 
послуг». Шкільна форма ТМ «Попелюшка» була відзначена на Всеукраїнському 
конкурсі на кращі зразки шкільної форми. 

Зупинка 2. Місце  показу: ПАТ «Житомирський маслозавод» (компанія «Рудь») 
вул. І.Гонти 4. Об’єкти показу: відвідання виробничих цехів та сучасних складів 
підприємства. Час показу: 1.5 год. Основний зміст інформації: Публічне акціонерне 
товариство «Житомирський маслозавод» — компанія «Рудь» — лідер серед 
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українських виробників морозива. «Морозиво № 1» — це не лише рекламний слоган, 
а й мета існування компанії. Саме тому продукція підприємства не лише задовольняє 
потреби, а й перевищує сподівання споживачів. Житомирський маслозавод створено 
в 1981 році. До 1976-го на його території знаходився Житомирський м'ясокомбінат. З 
1976 по 1981 роки відбулась комплексна реконструкція приміщень. Починаючи з 1981 
року поетапно були введені в дію цехи по виробництву тваринного масла, сухого 
знежиреного молока, морозива. В 1996 році «Житомирський маслозавод» шляхом 
приватизації перетворився в ПАТ «Житомирський маслозавод». ПАТ «Житомирський 
маслозавод» отримав наступні звання та нагороди: Володар сертифіката EFQM 
«Визнання досконалості в Європі»; Переможець 9-го Українського національного 
конкурсу якості в номінації «Великі підприємства»; Лауреат 8-го Українського 
національного конкурсу якості в номінації «Великі підприємства»; Член Української 
асоціації якості. 

Отже, в основу підготовки будь-якої екскурсійної послуги повинні бути 
покладені головні принципи і вимоги науки, такі як врахування логіки, послідовність і 
систематичність, ясність і доступність викладу, наочність, емоційність, врахування 
особливостей особистості,  підвищення активності завдяки нівелювання протиріч. 
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Королівство Марокко – держава, що займає північно-західну частину 

Африканського континенту. Незважаючи на те, що темпи росту міжнародного 
туризму в Африці останнім часом помітно підвищилися, за даними ВТО між 2000 і 
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2014 рр., число міжнародних туристських прибуттів в Африку зросло більш ніж у два 
рази, з 26 млн. до 56 млн., вона все ще не грає суттєвої ролі в масовому 
міжнародному туризмі. Туристи по країнам Африки розподіляються  нерівномірно. 
Більше 90% туристопотоку приходиться тільки на 4 країни: Марокко, Туніс, Єгипет і 
Кенія. Щороку кількість прибуттів до Марокко збільшується, що свідчить про 
зростання її популярності на світовому туристичному ринку. 

За даними ВТО у 2013 р. Марокко стала першою африканською державою, що 
перевершила позначку 10 млн. міжнародних прибуттів і ввійшла до 30-ки найбільш 
популярних країн світу. З цього слідує, що серед країн континенту королівство 
займає провідну позицію в сфері туризму і викликає значний інтерес.  

Даний факт спонукає до вивчення рекреаційно-туристичного господарства 
країни задля подальшого його розвитку. Одним із аспектів цього процесу є 
дослідження чинників, що впливають на його формування. Адже чим вищий цей 
показник, тим краще розвивається туристична сфера і, відповідно, зростає значення 
країни у світовій та регіональній субсистемі.  

Рекреаційно-туристичне господарство країни як сукупність підприємств, 
установ, організацій, виконує соціально-економічні функції, пов'язані з задоволенням 
туристичних потреб, а також використовує для цього природний, соціальний, 
економічний та історико-культурний потенціал певних територій. 

Оскільки рекреаційно-туристичне господарство Марокко певною мірою 
базується на наявності історико-культурних ресурсів як основи пізнавального, 
релігійного та етнотуризму, то воно пов’язане з історією цієї країни. Тобто одним із 
чинників, що впливає на формування та розвиток рекреаційно-туристичного 
господарства Марокко є історичний чинник. 

До II тис. до н.е. на прибережних територіях Марокко панували фінікійці. Вони 
заснували великі портові міста (Сале та Могадор, нині Ес-Сувейра). Чимало 
археологічних пам’яток Марокко відноситься до І ст. до н. е. – періоду впливу Риму. 
Римляни побудували тут військові міста-фортеці Волюбіліс, Джемі, Тімгад і Лептіс 
Магна. У всіх великих містах імперії за прикладом Риму будувалися форуми, 
тріумфальні арки, театри, амфітеатри, терми, руїни яких збереглись до сьогодні.  

В давньоримському місті Волюбіліс (ІІ-ІІІ ст.) туристи мають змогу оглядати 
повністю або частково відновлені Капітолій, тріумфальну арку Каракали, терми, 
"будинок Орфея", "будинок Венери", численні фрески. 

Період перебування римлян також засвідчують різноманітні знахідки, що зараз 
складають колекції експонатів карфагенських та римських часів одного з найбільших 
музеїв країни – Археологічного музею в Тетуані. 

Значною мірою своєю унікальністю Марокко завдячує берберам. Вони 
зберігали незалежність за окупації країни вандалами з Іспанії    (429 р.), 
Візантійською імперією (533 р.) та арабами (705 р.). Такий довгий період боротьби та 
оборони від загарбників сприяв утворенню й  закріпленню берберського укладу життя 
та формуванню своєрідних етнічних традицій та рис. Особливо цікавими є берберські 
прикраси зі срібла та старовинна  акробатика. Туристи, які приїжджають в Марокко, 
можуть познайомитися з майстерністю представників цієї професії в серці 
Марракеша – стародавньої марокканської столиці – на площі Джамаа аль-Фна. 
Народна акробатика виникла не з появою в Марокко іноземних туристів. Вона має 
багатовікове коріння, що виростає з традицій життя в пустелі, релігійних звичаїв і 
давнього воєнного досвіду.  

Остаточне завоювання територій, що відносяться до сучасного Марокко, було 
здійснене лише в період з 704 по 709 рр. Потім почалася розтягнута на століття 
епоха ісламізації та арабізації регіону, що зіграла значну роль у формуванні арабо-
мусульманської архітектури на африканському континенті та нинішнього вигляду 
Марокко загалом. 
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Типовими для марокканських міст стали касби, медини з численними ринками і 
кустарними майстернями, мечетями і медресе. Касба в перекладі з арабської 
означає «фортеця». Так називають будь-яку укріплену стінами цитадель на півночі 
Африки. Мечеть – мусульманська культова споруда. Поряд з мечеттю розташований 
мінарет, іноді їх декілька. Мінарет (від араб. «манара» – «маяк») – вежа, з якої муедзин 
(служитель мечеті) закликає мусульман на молитву. 

Марокканський розпис також має свої особливості та відголоски минулого. Коран 
застерігає від зображення живих істот, тому візерунки, візерунки-написи на килимах, 
посуді, обладунках, прапорах, стінах мечетей, медресе, мінаретів і мавзолеїв – 
завуальовані, стилізовані подоби зображень живих істот.  

У 788 р. бербери створили власну державу. Попри часті утиски вони зберегли 
свою культуру. Проте й досі місця проживання цього народу є досить відсталими. 
Французи назвали їх «марним Марокко». Ці території були по суті справи військовими 
зонами, які не отримали якого-небудь соціально-економічного розвитку за роки 
французького протекторату.  

Протягом XV ст., в період міжусобних війн в державі, претензії на марокканську 
територію пред'являли португальці. Ще в 1415 р. ними була захоплена Сеута, а в 
1471 р. – Асіла і Танжер. В кінці XV ст. Іспанія також кинулася на завоювання 
Магріба. Фортифікаційні пам’ятки сучасних міст Ель-Джадіда, Сафі, Ес-Сувейра 
нагадують про португальську експансію.  

В XV ст. місто Шафшауен стало притулком для вигнаних з Іспанії мусульман та 
євреїв. Вони фарбували стіни кварталів у синій колір, адже він нагадував віруючим 
євреям про Бога. У наш час своєю славою  «синього міста» Шафшауен завдячує 
саме переселенцям. 

Фес, Марракеш, Рабат і Мекнес мають титул «імперських міст», адже в XVIII-
XIX ст. всі вони були столицями Марокко. Столичний статус перетворив їх на 
осередки королівських палаців.  

Марракеш приваблює мечеттю Кутубія, палацовим комплексом Бахія. Мекнес  
часто називають марокканським Версалем. Головними туристичними принадами 
міста є напівзруйнований палац Дар-Кебир, численні мечеті, в'язниця Кари, 
Етнографічний музей. Проте найцікавішим об’єктом є палац Мулай Ісмаїла та Баб 
аль-Мансур – «Ворота віровідступника». 

Проте не лише важливе значення столиць, піратське минуле портів, зміни 
загарбників та переселенці вплинули на вигляд марокканських міст, а й політика 
султанів.  

На початку XVI ст. з шерифського середовища півдня Марокко (шерифи – 
нащадки пророка Мухамменда) висунувся згуртований клан Саадидів. У момент 
португальської навали Саадиди об'єднали під своїм керівництвом берберські 
племена, а в 1525 р. відвоювали у португальців більшість марокканських територій. У 
пам'ять про величних султанів в Марракеші збудований палац із гробницями династії 
Саадидів.  

Султан Мулай Ісмаїл увіковічнив своє ім’я створенням нового столичного міста 
– Мекнеса. Тисячі рабів і злочинців під контролем чорношкірих воїнів споруджували 
тут розкішні палацові комплекси, терасові сади, мечеті, ринки, резиденції чиновників, 
казарми, конюшні, майстерні та зерносховища. Добре знаючи непокірність своєї 
країни, він розмістив постійні гарнізони нових військ в укріплених опорних пунктах 
(Касбах). 

Проте найулюбленішим марокканським правителем був Мухаммед V (1956 – 
1961 рр.). Саме він домігся незалежності Марокко 1956 р. Адже з 1880 р. було 
фактично оформлено напівколоніальний статус, а 1912 р. встановлено французький 
протекторат над державою. На честь Мухаммеда V названі вулиці та площі майже в 
кожному місті королівства та збудований величний мавзолей в Рабаті. 
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Після смерті короля престол зайняв його син Хасан ІІ (1961 – 1999 рр.), що 
також увійшов в історію Марокко як мудрий правитель. За його правління була 
побудована мечеть Хасана ІІ в Касабланці – справжня перлина Марокко. 1999 р. на 
трон заступив син Хасана ІІ Мухаммед VІ. 

Проте не вся територія королівства отримала незалежність. На півночі країни з 
1956 р. залишились підконтрольні Іспанії напіванклави Суета і Мелілья, що довгий 
час породжували конфлікти. А від середини 1970-х рр. Марокко вело війну проти 
Західної Сахари. Ці чинники загострювали політичну ситуацію в країні та не сприяли  
розвитку сектора туризму.  

Незважаючи на це, вже після отримання королівством незалежності туризм 
став пріоритетним напрямком. Програма створення туристичної інфраструктури 
передбачала швидкий розвиток практично неіснуючих до того часу курортних зон. 
Першою такою зоною став район Танжера, що зараз є найпопулярнішим курортом. 
Швидкий розвиток у цей період одержав екскурсійний туризм, де був задіяний 
туристичний потенціал імперських міст Марокко – Феса, Марракеша, Мекнеса і 
Рабата. У другій половині 70-х рр. створюється курортний комплекс Агадіра. 
Зосередженням ділового туризму по праву стає Касабланка, найбільший 
промисловий і фінансовий центр королівства.  

Нарешті, розвивається обмін туристами між колишніми метрополіями та їх 
колоніями при явному домінуванні перших. Англійцями і Нідерландцями, іспанцями і 
португальцями рухає інтерес до історичного минулого і сьогодення колишніх колоній. 

Отже, у формуванні історико-культурних рекреаційних ресурсів провідну роль 
має історичний чинник. Адже, більшість об’єктів, що знаходяться на території 
Марокко мають прямий зв'язок з історією королівства. Причини формування 
туристичних центрів і туристичних потоків також яскраво відображаються в 
ретроспективі. 
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Стратегічна мета розвитку екскурсійних послуг в Україні полягає у створенні 
конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках національного 
туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення 
України та туристів із зарубіжних країн, розширенні внутрішнього туризму та 
постійному зростанні обсягів в’їзного туризму, забезпеченні на цій основі 
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комплексного розвитку курортних територій та туристичних центрів з урахуванням 
соціально-економічних інтересів населення, збереженні та відновленні природного 
середовища та історико-культурної спадщини, вирішенні завдань щодо наповнення 
державного і місцевого бюджетів Для успішного розв’язання нагальних проблем 
розвитку туристсько-екскурсійних послуг потрібно активно формувати кадровий 
потенціал, кваліфіковано підготувати працівників, створювати відповідно до потреб 
ринку нові спеціальності у сфері цього напрямку. 

Найпопулярнішими для відпочинку є села біля річок, озер та гір. Мальовничі 
місця регіону дозволяють вибрати відпочинок за вподобанням: рибалка, збирання 
грибів, малини, ожини, чорниць, лікарських рослин. Перебування в сільській 
місцевості дає змогу міським жителям долучитись до національної екзотики, 
етнографічних особливостей, оздоровлення цілющими джерельними водами та 
чистим гірським повітрям. 

В сільській місцевості є багато цікавих екскурсійних об’єктів, пов’язаних з 
народними промислами – ткацтвом, вишиванням, гончарством, лозоплетінням, 
різьбленням по дереву тощо, які розкривають витоки та джерела народної культури.. 
Є серед них унікальні, чи не єдині в Європі – наприклад музей ковальської справи 
«Кузня Гамора» в с. .Лисичево Іршавського району та музей сплаву лісу на річці 
Чорна Міжгірського району. Це дає сільським господарям та іншим ентузіастам 
організації відпочинку на селі широкі можливості по розробці і реалізації цікавих 
програм для гостей сільських садиб. 

Розглянемо діючі екскурсії по Закарпаттю наприклад «Замки Закарпаття» - 
оглядова екскурсія по місту з відвідинами основних історико-архітектурних визначних 
пам'яток, зокрема Ужгородського замку ХІІ-XIV ст., краєзнавчого музею, музею 
архітектури і побуту, Кафедрального собору, пам'ятника воїнам-визволителям на 
українсько-словацькій межі. Далі огляд Невицького замку XII ст., прогулка по вул. 
Корзо (старовинному центру міста) і щонайдовшою в Європі липовою набережною. 
Ще один приклад діючої оглядової екскурсії по місту Мукачево з відвідинами 
основних історико-архітектурних визначних пам'яток, зокрема Мукачівського замку 
«Паланок» XVII в., Свято-миколаївського жіночого православного монастиря, 
пішохідна прогулянка по центру міста, далі .«Дегустація вин Закарпаття». Якщо 
екскурсанти не знайомі з історією і культурою виноробства, то відвідини 
дегустаційного залу будуть для них цікавими і корисними. покуштувати кращі сорти 
закарпатських вин, а після дегустації придбати найбільш вподобані вина. Наступний 
об’єкт - «Мінеральні джерела Закарпаття» де надається унікальна можливість 
ближче познайомитися з приголомшливою природою краю, дізнатися цікаві легенди, 
не тільки почути розповідь, але і спробувати мінеральну воду з найзнаменитіших 
Закарпатських джерел «Лужанська», «Поляна Купіль» і «Поляна Квасова». Далі 
«Термальні води» - купання в термальних джерелах, м. Берегово. «Монастирі 
Закарпаття» - відвідини Свято-миколаївського жіночого православного монастиря в 
Мукачеві і монастирі в Сваляві.«Форель Закарпаття» - «Шипот» форелеве 
господарство, де можна половити або купити форель, а також помилуватися 
красивим водопадом Шипотським; «Лумшори» - купання в чані з сірчановодневою 
водою, а також водопади «Соловей», «Партизан» - відвідини маленького 
аматорського музею, є можливість проїхатися на конях, купатися в басейні, відвідати 
колибу. Наступна зупинка «Свято смаку і гарного настрою». Географічне положення 
регіону наклало свій відбиток на закарпатську кухню. Кожна з національностей, що 
проживають в регіоні, привнесла щось характерне тільки їй в список традиційних 
блюд Закарпаття. Угорці – бограч-гуляш, румуни – токан, словаки – кнедли, євреї – 
човлент, німці – м'ясо по-швабски. Спробувати все це під національну музику зможе 
кожен бажаючий, відвідавши «Деца в нотаря» або «Шервуд». Наступна зупинка 
«Синевирське озеро» - тисяча метрів над рівнем моря, найвище гірське озеро в 
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Карпатах має чудові пейзажі і кристально чисту воду. По дорозі до озера можна 
відвідати кращі мінеральні джерела Закарпаття. Далі зупинка «Солотвіно». 
Знайомство з унікальним курортом, що привертає увагу соляними шахтами і солоним 
озером – «Мертвим морем». Наступний об’єкт «Полонина Руна» - «Краще за гори 
можуть бути тільки гори...», - сказав Висоцький. Полонина Руна (1479 м над рівнем 
моря), вершина якої є величезне плато, покрите кущами чорниці, брусниці, 
низькорослої гірської сосни. З вершини гори відкриваються прекрасні панорамні види 
на найближчі вершини Карпат. 

Щодо гір, більшість туристів-екскурсантів має час відвідувати гори лише з 
вечора п'ятниці до ранку понеділка. Дані маршрути для декого є нецікавими, але на 
нашу думку краще нецікаво сходити в гори ніж цікаво провести вихідні біля 
телевізора. 

Опис екскурсійного маршруту: «Класика жанру «Осмолода – Воловець». 
с. Осмолода - ст. Піскава - Вододільний хребет - с. Слобода - Синевірське 

озеро - г. Озерна - г. Кам'янка - с. Стригальня - смт. Міжгір'я - с. Лозянський - 
пер.Прислоп - Полонина Боржава - вдсп. Шипіт - с. Пилипець - смт. Воловець. 

Високий науковий рівень змісту екскурсії, висвітлення в ній конкретних фактів з 
позицій сучасної науки, визначаючи пізнавальну цінність екскурсії, підсилюють її 
виховний вплив [1]. 

Методичні та практичні рекомендації. Одразу ж після прибуття в с. 
Осмолода група вирушає вздовж гілки вузькоколійки, яка веде в сторону станції 
Піскава (на захід). Можна також рухатися дорогою, яка веде у тому ж напрямку (за 
селом на першій розвилці поворот у напрямі стрілки «Монастир»), але поблизу 
станції Мшана потрібно бути обережним, щоб помилково не повернути на 
відгалуження колії, яка повертає у пн.-зх. напрямі і йде долиною р. Мшана між г. Яйко 
і хр. Аршиця.  

Після ст. Мшана шлях пролягає вздовж колії. Приблизно через 3 км. біля колії 
будуть розміщені кілька будиночків Менчильського лісництва, далі через 4 км. буде 
ст. Піскава, де сходяться дві гілки вузькоколійки - одна іде у верхів'я р. Чорної, а 
друга, вздовж якої буде продовжуватися маршрут - у верхів'я р. Молоди (у зх. 
напрямі). 

Далі шлях групи буде пролягати у верхів'я р. Молоди. У місці наступного 
розгалуження колій потрібно повернути на право (по ходу гілки). Хоча на картах 
вузькоколійка позначена майже до самого хребта, приблизно через кілометр вона 
обривається. Правильного напряму допомагають дотримуватися шпали, які де-не-де 
залишилися, а трохи пізніше вони перехрещуються з дорогою, прокладеною 
«трьохльовочним» трактором, яка кілька разів переходить вбрід потічок, а потім і 
вона губиться. До Вододільного хребта вже недалеко, але починається тяжкий 
відрізок шляху. 

Залежно від того, коли загубили дорогу, вибирайте перший-ліпший потічок і 
рушайте ним вгору проти течії. Уже при підйомі, який буде крутим, але недовгим, вам 
знову трапиться дорога, яка через кількасот метрів знову загубиться серед залишків 
недавньої вирубки. Радимо довго не шукати дороги, а рушати навпростець уверх. 
Далі хребет в районі між вершинами Кругла Млака (1261 м. на півночі) і Струнга 
(1180м. на півдні), які навряд чи зможуть бути орієнтирами, бо слабо виділяються на 
хребті і порослі лісом. 

Далі потрібно спускатися з хребта у с. Свобода (на старих картах місцева 
назва - Слобода). Коли часу і сил вдосталь, можна вийти на стежку (тракторний слід), 
яка веде вниз, але це непросто і займе багато часу (із звіту Н. Барабаш, М. Русин). 
Пройшовши село, через 1,5 км. р.Слобода у р.Тереблю. Далі починається територія 
природного національного парку Синевир. Повернувши наліво дорогою, потрібно іти 
ще близько кілометра. Будинки, розкидані де-не-де правим боком річки - початок с. 
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Синевирська Поляна. Незабаром від грунтової дороги вздовж річки через міст 
направо відходить асфальтована дорога на озеро Синевир. Проминувши КПП, до 
озера близько 1,5 км. 

Також пропонуємо запасний варіант: із с. Синевирська Поляна можна виїхати 
автобусом у с.м.т. Міжгір'я. Автобус відправляється близько 6 год. ранку за місцевим 
часом (потрібно пам'ятати, що у Закарпатській області встановлений місцевий час, 
який на 1 год. випереджає загальноукраїнський (київський)). Точніше про час 
відправлення автобуса можна дізнатися у місцевих жителів. 

Далі дорога веде вулицею Міжгір'я до впадіння р. Воловця у р. Ріку. Із цього 
місця потрібно повернути на пн., і через кілометр перейти на правий (за течією) бік 
Ріки по залізобетонному автомобільному мосту, за яким починається с. Лозянське, де 
перед церквою потрібно повернути направо (по ходу) і вуличкою вийти за село. Потім 
тракторною дорогою потрібно вийти на відмітку 1011 м, звідки дорогою, яка йде 
просікою, що позначає місцезнаходження газопроводу, вийти на хр. Боржаву у 3 км. 
від перевалу Прислоп. 

Від водоспаду потрібно іти вздовж ріки до західної околиці с. Пилипець, а 
звідти на північ. Коло присілка Подобовця можна вийти на автомобільну дорогу, яка 
виводить у Воловець, звідки залізницею легко добратися у Львів чи Мукачево. 

Важко уявити сучасного фахівця без постійного професійного пошуку, без 
спроби реалізувати власний творчий потенціал [2, с. 304]. 

Спрямування діяльності освітньо-навчальних осередків Міжгірського району 
Закарпатської області у туристично-орієнтованому напрямі сприятиме формуванню 
туристичного продукту конкретної місцевості та розвитку відповідних форм  
туристичної гостинності…[3].     
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Основним завданням нині є модернізація освіти. Здатність сприймати зміни і 
творити їх – це найважливіша характеристика способу життя людини у ХХІ столітті. 
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Освіта має набути інноваційного характеру, тобто постійно змінюватися, 
доповнюватися, удосконалюючи вміння і навички. Адже знання, які здобуває студент, 
мають велике значення, і це не єдиний критерій. 

Інновації й інноваційна діяльність традиційно представляються як напрямок  
науково-технічного процесу  і як процес, пов'язаний з впровадженням  результатів 
наукових  досліджень і розробок у практику [1]. 

Загальні питання дослідження і впровадження у навчально-виховний процес 
інноваційних методів як складової сучасних методик викладання висвітлено в працях 
таких провідних педагогів, науковців як Ш. Амонашвілі, В. Давидов, Д. Ельконін, В. 
Краєвський, І. Лернер, М. Скаткін, А. Хуторський. 

Питаннями інноваційних технологій займались такі вчені як Д. Белл, Ф. 
Махлуп, І. Умесао, У. Маруда. Саме ці дослідники звернули увагу на зростаючу роль 
сучасних технологій у прогресі суспільства. Вони визначили та обґрунтували нову 
«інформаційну діяльність», що базується на найновіших технологіях обробки, 
передачі та створення інформації. В останні роки вітчизняними та зарубіжними 
вченими в цьому напрямку проведений цілий ряд досліджень. 

Інновація як характеристика процесу навчання торкається не тільки 
дидактичної побудови, але й результатів, які повинні приносити соціальну користь. 
Поняття інновація характеризує не тільки пошук і впровадження нововведень, але й 
ті суттєві зміни, які супроводжуються перетворюваннями у видах діяльності, в стилі 
мислення. 

Педагогічна інновація – це рішення різних педагогічних проблем оригінальним, 
нестандартним шляхом. І результатом такої творчої діяльності є ріст педагогічного 
майстерства викладача – розвиток оптимальних особистих якостей студентів в 
умовах продуктивної співпраці. Інноваційні педагогічні технології орієнтуються на 
учбово-дослідницьку діяльність, на особистість студента, яка розвивається. Завдяки 
диференціації та індивідуалізації навчання, трапляються зміни в змісті, формах і 
методах освіти. Яскравий інноваційний характер носять інтерактивні технології 
навчання. Ці технології – це методи, технології, програми навчання, які спрямовані на 
максимальний зріст, активізації внутрішніх дій студента на парі. Задача викладача в 
сучасних умовах освіти в тому, щоб керувати пізнавальною діяльністю студента та 
допомогти йому отримати той рівень навчальних досягнень, який він може й бажає 
отримати. 

Лекція є важливою ланкою, доцільною формою організації навчання у вищому 
навчальному закладі. Її загальне призначення – формування у студентів орієнтовної 
основи (бажання до самостійного опрацювання даної тематики, дисципліни) для 
оволодіння знаннями, уміннями, навичками, їх позитивного ставлення до життєвих 
реалій, що вивчаються, потягу до науки та дослідницької діяльності. Слово “лекція” у 
перекладі з латинської мови означає “lectio” – читання, а лектор – “lector”, читець. 
Лекція активно застосовувалася в середньовічних університетах у формі читання й 
коментування викладачем тексту книг. В історії розвитку вона стала важливою 
формою словесного, особистісного впливу викладача, оратора на людину. 

У науковій, психолого-педагогічній літературі існує багато аргументів щодо 
пасивного характеру лекції як форми організації навчання. Зазначено, що лекція: а) 
привчає студентів сприймати готові думки, гальмує їхнє самостійне, творче 
мислення; б) змушує студентів займати позицію об’єкта навчального процесу; в) 
гальмує їхню активність, розвиток внутрішньої мотивації навчання, оскільки студенти 
позбавлені можливості самостійного пошуку, відкриття істин, критичного аналізу; в) 
регламентована в часі, тому наукова, навчальна інформація подається у 
визначеному, обмеженому обсязі; г) спроможна задіяти, захопити тільки деяку 
частину слухачів, адже рівень їхнього розвитку, інтереси, потреби, ціннісні орієнтації, 
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індивідуальні здібності тощо є відмінні; д) обмежує можливості викладача щодо 
перетворення аудиторії студентів у єдиний колектив, спільноту. 

Доцільність і необхідність лекції як важливої форми організації навчального 
процесу у закладах вищої освіти зумовлена такими причинами: а) лекція іноді є 
основним джерелом наукової, навчальної інформації у зв’язку з відсутністю 
необхідних підручників і посібників; б) викладач повідомляє наукову інформацію, 
результати останніх досліджень, що не знайшли висвітлення у підручниках і 
посібниках; в) у змісті лекції викладач має змогу використати результати як власного 
наукового пошуку, так і наукові результати своїх колег; г) існують різноманітні наукові 
концепції, підходи до трактування сутності явищ, понять, що можуть бути доступно і 
стисло висвітлені викладачем; д) деякі факти, теорії, концепції неоднозначно, 
суперечливо або складно обґрунтовуються в науковій літературі і потребують 
дохідливого пояснення лектором; є) під час лекції викладач має змогу здійснювати 
вплив на формування ціннісних орієнтацій студентів, розкривати у змісті не лише 
наукові поняття, положення, але й світоглядні, моральні, етичні ідеї та норми. 

Позитивні сторони лекції будуть підсилені, а слабкі зменшені, за умови, якщо 
викладач: - взаємодіє, спілкується зі студентами як рівноправними партнерами, 
суб’єктами спільної навчально-пізнавальної діяльності; - стимулює активність 
студентів, розвиток їхнього критичного, творчого мислення шляхом постановки 
проблемних питань, залучення їх до дискусії, діалогу, висловлювання власних 
міркувань;  - регулює увагу студентів, спонукає їх до слідкування за власною думкою; 
- не критикує судження слухачів, а лише здійснює відгук на їхні міркування, 
спирається на них під час викладу змісту; - висловлює власні точки зору, виявляє 
своє захоплення відповідною темою, галуззю науки; - постійно здійснює зворотній 
зв’язок, слідкує за динамікою емоцій студентів, перевіряє рівень розуміння, 
осмислення ними навчальної інформації. 

Прикладом інноваційної педагогічної діяльності можна вважати також 
проведення лекції на іноземній мові та відвідання певних заходів з нагоди свят чи 
якихось подій. Так, у березні 2013 року була відвідана лекція доктора географічних 
наук, професора Смирнова Ігоря Георгійовича з дисципліни «Логістика в туризмі», що 
проводилась на англійській мові. Дана лекція стосувалася історичних аспектів 
логістики. Було розглянуто 5 питань, які чітко стосувалися теми. 

Тема заняття: Історичні аспекти логістики. Місце проведення: НПУ ім. 
М.П.Драгоманова, ІПГОЕ, кафедра туризму, 71 аудиторія. Організатор заняття: 
професор Смірнов І.Г. Учасники заходу: студенти 5 МТ групи, спеціальності 
«Туризмознавство». Мета заходу: пропаганда вивчення іноземної мови як новітньої 
технології інноваційного характеру. Мова викладання: англійська. Зміст прослуханої 
лекції: 

Theme: Historical aspects of logistics 
Ancient Roman state among other prominent attractions that demonstrate the 

highest level of human civilization at the time, left us with the remains of its developed 
transportation system, the basis of which was a vast chain high-quality paved roads. For 
large area of ancient Rome became increasingly important operative communication with 
remote areas, delivery of mail, trade exchange, movement of troops and pilgrims. In total 
ancient Romans had built more than 100 thousand kilometers of high-quality roads. The 
roads of Roman period in some areas have survived to the present day. This applies to 
Ukraine, where the remains of «Via militaris» - Roman military road today can be found in 
the Crimea. 

Road network, which Rome covered the entire vast territory of their possessions, 
was not only a perfect technical achievement, but also had great political and economic 
importance. 
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The principles of equipment roads of this type the Romans borrowed from their 
Western neighbors - the Etruscans. This ethos, which in the 9 century BC settled where is 
now the Italian province of Tuscany, leaving brilliant proof of their technical abilities, 
including the city and construction of roads. That is Etruscans taught the Romans to 
construct sewage canals, aqueducts, build bridges, construct roads. But the Etruscans not 
gone beyond the building a well leveled, drained back roads with smooth surface. 

As soon as Rome increased their holdings, the next step of its transport (road) 
infrastructure was road construction outside Italy. This corresponded primarily intended to 
provide uninterrupted access military compound and various decrees of the capital to the 
legions commanders and officials in all parts of the Roman state. 

As for the western possessions of Rome, there existed roads used Gallic tribes. But 
bringing them to the level of quality of Roman road standards require considerable work. 

Thus, at the beginning of AD, that is more than 2000 years ago, the Mediterranean 
Sea was covered by nearly continuous ring roads along their very heterogeneous in terms 
of coasts. Main roads and offshoots like the rays traveled deep into Europe and Asia, while 
in North Africa, they did not go deep into the mainland. In each of the Roman province of 
two or three cities were the main centers of the local road network. Further, most of these 
cities have turned into centers of wheel, and then the railroad tracks. They are today under 
asphalt or paved tracks can be found Roman road surface. 

2. The rise and fall of Petra 
Petra was located at the crossroads of two major trade routes: one connected the 

Red Sea to Damascus, the other - the Persian Gulf from Gaza on the Mediterranean 
coast. Caravans that went from the Persian Gulf, filled with precious spices, weeks had 
bravely endure the harsh conditions of the Arabian desert until they reached the cool 
narrow canyon Siq… [2,3].   

Отже, даний захід дозволив поглибити знання з англійської мови та отримати 
досвід викладання лекції. Введення такого виду навчання є нововведенням у 
сучасній освіті. Воно допомагає збільшити інтерес до вивчення іноземних мов, що є 
обов’язковим для майбутнього покоління та майбутніх фахівців з туризму. Знання 
хоча б однієї іноземної мови розширює світогляд, дозволяє пізнати культуру та 
звичаї іншого народу. 

Використання в навчальному процесі такого інноваційного напрямку як 
подання навчального матеріалу іноземною мовою дає можливість «подвійного 
ефекту» від прослуханої лекції: засвоєння необхідного теоретичної інформації та 
вивчення англійської мови завдяки живому спілкуванню. 
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Екскурсійна практика виходить з того, що основою розповіді екскурсовода є 
індивідуальний текст, який визначає послідовність і повноту викладу думок, 
допомагає екскурсоводові логічно будувати свою розповідь. Такий текст кожен 
екскурсовод складає самостійно. Основою для індивідуального тексту є контрольний 
текст. 

У всіх індивідуальних текстів за наявності відповідного контрольного тексту 
буде ідентичний зміст, але різні обороти мови, різні слова, різна послідовність, в 
розповіді можуть бути навіть різні факти, підтверджуючі одне і те ж положення. 
Природно, що всі екскурсоводи, знаходячись у одного і того ж об'єкту, говоритимуть 
одне і те ж, що обумовлює актуальність даної пошукової роботи. 

Підготовка екскурсії ділиться на три частини: повторення індивідуального 
тексту; пригадування вимог методичної розробки; відновлення в пам'яті маршруту. 

Під підготовкою до проведення екскурсії маємо на увазі роботу екскурсовода 
перед черговою екскурсією. Екскурсовод повинен враховувати склад групи, емоційно 
налаштуватися на контакт з цією аудиторією, відновити в пам'яті зміст теми, 
методичні прийоми показу і розповіді, впорядкувати наочні матеріали в "портфелі", 
уточнити час проведення і місце своєї зустрічі з групою. 

До того ж диференційований підхід до обслуговування різних груп – це 
установка, відповідно до якої програма обслуговування, тематика екскурсії та ін. 
мають бути зорієнтовані на визначений сегмент ринку, категорію споживача. 

Екскурсоводові необхідно враховувати мету, інтереси, мотивацію, установки та 
преференції екскурсантів. При цьому важливим чинником у якісному обслуговуванні 
є цілісність. 

Різнобічним також повинен бути виклад екскурсійного матеріалу для місцевого 
населення, гостей з інших регіонів країни та для іноземних туристів. Екскурсії для 
індивідуальних учасників необхідно проводити, приділяючи значно більше уваги 
самим екскурсантам: наприклад, запитувати про їхні пріоритети в отриманні тієї чи 
іншої інформації тощо. 

При наявності такої можливості, з метою кращої підготовки групи до засвоєння 
нової теми, екскурсоводові доцільно проводити попередню бесіду про майбутню 
екскурсію. Головна мета такого попереднього інформування – зацікавити туриста й 
мотивувати його затратити частину свого вільного часу не на релакс-дозвілля, а саме 
на запропоновану на завтра пізнавальну екскурсію. 

Щодо формування індивідуального екскурсійного тексту то почнемо словами 
видатного українського педагога В. О. Сухомлинського: «Вихователю, бійся 
холодних, «повідомляючи» істин. Знання, які вміщують в собі минуле, сучасне та 
майбутнє Вітчизни, повинні бути сповнені трепетом особистих почуттів та 
переживань людини, - лише при цій умові камені історії оживають та стають 
могутніми велетнями, які борються поряд з нами». І обов'язок екскурсовода полягає 
в тому, щоб кожний екскурсант це відчув. А це, в першу чергу, залежить від того, як 
екскурсовод підготовлений до екскурсії. 
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Загальновідомо та загальновизнано, що екскурсовод повинен чудово знати 
матеріал екскурсії, саме матеріал, а не лише текст. Знання тексту зовсім 
недостатньо для проведення повноцінної екскурсії, і в цьому необхідно застерегти 
екскурсоводів. Заучування тексту призводить до негативних наслідків - жалюгідно 
виглядає екскурсовод, який загубив заучене в тексті слово і не може його знайти. 

Адже найдосконаліша розробка екскурсії - це лише половина справи. Слабо 
підготовлений екскурсовод може занапастити чудово розроблену екскурсію, у той час 
як досвідчений майстер своєї справи зробить кожну екскурсію цікавою, що надовго 
запам'ятається. 

Створюючи індивідуальний текст, екскурсовод не повинен забувати, що 
екскурсант під час екскурсії дуже напружено працює: він дивиться, слухає, аналізує, 
робить певні висновки, і в той же час за вікнами автобусу з'являються та зникають 
нові об'єкти, що спричиняє механічне переключення уваги. А якщо в цей час і 
екскурсовод буде подавати матеріал хаотично, без усякої послідовності, 
перескакуючи з однієї теми на іншу, - екскурсант швидко стомиться, не зможе 
працювати плідно, поданий матеріал не буде сприйматися, а тим більше 
закріплюватися в його пам'яті та враженнях, бо буде втрачене основне - увага 
слухачів. 

Індивідуальний текст повинен мати вигляд стрункої, композиційно вивіреної 
конструкції, де все логічно пов'язане. 

Саме до індивідуального тексту слід віднести такі поняття, як композиція, 
сюжет та фабула. Згадаємо значення названих термінів. Композиція - побудова, 
розміщення та співвідношення складових частин літературних та мистецьких творів. 
Сюжет - подія чи кілька подій, пов'язаних між собою. Фабула – послідовне 
викладення певних подій, про які йдеться у творі. У викладенні фабули слід 
розрізняти експозицію, зав'язку, розвиток дійства, кульмінацію, розв'язку. 

Кульмінація - найбільш напружений момент у розвитку фабули. 
Індивідуальний текст - твір конкретного автора-екскурсовода - слід будувати, 

враховуючи вимоги, які притаманні літературному твору: кожна екскурсія (особливо 
тематична) має свій сюжет, якому підпорядкована вся розповідь екскурсовода. 
Важливе місце у композиції екскурсії належить кульмінації - вершині показу та 
розповіді, найбільш напруженому моменту у розвитку дійства. Наприклад, в екскурсії 
«Ніхто не забутий» (м. Київ) кульмінація буде біля меморіалу у Бабиному Яру. 

Далі наводимо приклад сформованого індивідуального тексту: «… Є постаті, 
основне покликання яких полягає у тому, щоб виражати симфонізм навколишнього 
світу - його тематичну багатогранність, емоційну неповторність, образно-асоціативну 
унікальність. Вони прагнуть виявити себе у різноманітних творчих сферах, як 
суміжних, споріднених, так і безпосередньо не пов’язаних між собою. Вони 
демонструють своєю творчою універсальністю симфонічну різноаспектність 
ставлення до буття. Ці постаті позначаються префіксом полі - полікультурністю, 
поліфонічністю, політалановитістю. 

Спектр цих якостей, розмаїття самобутніх виявів з особливою виразністю 
відчутно у мистецьких особистостях кінця ХIХ - початку ХХ століть. Однією з них була 
Юлія Левкович, відома поетеса Житомирської області та просто Людина з великої 
літери.  

В пам’яті колег і колишніх учнів Юлія Йосипівна залишилася взірцем 
справжнього вчителя, Вчителя від Бога, людини широких інтересів, постійного 
творчого пошуку, людини романтика, ерудита, естета, великого знавця своєї справи. 

У віршах та оповіданнях вона згадує своїх учнів по іменах та прізвищах. Вони і 
сьогодні живуть у місті чи приїздять з далеких країв. Вони були частинкою її життя. 
Разом з ними Юлія Йосипівна будувала свій особистісний світ, в якому жила, писала 
вірші, вчила дітей і вчилася сама, дарувала людям сердечне тепло, несла їм високу 
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духовність. Вона любила життя, вміла відчувати чужий біль і щиро радіти успіхам 
інших. Природна делікатність у неї існувала разом із її скромністю, вродженою 
шляхетністю.  

Поети не вмирають. Вони живуть у своїх віршах. І прихильники, зачаровані 
поезією цієї сонячної жінки, приходитимуть до її творів, як до цілющого джерела, 
набиратимуться сил для лету. І пам’ятатимуть її – Поета і Вчителя. Адже людина 
живе стільки, скільки її пам’ятають…[1].  

Не тільки Житомирська земля багата на таких щирих, відданих та прекрасних 
людей, які своїми рядками несуть правду до людей, а ще й Чернігівська, яка 
подарувала неймовірну поетесу Любов Забашту. 

Найбільше багатство кожної землі - її вірні дочки й сини, які не мислять себе 
окремо від неї, які своєю любов’ю, відданістю, працею, примножують її славу. Саме 
до таких належала дочка дзвінкого Удаю, відома поетеса, письменниця Любов 
Забашта. 

Любов Василівна Забашта – поетеса, драматург, прозаїк – народилася в місті 
Прилуки на Чернігівщині. З дитинства дівчинка полюбила поезію, пісню і, будучи 
третьокласницею, вже почала складати вірші. Вперше вірші Любові Забашти були 
надруковані в газеті «Правда Прилуччини» [2].  

Після закінчення школи Л. Забашта навчалася в Одеському водному інституті, 
потім працювала інженером-кораблебудівником. Поетеса наполегливо готувала 
свою першу збірку, але почалася війна, тому і не вдалося її видати. У роки війни 
Любові Василівні довелося пережити трагічні й тяжкі випробування (загинув чоловік, 
з яким прожила всього рік). У повоєнний час без відриву від виробництва Любов 
Забашта навчалася на літературному факультеті Київського педагогічного інституту 
ім. М. Горького (нині  Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова) 
[3]. 

Плекає на ділі пам'ять про свою землячку і місто Прилуки. Там досі є 
батьківська хата, стіни якої пам'ятають дитячий голос Любові Гришко, та 
меморіальна кімната, куди син передав чимало маминих речей. Є бібліотека імені 
Любові Забашти. Поетесу в Прилуках не просто шанують - люблять і несуть її ім'я як 
прапор слави цього унікального міста на Чернігівщині.  

Отже, незважаючи на те, що поетеси Юлія Ленкович та Любов Забашта жили у 
різних куточках України, їх все таки об’єднала спільна мета – прославляти свій 
рідний край за допомогою слова, яке несло в собі духовність нації, любов щиру, 
вчило кожного громадянина України бути людяним та відкритим. Вони залишили 
після себе великий спадок, який слід шукати поміж рядків їхньої творчості. Багато 
дослідників присвятили вивчення творчості неймовірних поетес, але зібрати 
масштабного матеріалу вони не змогли, адже ці дві майстрині слова присвятили себе 
тільки Житомирській та Чернігівській областям. 

Складаючи індивідуальний текст, не можна забувати про логіку звучної мови, 
про те, що слово і зображення діють, як правило, на відчуття екскурсантів синхронно. 
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Створення новітніх технологій має велике значення для розвитку суспільства. 
Вони активно перетворюють інші технології матеріального і нематеріального 
виробництва, в кінцевому підсумку формуючи туристські святкові заходи. Суть 
новітніх технологій становлять методи і засоби формування та підтримки 
інформаційних потоків у системах управління об'єктами. 

Вивчення та аналіз новітніх технологій в туристських святкових заходах є 
важливим, оскільки вони забезпечують процвітання справи, що досить доречно 
розвивати і запроваджувати в Україні для підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного турпродукту на світовому ринку. 

Глобалізація суспільних процесів, активна інтеграція України у світову 
економічну систему зумовлює потребу у використанні прогресивних новітніх 
технологій та телекомунікаційних технологій на туристських святкових заходах. 
Поступово вдосконалюються умови функціонування інформаційних систем, зокрема, 
розроблена державна програма інформатизації, формується нормативно-правова 
база, збільшується кількість підприємств інформаційної інфраструктури, 
поліпшується якість каналів зв'язку, урізноманітнюються технічні засоби та 
інформаційні технології активізації інформаційних систем. З появою та поширенням 
Інтернету, підвищенням комп'ютерної грамотності необхідність в установці 
спеціального обладнання та навчанні співробітників, що гальмувала розвиток даних 
систем вже є не актуальним, проте з'явилась можливість виходу на кінцевого 
споживача. Інформаційні портали надають широкий спектр інформації,  створюють 
належні умови для того, щоб ознайомитися з новинками туристських святкових 
заходів, їх описом, отримати значний обсяг корисної інформації про їх особливості. 

Не завжди у нас є можливість побувати в інших країнах та помилуватися їх 
пам’ятками. Але завдяки спеціальним інтернет-сервісам відвідати знамениті музеї і 
пам’ятки мистецтва можна не виходячи з дому. При цьому варто зауважити, що для 
комфортного відвідування цих інтернет-сервісів потрібен швидкий Інтернет. 

З кожним роком в Інтернеті з’являється все більше різних віртуальних сервісів 
на зразок Google Maps, які дозволяють не тільки здійснювати тривимірні подорожі по 
різних містах, але й побувати всередині безлічі музеїв, галерей мистецтв, соборів і 
храмів. Завдяки цьому тепер не важко навідатися, наприклад, до Берлінської 
картинної галереї, Версалю чи Національної галереї Лондона. 

На сучасному етапі розвитку та еволюції людства використовують нові та 
більш незвичайні способи проведення та організації туристських святкових заходів в 
різноманітних місцях. Не обійшли увагою і сучасні технології, адже прогрес не стоїть 
на місці, досягнення різних галузей та науки вже стали основою для проведення 
модернізованихзаходів. Великобританія має досить високу та потужну технологічну 
базу, тому туристи мають можливість отримати ще більше задоволення від 
відвідування того чи іншого туристського свята [1]. 

В одному офіційному документі «Рекомендаціях парламентських слухань з 
питань розвитку інформаційного суспільства в Україні» ідеться, що стан розбудови 
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інформаційного суспільства в Україні порівняно зі світовими тенденціями є 
недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям України, зокрема: відсутні 
національна стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні та план дій 
щодо її реалізації; а присутність в Інтернеті україномовних інформаційних ресурсів - 
недостатньою; спостерігаються нерівномірність забезпечення можливості доступу 
населення до комп'ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення 
«інформаційної нерівності» між окремими регіонами, галузями економіки та різними 
верствами населення; не вирішуються в повному обсязі питання захисту авторських 
прав на програмну продукцію; новітні інформаційні технології [2,3]. 

Підготовчий період до туристського свята відбувається у трьох напрямках, по – 
перше це створення та підтримка святкового настрою, тобто емоційної готовності 
туристів діяти і реагувати на все адекватно; по – друге, необхідно забезпечити 
туристам простір для святкової діяльності – самостійної, активної, різнобічної; по – 
третє, надати туристам можливість для змагально – ігрового спілкування. Існують 
безліч цікавих сценаріїв свят, наприклад: «Друже, щоб тобі туристом стати – слід 
здоров’я й силу гартувати !» віршованого тексту: «Туризм – наша гордість і сила. 
Любій Вкраїні наш труд. Щоб завжди доля любила. Людей, що туристами звуть. 
Туристичне наше свято. Зустрічаємо ми радо. Мріє мама, прагне тато. Щоб здоровим 
було чадо!»…. Стосовно самих програм, перший вид змагань частіше є 
«Представлення команд», командам необхідно представити свою візитну картку: 
назву, девіз, захист емблеми. Приклад девізу: «Як будеш сміливим, і вправним 
усюди, тебе шануватимуть, знатимуть люди!», інший приклад девізу «Горизонтом ми 
звемось, до усіх висот рвемось.». 

Звіт співучасті першого святкового туристського заходу «Масляна туристська». 
Міське свято для дітей, сімей та молоді. Свято проводиться з метою: 

залучення молоді до здорового способу життя, пропаганди найкращого засобу 
оздоровлення, боротьби з наркоманією, профілактики правопорушень серед молоді, 
зміцнення товаристських стосунків засобами спортивно-оздоровчого туризму, 
скаутизму й активної форми краєзнавства; знайомство молоді з національними 
традиціями та відродження культурної спадщини народів України, розповсюдження 
знань з народознавства, етнографії, історії України та Києва; організації доцільного й 
змістовного дозвілля молоді; залучення нових членів до гуртків та організацій. 

Термін та місце проведення: березень 2013 р, Гідропарк, Долобецький острів. 
Кількість учасників: до 1000 чол. Учасники: діти від 9 до 16 років та їх батьки, молодь 
17-21 років. Головний організатор: відділ туризму та краєзнавства Київського Палацу 
дітей та юнацтва. Партнери свята: Туристична компанія «Країна Ua»; Кейтерінгова 
компанія «Figaro»; Центр розваг «Ігроленд»; Кондитерська майстерня «Квартет» 

Інформаційна підтримка: Інформаційно-творче агентство «ЮН-ПРЕС» 
Майданчики свята: 1. Краєзнавча гра-вікторина (народознавство, 

етнографія, географія, історія). 2.Розважально-ігрова туристська смуга перешкод та 
«Естафети спритності». 3.Спортивне орієнтування на місцевості «Пошук скарбу». 
4.Ігровий майданчик «У колі традицій» - творчі конкурси, виготовлення саморобок. 
5.Ігровий майданчик «Витязі» - спортивні забавки. 6.Ігровий майданчик «Народний» - 
народні забави, прикмети, «колодій», «дідух». 7.Ігровий арт-майдан «Колограй» - 
ігри, змагання, співи, танці, народні костюми. 8.Частування млинцями та чаєм. 
9.Фінальна гра «Проводи зими». 

Звіт співучасті другого святкового туристського заходу «Діти печери». В 
березні 2013 р.  на базі Київського палацу для дітей та юнацтва відбувся Вечір – 
зустріч «Діти та печери», присвячений дитячій спелеології. Організатором святкового 
туристського заходу була секція спелеології КПДЮ, члени якого досліджують та 
вивчають загадковий світ печер України та світу. У програмі вечора: виступ керівників 
Київського спелеологічного клубу з розповіддю про історію діяльності клубу та перші 
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витоки дослідження печер; розмова з першим керівником клубу за допомогою 
трансляції з Флориди через мережу Інтернет; показ фільмів та слайдів; виступ дітей-
учасників спелеологічного клубу - сучасна спелеологія; показ фільмів та слайдів, 
виступ бардів. 

Власне Київський спелеологічний клуб у його нинішньому вигляді веде свою 
історію з 1985 року, коли більша частина київських спелеологів прийняла рішення 
піти з системи туризму. 

Президентом клубу був обраний Климчук О.Б. Перші роки КСК існував при 
товаристві охорони природи. КСК в ті роки активно працював на Арабіці, 
співпрацював з карстолого-спелеологічним загоном Інституту геології, налагоджував 
міжнародні зв'язки, брав участь у створенні Української спелеологічної Асоціації. При 
клубі працювала дитяча спелеогруппа, виховано кілька поколінь спелеологів. В 
даний час президентом КСК є Насєдкін Володимир. 

Клуб щорічно проводить спелеошколи, працює в печерах Арабіки, Західної 
Подолії і Криму. В останні роки велику активність проявляють клубні 
спелеопідводники. Вони беруть участь в спелеопідводних дослідженнях на Арабіці, 
кілька разів брали участь в експедиціях у Мчишту, організовують спелеопідводні 
експедиції в печери Криму. 

Основні досягнення київських спелеологів: 1966 рік - печера Угринь (Подолія) - 
пройдена Мясорубка та Прокатний стан і відкрита основна частина печери; 1969 - 
відкрита печера Атлантида (Подолія); 1972 відкрита печера Київська на плато 
Кирктау в Середній Азії і пройдена до кілометрової глибини в 1976 році; 1973 - 74, 82 
роки - досліджена і знята печера Фата Моргана (Гаурдакское) в Туркменії; 1980 рік - 
розпочато масштабні роботи на плато Арабіка (Кавказ). Після утворення УСА в 1992 
році кияни продовжують роботи в складі експедицій УСА; 1992 рік - відкрита печера 
Славка (Подолія); 2007 рік - відкрита печера Олексинська (Поділля). Основні роботи 
ведуться членами групи Карст, але багато членів КСК також приймають участь в 
дослідженні печери. 

Крім цього, члени КСК приймали активну участь в зарубіжних дослідницьких 
проектах УСА (зокрема в роботах у Туреччині в печері Кузгун). 

Вечір-зутріч «Діти та печери» стали так званою з’єднуючою ланкою між 
дитиною та печерою, між дорослим та активним дослідницьким способом життя. 
Спогади спелеологів, допомогли поринути та замислитись над майбутнім та 
минулим, а отже надали надії для можливих досліджень.  

Отже, відбулася досить серйозна трансформація інформаційної організації, а 
саме впровадження новітніх технологій в освітньо - виховний процес, а такий, як 
зазначено вище  порядок викладення матеріалу сприяє поступовому розкриттю теми 
святкових заходів, їх розумінню. Поєднання слухових та наочних методів поширення 
інформації, з використанням новітніх технологій інноваційного характеру – сприяє 
кращому її  засвоєнню та сприйняттю.  
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Державна політика України спрямована на розвиток шкільних екскурсій. Це 

питання перебуває під контролем Міністерства освіти і науки України. 
Навчальні екскурсії та навчальна практика є обов'язковими та необхідними 

складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для 
наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та 
дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, 
розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних компетенцій, 
посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-
виховного процесу [1]. 

Статтею 16 Закону України «Про загальну середню освіту» врегульовано 
тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах: I ступеня - не 
менш як 175 робочих днів, II-III ступенів - 190 робочих днів. 

Структура навчального року включає орієнтовно 35 тижнів академічних занять 
та час на проведення навчальних екскурсій і навчальної практики, державної 
підсумкової атестації. Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4 класів протягом 
4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та 
екскурсії  для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах - 

по 3 академічні години на день, у 7-8 класах ‑ по 4 академічні години, у 10-х класах ‑ 
по 5 академічних годин на день. Необхідною умовою організації навчальних екскурсій 
і навчальної практики є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки. 

Зміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики, а також 
час їх проведення, визначаються адміністрацією навчального закладу. Керівникам 
загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи до термінів 
організації навчальних екскурсій і практики з урахуванням місцевих умов, специфіки 
навчального процесу та профілю навчальних закладів, потреб виробництва та інших 
чинників (зокрема, надолуження виконання навчальних програм у зв'язку з 
вимушеним призупиненням навчальних занять тощо). При цьому залишається 
незмінною загальна тривалість навчального року. 

Навчальні екскурсії організовуються з метою формування в учнів уміння 
спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу 
до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням нашого 
народу та людства, національними традиціями. При виборі об'єктів для проведення 
екскурсій слід враховувати Перелік комплексних навчально-тематичних екскурсій з 
учнівською та студентською молоддю «Моя країна – Україна», визначених 
краєзнавчих, географічних, етнографічних та історичних об'єктів і туристсько-
краєзнавчих екскурсійних маршрутів, що затверджено наказом Міністерства освіти і 
науки. 

Екскурсії з учнями загальноосвітніх навчальних закладів можуть мати різну 
дидактичну мету та об'єкти. Екскурсії можуть бути випереджувальними і проводитися 
напередодні  вивчення нової теми; тематичними - для поліпшення розуміння учнями 
певної теми або розділу; комплексними, що охоплюють широке коло питань основ 
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наук і проводяться наприкінці вивчення розділу або навчального року з метою 
узагальнення знань та вмінь. 

До початку проведення кожної екскурсії вчителю слід добре вивчити об'єкт, 
ознайомитися зі спеціальною літературою за темою екскурсії, правильно спланувати 
її проведення. У плані проведення екскурсії слід передбачити мету та дидактичні 
завдання, послідовність огляду екскурсійного об'єкту,  завдання для учнів (спільні, 
групові або індивідуальні), використання екскурсійного матеріалу для подальшої 
роботи тощо. Проведення екскурсій може здійснюватися як професійним 
екскурсоводом, так і безпосередньо вчителем. 

Напередодні екскурсії вчитель має ознайомити школярів із планом її 
проведення, поставити ряд запитань, відповіді на які учні повинні дізнатися під час 
огляду. З метою підвищення зацікавленості школярів екскурсією, сприяння розвитку в 
них ініціативи та самостійності можна запропонувати індивідуальні та групові 
завдання щодо вивчення окремих об'єктів, складання задач, збирання колекційного 
матеріалу, підготовки звітних матеріалів. Обов'язковою умовою проведення екскурсії 
є цільовий інструктаж учнів з техніки безпеки, правил поведінки під час переходу чи 
проїзду до місця екскурсії та її проведення відповідно до Положення про організацію 
роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і 
закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України. 

Якщо екскурсію передбачено змістом навчальної програми, то вона 
обліковується на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та 
може оцінюватися вчителем. 

Усі інші навчальні екскурсії, їх зміст і дата проведення обліковуються в класних 
журналах на спеціально відведених сторінках. Якщо тривалість навчальної екскурсії 
визначено більше однієї академічної години, то під час обліку в журналі  поруч з 
тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин. Оцінювання 
навчальних досягнень учнів за результатами  таких екскурсій здійснюється на розсуд 
учителя. 

Важливим аспектом при моделюванні уроку-екскурсії є розуміння та 
оперування видом навчальної роботи, при якому навчання проводиться на 
натуральному природному або виробничому об'єкті поза межами школи, чи класу, 
також є необхідністю звернути увагу  на методи навчання як способи досягнення 
мети та методи виховання як способи досягнення оптимальних педагогічних 
результатів відповідно до поставлених виховних цілей.  

Теми екскурсій повинні відповідати навчальному плану. Для учнів 8-их класів 
заплановано організацію екскурсії з української мови, література, історії, мистецтва, 
біології, географії, хімії, трудового навчання, ОБЖ.  

Пропонуємо проект уроку-екскурсії: «Замки та фортифікаційно-оборонні 
споруди Тернопільщини» 

Урок-екскурсія з історії України для учнів 8 класів. 
Час проведення уроку-екскурсії: вересень – жовтень. 
Тема: Замки та фортифікаційно-оборонні споруди рідного краю. 
Мета: навчальна - поглибити та узагальнити знання учнів про історію та 

культуру рідного краю; виховна - виховувати інтерес до історії рідного краю, відчуття 
патріотизму та відповідальності за збереження пам'яток історії та культури.  

Завдання: формування громадської відповідальності підростаючого покоління 
за стан пам'яток історії та культури, бережного ставлення до них; ознайомитись з 
історією створення Збаразького, Вишнівецького, Кременецького замків; виховання 
почуття любові до рідного краю. 

Попередня підготовка: знайомство з додатковою літературою про історію 
Тернопільської області  ХVI – XVIII ст. 
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І. Організаційний момент. Діти розсідаються в автобус. Їм роздаються 
путівники. 

ІІ. Повідомленні теми і мети уроку-екскурсії. Ми розпочинаємо наш урок, тема 
якого «Замки та фортифікаційно-оборонні споруди рідного краю». Сьогодні ми 
познайомимось з минулим нашої області, і мені хотілось би вірити, що це допоможе 
нам привити любов до рідного краю. Урок історії у нас пройде сьогодні у вигляді 
екскурсії. 

ІІІ. Введення в тему уроку. Відкрийте свої путівники. Сьогодні ми здійснимо три 
зупинки: Кременецький замок (м. Кременець), Вишнівецький палац (с.м.т. 
Вишнівець), Збаразький замок (м. Збараж). 

Представлення екскурсоводів. 
У ході уроку буде проведений конкурс на кращого знавця рідного краю. Будьте 

уважні, адже в кінці уроку ми дізнаємось хто з вас ним являється. 
V. Робота по темі уроку (екскурсія). Отже, починаємо екскурсію. Наша перша 

зупинка Кременецький замок - старовинна фортифікаційна оборонна споруда в м. 
Кременець на високій (397 м) стрімкій горі (остання має нині дві назви: давню — 
Замкова — та більш пізню — Бона, на честь королеви Бони Сфорца Арагонської, яка 
володіла містом і замком у 16 ст.). Перша письмова згадка про укріплення м. 
Кременець міститься в Галицько-Волинському літописі під 1227, у ній ідеться про те, 
що військо угорського короля Андраша II не змогло захопити місто і т.д. [2]. 

Наступна зупинка Вишнівецький палац — архітектурна пам'ятка 18 століття 
загальнодержавного значення у смт Вишнівець Збаразького району Тернопільської 
області. Колишня резиденція останніх представника князівського роду Вишневецьких 
— Михайла-Сервація, а після його смерті 1744 — князів Мнішеків і т.д. [3]. 

 Остання зупинка – Збаразький замок. Споруда відноситься до пам’яток 
архітектури національного значення. Замок було побудовано в першій половині XVII 
ст., на місці зруйнованої фортеці. Будівля знаходиться на високій горі, яку колись 
оточували болота [4]. 

Це замковий комплекс нащадків Дмитра Корибута, князів Збаразьких і 
Вишневецьких - Збаразький замок. Його стіни й досі пам'ятають національно-
визвольну війну і облогу Богдана Хмельницького. Замок став візитною карткою 
Збаража. Він розташований у парковому масиві, неподалік від центру міста. Це місце 
називається Замковою горою і т.д. 

VІ. Проведення підсумків та результати конкурсу «Кращий знавець рідного 
краю».  

Отже, урок-екскурсія є складною формою навчально-виховної роботи в школі, 
вона відкриває можливості для комплексного використання методів навчання, 
збагачує знаннями учнів і самого вчителя, допомагає виявити практичну значимість 
знань, сприяє ознайомленню учнів з досягненнями науки, є ефективним засобом 
виховання учнів, зокрема їх емоційної сфери. 
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Соціально-психологічний клімат студентської групи 

Даць А.В., студентка 3 курсу 
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник: 
викладач Агапшук С.С. 

Прoблемa клiмaту взaгaлi тa сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo зoкремa рoзглядaється 
як oднa з нaйбiльш суттєвих стoрiн кoлективу, якa хaрaктеризує йoгo мoтивaцiйну 
сферу в нaвчaльнo-прoфесiйнiй дiяльнoстi. У фoрмувaннi цьoгo структурнoгo 
кoмпoненту кoлективу знaчну рoль вiдiгрaють психoлoгo-педaгoгiчнi знaння тa 
усвiдoмлення студентaми їх рoлi в прoфесiйнoму стaнoвленнi. Сoцiaльнo-
психoлoгiчний клiмaт - якiсний бiк стoсункiв, щo виявляється у виглядi сукупнoстi 
психoлoгiчних умoв, якi сприяють aбo перешкoджaють прoдуктивнiй спiльнiй 
дiяльнoстi тa всебiчнoму рoзвитку oсoбистoстi в групi. Тaкий клiмaт мoже бути 
сприятливим, несприятливим, нейтрaльним, пoзитивнo чи негaтивнo впливaти нa 
сaмoпoчуття людини [8,40].  

Результати вивчення прoблеми фoрмувaння сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту 
представлені в психoлoгo-педaгoгiчнiй лiтерaтурi ширoким кoлoм дoслiдникiв 
(Н.П.Aнiкiєвa, Л.В.Дoлинськa, Л.М.Дунець, Л.В.Крaмущенкo, I.Ф.Кривoнoс, 
Н.В.Кузьмiнa, М.В.Левченкo, O.Г.Мoрoз тa iн.). Бiльшiстю з них вiдзнaчaється, щo 
вaжливoю умoвoю сприятливoгo сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту у групi є пoзитивнa 
мoтивaцiя тa зaцiкaвлення студентiв групи у дoсягненнi пoзитивних результaтiв 
нaвчaння, oсoбистiснa спрямoвaнiсть виклaдaчa нa успiшне вирiшення зaвдaнь 
педaгoгiчнoї дiяльнoстi. 

Серед oсoбливoстей студентськoї групи, щo впливaють нa мiжoсoбистiснi 
вiднoсини мoжнa видiлити нaступнi: метa, щo склaдaється з oвoлoдiння знaннями, 
вмiннями, нaвичкaми тa пiдгoтoвки дo прoфесiйнoї дiяльнoстi; нaвчaння як oснoвний 
вид дiяльнoстi; iндивiдуaльнi фoрми прaцi; вiдсутнiсть вiднoсин «пo вертикaлi»; 
вiднoснa вiкoвa oднoрiднiсть; oбмеженiсть перioду iснувaння [4,71].  

Серед фaктoрів, що впливають нa сoцiaльнo-психoлoгiчний клiмaт тa 
успiшнiсть у студентській групі варто відзначити: функціональні фактори; економічні 
фактори; управлінські фактори; психологічні фактори; фактори успішності 
характеристики групи [5,422].  

Відзначимо основні параметри формування сприятливoгo сoцiaльнo-
психoлoгiчнoгo клiмaту: 
1) тривaлiсть (хaрaктеризується стiйкiстю мoтивiв, їх незмiннiстю прoтягoм всьoгo 

перioду прoфесiйнoї пiдгoтoвки); 
2) aктивнiсть (нaпoлегливa рoбoтa в нaпрямку вiд нaдбaнoгo дo не дoсягнутoгo); 
3) oптимiстичнiсть (ступiнь упевненoстi в дoсягненнi прoфесiйнoї мети тa у сoбi); 
4) кoмплекснiсть (включaє як весь aрсенaл нaгрoмaджених знaнь: метoдoлoгiчних, 

метoдичних, технoлoгiчних, тaк i фaхoвi, психoлoгiчнi, педaгoгiчнi, якi 
зaбезпечують ефективне вирiшення oсвiтнiх, вихoвних тa рoзвивaльних зaвдaнь); 

5) реaлiстичнiсть (здaтнiсть людини реaльнo oцiнювaти себе як oсoбистiсть тa свoї 
прoфесiйнi знaння i мoжливoстi); 

6) узгoдженiсть (ступiнь зв'язaнoстi всiх мoтивiв aктивнoстi студентa); 
7) динaмiчнiсть (хaрaктернoю oзнaкoю є рух рoзвитку вiд умoвнoгo пoчaткoвoгo рiвня 

дo умoвнoї сфoрмoвaнoстi; 
8) диференцiйoвaнiсть (вмiння видiляти з трaдицiйнoї психoлoгo-педaгoгiчнoї 

пiдгoтoвки неoбхiдну iнфoрмaцiю для вирiшення педaгoгiчних зaвдaнь) [6,13]. 
Фoрмувaння сприятливoгo сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo клiмaту i свiдoмoї 

aктивнoстi у членiв студентськoгo кoлективу мoже рoзвивaтися як oднoчaснo, тaк i 
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пoслiдoвнo в декiлькoх нaпрямкaх: 
1. Вiднoснo стихiйне, хoчa й aктивне, сприяння сaмих членiв кoлективу 

ствoренню нaйбiльш сприятливoї сoцiaльнo-психoлoгiчнoї aтмoсфери спiльнoї 
дiяльнoстi.  

2. Дoсить oргaнiзoвaнa i цiлеспрямoвaнa рoбoтa фaкультетiв, кaфедр, 
сoцiaльних служб, a тaкoж всьoгo прoфесoрськo-виклaдaцькoгo склaду, спрямoвaнa 
нa oптимiзaцiю життєдiяльнoстi студентських кoлективiв, вихoдячи з нaкoпиченoгo 
дoсвiду.  

3. Рoбoтa декaнaтiв, кaфедр, якa велaся б, спирaючись крiм влaснoгo дoсвiду, 
ще й нa сучaснi дaнi, дoсягнення сoцiaльнoї психoлoгiї, психoлoгiї прaцi, прaктичнoї 
психoлoгiї i психофізіології [2,13]. 

Таким чином можна зробити висновок, що сoцiaльнo-психoлoгiчний клiмaт у 
студентськiй групi фoрмується пiд впливoм двoх oснoвних груп фaктoрiв, якi мoжнa 
oхaрaктеризувaти як зoвнiшнi (мaтерiaльнi, iдеoлoгiчнi, культурнi тa iншi iснуючi в 
крaїнi умoви) i внутрiшнi (умoви життя, прaцi i пoбуту людей) [3, 463]. 

Емпіричне дослідження даного питання було здійснено на базі групи студентів 
3 курсу напряму підготовки «Біологія» НПУ імені М.П.Драгоманова, що мало на меті 
визначити особливості соціально-психологічного клімату в студентській групі з 
використанням методик та анкетування. Згідно з результатами методик «Оцінка 
мікроклімату студентської групи» В.М.Зав’ялової та «Оцінка психологічного клімату 
студентського колективу» В.С.Івашкін, В.В.Онуфрієва виявилось, що у даній 
студентській групі мікроклімат знаходиться на низькому рівні. Це пов’язано з тим, що 
результaти сучaсних нaукoвих дoслiджень, щo вивчaють спрямoвaнiсть цiннiсних 
уявлень студентствa, вкaзують нa пiдвищення рoлi iндивiдуaльних i прaгмaтичних 
цiннoстей i, як нaслiдoк, зниження стaтусу сoцiaльнo-oрiєнтoвaних. Зaзнaченi 
прoцеси викликaють зниження мoтивaцiї цiлеспрямoвaнoї групoвoї дiяльнoстi в 
студентськoму середoвищi, й, як наслідок, погіршення соціально-психологічного 
клімату в групі.  

В результаті проведеного анкетування було з’ясовано, що більшість студентів 
(73%) почувають себе спокійно у студентській групі, 19% - оцінюють стан 
перебування як нудно, 4% відчувають веселість і 4% респондентів відчувають страх 
перебування у групі. Стосунки у колективі характеризуються наступним чином: 
дружні (4%), товариські, але не дуже міцні і тривалі (38%), абсолютно байдужі (27%), 
стосунки залежать від ситуації (31%). 69% опитаних вважають, що у групі поширений 
принцип «Моя хата з краю», 27% частково їх підтримують і 4% стверджують, що для 
групи не притаманний даний принцип. Цікаво, що не зважаючи на визначену 
соціальну байдужість у колективі, все ж 58% зазначають, що їх задовольняють 
стосунки з одногрупниками, ще 11% повністю задоволені, 27% скоріше задоволені, 
ніж ні, а решта (4%) зовсім не задоволені відносинами. Прагнучи уникнути особистої 
відповідальності за психологічний клімат в групі, 23% студентів зазначає, що їхня 
особиста поведінка не впливає на загальні взаємовідносини; ще 15% вважають, що 
їхня діяльність впливає на розвиток взаємовідносин; 50% стверджують, що більша 
частина їхньої діяльності спрямована на покращення взаємовідносин, а 12% 
задумувались про це. 4% опитаних вважають конфлікти частим явищем в групі, про 
їх періодичність говорять 92%, а ще 4% заявляють про їх повну відсутність.  

Вирішальним у визначенні особливостей соціально-психологічного клімату в 
групі є те, що 54% студентів не бажають нічого змінювати, адже їм абсолютно 
байдуже на це, 23% не вважають за необхідне щось змінювати і ще 23% 
запропонували свої варіанти змін соціально-психологічного клімату, а саме: стати 
більш згуртованими, займатись спільною справою в вільний від навчання час, а 
також бути більш уважними один до одного. 

Оскільки результати дослідження підтверджують гостроту проблеми 
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підвищення соціально-психологічного клімату даної групи, старості групи були надані 
деякі рекомендації, а саме: необхідно спостерігати за розвитком відносин у групі; 
погоджувати з групою різні завдання; вирішувати спільними зусиллями різного роду 
проблеми; сприяти спільному проведенню часу членів групи; заохочувати не окремих 
членів групи, а групу в цілому; підвищити статус групи; 

В цілому варто зазначити, що позитивні зміни у соціально-психологічному 
кліматі студентської групи можливі лише за умови особистого зацікавлення кожного 
представника студентського колективу. 
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Міжособистісні конфлікти студентської молоді та їх особливості 
 

Драчук О.В. студентка 3 курсу 
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник: 
викладач Агапшук С.С. 

 
Людина є соціальною істотою, що протягом життя постійно перебуває у 

міжособистісній взаємодії із іншими людьми. Будь-яка група людей (родина, 
організація, трудовий колектив або група студентів) постійно перебуває у стані 
динамічного розвитку, реагує на сприятливі можливості та уникає небезпечних 
ситуацій. Тому поняття конфлікту і є таким важливим для сучасної психології та 
соціології. В наш час, коли умови життя людей часто і швидко, іноді кардинально, 
змінюються, коли слово «стрес» і «депресія» відомі багатьом ще з шкільної парти, 
неможливо переоцінити актуальність проблеми конфлікту та способів і методів його 
вирішення. 

Студент вищого навчального закладу постає як одна із найважливіших 
постатей майбутнього суспільства, його прогресивного розвитку та демократичних 
перетворень. Психологічний аспект проблеми  дослідження групової взаємодії 
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студентської молоді достатньо висвітлений у ряді робіт як зарубіжної (3. Фрейд, К. 
Юнг, К. Хорні та ін.), так і радянської та вітчизняної психології (О.М. Леонтьєв, В.М. 
Мясищев, Б.В. Зейгарник, В.С. Мерлін, Л.І. Божович, К.О. Абульханова-Славська, 
Б.С. Братусь, В.В. Столін, Ф.Ю. Василюк, А.А. Файзуллаєв, Т.М. Титаренко, 
О.О.Донченко, Г.В. Ложкін, О.Ф. Бондаренко, М.І. Пірен, С.Р. Карташов та ін.).  

Невід’ємним компонентом динамічного розвитку будь-якої групи, і студентська 
група не є виключенням, є виникнення конфліктних ситуацій, що можуть переростати 
у конфлікти. В психології конфлікт визначається як відсутність згоди між двома або 
більше сторонами - особами або групами. У конфліктах беруть участь як окремі 
особи, так і групи людей. Учасників конфлікту називають опонентами, суперниками 
тощо. Кожна сторона - учасник конфлікту має внутрішню і зовнішню позицію. 
Зовнішня позиція – це мотивування участі у конфлікті, яке сторони відкрито 
демонструють одна одній. Вона може співпадати, або не співпадати із  внутрішньою 
позицією, яка є набором тих інтересів, мотивів, цінностей, які примушують людину 
або групу людей  включитися в конфлікт. 

У більшості випадків будь-який конфлікт зрештою зводиться до 
міжособистісного. Міжособистісні конфлікти виникають через суперечності у 
відносинах двох або більшої кількості людей, які виконують спільну діяльність. Вони 
можуть також виявлятися як зіткнення людей з різними рисами вдачі, поглядами і 
цінностями. Образи конфліктної ситуації – це внутрішні картини ситуації: уявлення 
учасників конфлікту про самих себе (про свої мотиви, цілі, можливості тощо); 
уявлення про протилежну сторону (її мотиви, цілі, можливості); уявлення кожного 
учасника про те, як інший сприймає його, уявлення про середовище, в якому 
реалізуються конкретні відносини. 

Суспільна позиція студента є складною, оскільки він одночасно виступає у ролі 
учня та майбутнього професіонала і саме в цій подвійності закладена суперечність, і 
від того, в якому напрямку особистість долає цю суперечність ( в напрямку 
"професійний учень" чи в напрямку "професіонал, що навчається"), буде залежати 
якість її професіоналізму і характер подальшої адаптації в професійній діяльності. 

Будь-який тип конфлікту має свої причини. Основними причинами конфлікту 
вважаються: 

 розподіл ресурсів (вони завжди обмежені, а претендує на їх використання кілька 
сторін); 

 різниця у цілях (спеціалізація, конкретизація та дроблення на підрозділи 
передбачає їх різну стратегічну спрямованість); 

 взаємозалежність у досягненні результату (вимагає співробітництва, хоча, 
реалізовуючи власні завдання, люди інколи нехтують іншими); 

 різниця в уяві та цінностях (відсутність об'єктивної оцінки ситуації): 

 незадовільні комунікації (відсутність повної та достовірної інформації); 

 різниця у досвіді та манері поведінки; 

 різка зміна подій чи умов. 
В межах вивчення міжособистісних конфліктів студентської молоді було 

проведено експериментальне дослідження на базі групи НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Кількість досліджуваних складала 20 осіб (дівчата) ІІІ курсу 19 – 21 
років. 

Емпіричне дослідження здійснювалось за допомогою методики «Діагностика 
схильності особистості до конфліктного поводження» К. Томаса., та тесту 
"Оцінювання власної поведінки в конфліктній ситуації". Для підтвердження 
результатів тестування та з'ясування особливостей виникнення перебігу та 
розв'язання конфліктів у студентській групі була розроблена анкета. 
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Згідно з результатами методики К. Томаса лише 25% опитаних вважають себе 
конфліктними людьми, більшість же (60%) є конфліктними в залежності від 
конкретної ситуації. Оцінюючи власну поведінку у конфлікті лише 40% респондентів 
зазначили, що застосовує компроміс, що підтверджується також результатами 
анкетування. 

Анкетування дає можливість констатувати, що міжособистісні конфлікти є в 
цілому звичним явищем у групі. Адже, не зважаючи на те, що більшість студентів 
даної групи не вважають себе конфліктними , все ж 80% респондентів зазнають, що 
конфлікт у групі є частим явищем. На запитання «Чи часто ви потрапляєте в 
конфліктні ситуації?» 25% відповіли ствердно, серед респондентів немає тих, хто 
зовсім не вступав у конфлікти. 

На запитання анкети «Чи впливає міжособистісний конфлікт між студентами  
на якість їхнього навчання» 60 % респондентів відповіли так; 25% не звертали на це 
уваги і лише незначна кількість (15%) зазначила, що міжособистісний конфлікт не 
впливає на якість їхнього навчання. 

Вирішення  міжособистісного конфліктів може відбуватися в декілька етапів: 
1. Установлення дійсних учасників.  
2. Глибинний аналіз проблеми (потреби, мета, побоювання).  
3. Розгляд відносин, що існували між учасниками до конфлікту.  
4. З'ясування істини, глибини причини конфлікту.  
5. Встановлення ставлень до конфлікту осіб, з ним не зв'язаних.  
6. Визначення людей, за допомогою яких можна розв'язати проблему.  

Отже, в результаті емпіричного дослідження особливостей міжособистісних 
конфліктів студентської молоді було з’ясовано, що в даній групі переважає високий 
рівень міжособистісної конфліктності та спостерігається відсутність навичок 
конструктивного вирішення конфліктів. 

Результати експериментального дослідження підтверджують необхідність 
здійснення навчально-корекційної роботи з питань поводження в конфліктних 
ситуаціях. Пропонуємо кілька рекомендацій щодо зниження рівня міжособистісної  
конфліктності серед студентів шляхом оптимального розв’язання суперечливих 
ситуацій:  

 вирішення спірних питань має здійснюватися «тут і зараз»; 

 необхідно двостороннє прагнення до адекватного сприйняття та відображення 
суті конфлікту з погляду інтересів, потреб, цілей учасників конфлікту; 

 відкритість спілкування, прагнення доброзичливості і свідомості, сприяють 
налаштуванню клімату взаємної довіри; 

 прагнення до розуміння позиції іншого «із середини»; 

 необхідність уникнення використання образливих слів та принижень гідності 
опонента, оскільки це викликає різкість;  

 аргументація висловлювань власних намірів, що випереджає виникнення 
відчуття незадоволення; 

 стримування власної себелюбності, амбіцій, визнання власної неправоти в тих 
чи інших питаннях, конфліктах. У конфлікті завжди винні обидві сторони, тож на 
примирення першим йде той, хто мудріший, сильніший духом; 

 намагатися не заявляти: «Це вигадки» і т.д.  
В цілому треба пам’ятати, що розв’язання  міжособистісного конфлікту є 

складною роботою всіх його учасників, спрямованою на задоволення власних 
потреб, при цьому не завдаючи дискомфорту іншим. 
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Засновник дитячої психології В.Прейєр у своїй книзі «Душа дитини» 

підкреслював, що поняття душі пов'язане з чуттєво-інтуїтивним сприйняттям світу, а 
провідні психологи розглядали період дошкільного дитинства як «золотий вік» життя. 

Емоції є «центральнию ланкою» психічного життя людини, і перш за все 
дитини [2]. Власне, емоційний розвиток - це низка взаємозв'язаних напрямків, кожен з 
яких має свої певні засоби впливу на емоційну сферу і, відповідно. механізми 
включення емоцій. 

 На сьогоднішній день існує тенденція до зростання кількості дітей дошкільного 
віку з проблемами у соціально-емоційному розвитку. Тому постає проблема надання 
ефективної психолого-педагогічної допомоги таким дітям. Наразі зростає інтерес до 
використання музики як універсального методу вільного самовираження дитини.  

Науковці, знаючи про невичерпні можливості музики впливати на внутрішній 
світ дитини, особливо виділяють методику музикотерапії з низки інших 
терапевтичних методик. Музикотерапія – практика використання звуків, мелодій для 
відновлення рівноваги емоційного і покращення фізичного стану дитини.  

Музика є одним із найбільш доступних та ефективних факторів формування 
емоційної сфери дитини. У сприйнятті музики головна роль належить емоціям як 
специфічній реакції слухача, що викликає або духовне задоволення, або 
незадоволення; тому при слуханні музики у дитини виникають певної сили позитивні 
або негативні емоції, що відображають її конкретний стан. В теорії естетики це 
називається естетичним переживанням. Більш складні музичні твори можуть 
пробудити кілька різних емоцій. Однак завжди одна з них буває більш яскравою, що 
викликає відповідне естетичне переживання: радість, сум і тощо. Слід зазначити, що 
музика має свою специфіку. Сприймання музики відбувається не від загального до 
особистого, а від особистого до загального, тобто не від уявлень до почуттів, а від 
почуттів до уявлень. Коли дитина пізнає навколишній світ, то не тільки включає в цю 
діяльність мисленнєві процеси, вона пробуджує почуття та емоції, через які відкриває 
себе та своє ставлення до світу. Немає дітей абсолютно байдужих до музики.В 
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процесі слухання музики розвиваються позитивні риси (упевненість, чесність, 
сміливість, доброта тощо), проходять невротичні прояви (страхи, тривожність, 
невпевненість тощо). 

Емоційна чуйність до музики у дітей дошкільного віку формується і 
розвивається в процесі слухання різних за емоційно-образним змістом творів. 
Основним критерієм доступності музичних творів, що відбираються для слухання 
дітьми дошкільного віку, є відповідність емоційного змісту музики емоційному досвіду 
дошкільнят, їх здатності співпереживати певним почуттям, які складають основу 
музичного образу.  

Враховуючи  реакцію  дітей на різні за характером музичні твори (плач і 
роздратування або радісна емоція і заспокоєння), вчені вказують на доцільність 
використання в роботі з дошкільниками творів, які викликають у дітей позитивні 
емоції[1].Поступово уявлення дітей про почуття, виражені в музиці, розширюються 
(піднесені, тривожні, схвильовані, таємничі, скорботні, рішучі тощо). До старшого 
дошкільного віку естетичні переживання дошкільнят поглиблюються, ускладнюються, 
збагачуються. Діти старшого дошкільного віку можуть розрізняти не тільки загальне 
емоційне забарвлення музики, але і виразність інтонації. 

Щоб визначити «палітру» емоцій, які може відчувати дитина, слухаючи музику, 
ми в своєму емріричному дослідженні скористалися класифікацією типів емоцій, 
запропонованою  В.Н.Холоповою[3], яка виділяє: 

 емоції як фактор саморегуляції особистості; 

 емоції як почуття життя; 

 емоції захоплення майстерністю мистецтва; 

 зображувані в музики емоції; 

 природні емоції музики. 
Процес прослуховування музики дозволяє дитині «проживати» власні емоційні 

переживання. У тому випадку, якщо зміст музичного твору близький до актуального 
емоційного досвіду дитини, а педагог допомагає йому встановити такий зв'язок, це 
суттєво збагачує емоційний розвиток дошкільника. Відзначимо, що в даному випадку 
найважливішу роль відіграє професійна компетентність педагога та психолога 
дитячого садка. 

З огляду на актуальність даного питання, нами було проведено дослідження 
особливостей впливу творів музичного мистецтва на розвиток емоційної сфери 
дошкільників. Метою нашого дослідження було визначення  рівня прояву емоційної 
чуйності до музики у старших дошкільників та рівень їх ерудованості в музичному 
мистецтві. Дослідження проводилися на базі ДНЗ «Берізка» №2 м. Ковель  
Волинської обл. Всього емпіричним дослідженням було  охоплено  20 дітей віком 5-6 
років.  

До психодіагностичного комплексу дослідження увійшли 3 традиційні 
стандартизовані методики А.Г.Гогоберідзе та В.А.Деркунської, спрямовані на 
визначення: 

 емоційної чуйності і стійкості інтересу дошкільнят до сприйняття музики; 

 ступеня усвідомлення дітьми емоційного настрою музики, переданого через 
засоби музичної виразності; 

 вивчення особливостей музичної ерудиції (знань в галузі музики) у сучасних 
дошкільнят. 

За результатами діагностики і відповідно до критеріїв рівня розвитку музичного 
сприйняття діти були розподілені за рівнями: 

 Високий рівень прояву емоційної чуйності було виявлено у двох досліджуваних. 
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 Середній рівень прояву емоційної чуйності в групі було виявлено у 15 дітей. 

 Низький рівень прояву емоційної чуйності у трьох досліджуваних. 
Таким чином, можна зробити висновок про недостатню спрямованість 

вихователів до розвитку  емоційної сфери дитини при здійсненні ними педагогічного 
впливу. З огляду на це, цілеспрямоване використання творів класичної, сучасної та 
української народної музики необхідно впроваджувати в дошкільних навчальних 
закладах загального розвитку та вдома. Педагогам потрібно продумати зміст і форми 
спеціально-організованої діяльності, спрямованої не тільки на збагачення емоційного 
досвіду дошкільнят, а й на осмислення ними "мови" емоцій. Музика здійснює такий 
вплив на дитину вже з перших днів її життя, тому варто розкрити та використати 
потенціал даного засобу педагогічного впливу. 
 

Список використаних джерел: 
1. Кошелева А.Д. Эмоциональноеразвитиедошкольников /А.Д.Кошелева, В. И. 

Перегуда, О.А. Шаграева.- М.: Академия, 2003-176с. 
2. Борисова О.О. Психологічний, терапевтичний та фізіологічний вплив музики на 

людину: Навчально-методичний посібник / О.О.Борисова. – П.-Хм.: КСВ, 2010- 84 
с. 

3. Музыкальныеэмоции. Пособие для музыкальныхвузов и вузовискусств. Москва, 
2010. -56 с. 

 
 

Роль та місце самоактуалізації та самореалізації особистості  
у навчально-трудовій діяльності 

 

Бричка Н.Ю. студентка 4 курсу 
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат психологічних наук, 
доцент Виходцева О.А. 

 

Актуальність дослідження. В основі феномену самореалізації особистості 
лежать проблеми розвитку, самовдосконалення людини. Поняття "самореалізація" 
часто вживають як синонім терміну "самоактуалізація", "реалізація своїх 
можливостей". Вони описують дуже близькі явища, що позначають стійкі позитивні 
зміни в особистості, реалізацію її природного потенціалу: "індивідуацію" (К. Юнг), 
повну реалізацію справжніх можливостей (К. Хорні); внутрішню активну тенденцію до 
саморозвитку на зразок істинного самовираження (Ф. Перлз); прагнення людини до 
найбільш повного виявлення і розвитку можливостей і здібностей (К. Роджерс); 
прагнення людини стати тим, ким вона може стати (А. Маслоу). 

Самореалізація була предметом уваги науковців, зокрема К.О. Абульханової-
Славської, Л.І. Анциферової, Г.С. Батіщева, О.Ф. Бондаренка, Є.І. Головахи, 
Л.Когана, Г.С. Костюка, О.О. Кроника, О.М. Леонтьєва, П.В. Лушина, В.І. Муляр, 
В.Г.Панка, В.А. Роменця, С.Л. Рубінштейна та ін.), які розглядали самореалізацію як 
переважно свідомий, цілеспрямований процес розкриття й опредметнення сутнісних 
сил особистості в її різноманітній практичній діяльності. Становлення суспільно 
активної та гармонійно розвиненої особистості великою мірою залежить від 
особистих зусиль самої людини, орієнтованих на самовдосконалення та 
самореалізацію як неодмінну умову досягнення успіху у житті [1] . 
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Теорія самоактуалізації гуманістичної психології в сучасних умовах впевнено 
завойовує статус провідного орієнтира для особистісного зростання і розвитку 
особистості. Самоактуалізація особистості як домінуючий принцип професійної 
підготовки є надзавданням особливого соціально-ціннісного змісту. У такому 
розумінні вона набуває характеристик „процесу розвитку соціальної природи 
людини”. Процес самоактуалізації  ґрунтується на послідовних свідомих виборах – це 
безперервний ланцюг актів самореалізації, в яких проявляється сутнісне прагнення 
людини стати такою, якою вона може стати [2, с. 72]. 

На думку Г. Балла, характерологічні якості, що сприяють самореалізації особи 
перебувають у межах найважливішої складової компетентності у будь-якій сфері [3]. 

В своїй публікації ми маємо на меті висвітлити соціально-психологічні 
особливості самоактуалізації та самореалізації як визначального компонента 
особистісно-ціннісної сфери у взаємозв’язку з розвитком особистісних якостей. 

Дослідження проблеми самоактуалізації виявили такі її неоднозначні моменти, 
як зв'язок само актуалізації особистості з її егоцентричністю. Самоактуалізація може 
викликати і сумніви, якщо нею все завершується, якщо вона межує із замиканням на 
собі. Так, Абрахам Маслоу прагнення до самоактуалізації розуміє як «безперервне 
здійснення потенційних можливостей, здібностей і талантів, як звершення своєї місії, 
або покликання, долі тощо, як більш повне пізнання і, стало бути, прийняття своєї 
власної споконвічної природи, як невпинне прагнення до єдності, інтеграції, чи 
внутрішньої синергії особистості» [5, с. 26]. Автор вважає, що розвиток та 
функціонування організму відбувається за допомогою таких фундаментальних 
потреб, як потреба в ліквідації дефіциту і потреба в розвитку. Остання з потреб і 
відображає особистість, котра прагне до самоактуалізації. 

П. Підкасистий, Л. Фрідман і М. Гарунов зазначають, що потенційні можливості 
людини можуть проявитися і реалізуватися лише за умови раціональної 
самоорганізації навчальної діяльності, яка прямо не пов’язана з рівнем розвитку 
пізнавальних здібностей. Ефективна самоорганізація навчальної діяльності полягає в 
умінні особистості автономно, без зовнішнього систематичного контролю, допомоги і 
стимуляції раціонально організувати свою навчальну діяльність [7]. 

Головна  суть проблеми самоактуалізації особистості полягає в підкресленні 
активного процесу становлення молодої людини, найбільш ефективного 
використання її потенційних можливостей. Труднощі самореалізації у професійній 
сфері залежать як від зовнішнього фактору (соціального), так і внутрішнього (рівня 
самоповаги і самосприйняття, особливостей ціннісно-мотиваційної сфери, 
комунікативних, емоційно-вольових характеристик). Найвагомішим фактором, що 
стимулює продуктивну професійну реалізацію в умовах професійної кризи, виступає 
саме другий, особистісний фактор - як комплекс особистісно-індивідуальних та 
мотиваційних психологічних характеристик особистості відповідальної, перш за все, 
за своє життєзвершення, здатної швидко адаптуватися до соціальних змін і 
конструктивної самореалізації в професійній сфері. 

Професійна самореалізація особистості розглядається як характеристика 
всього її життєвого шляху в контексті професійної сфери від етапу початкового 
професійного становлення до передвиходу на пенсію 

Вахрамов Є.Є. вважає, що поняття «самореалізація» означає розумовий, 
когнітивний аспект діяльності, теоретичну діяльність, роботу на внутрішньому плані. 
Самореалізація проявляється в будуванні і коректуванні, перебудові «концепції Я», 
включаючи «ідеальне Я», картину світу і життєвого плану, усвідомлення результатів 
діяльності, що передувала [4, с. 163]. 

 Самореалізація особистості є важливим показником її життєдіяльності, а 
особливо у професійній сфері - одній з провідних сфер людської життєдіяльності. 
Необхідним атрибутом самореалізації є саморозвиток особистості як прояв суб'єктної 
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активності у будь-якій діяльності. У зв'язку з цим важливо виокремити 
самореалізацію, її якісний рівень як показник продуктивності життєвого шляху , 
успішності у професійній діяльності. 

На різних етапах життєвого шляху особистості процес актуалізації 
професійного потенціалу з метою його ефективного використання відбувається по-
різному, в залежності від індивідуальних особливостей: віку, статі, стану здоров'я, 
когнітивної складності в оцінюванні визначених життєвих цілей і цінностей, 
оцінювання труднощів професійної реалізації, широкого спектру особистісних 
властивостей, домінування мотивації досягнення успіху в професійній діяльності чи 
мотивації уникнення невдач.  

 Отже, можна сказати, що самоактуалізація є більш широким явищем, на 
відміну від явищ саморозвитку, самореалізації, самовираження та самоствердження. 
Так, саморозвиток відображає розумовий або фізичний розвиток людини, якого вона 
досягає самостійними заняттями, вправами. Співвідношення понять 
«самореалізація» та «самоактуалізація» полягає в тому, що обидва терміни 
відображають один і той же процес, але самоактуалізація відбувається в більшій мірі 
у внутрішньому, суб’єктивному плані здійснення особистості, а самореалізація – у 
зовнішньому, об’єктивному плані особистості Ми вважаємо, що саморозвиток, 
самовираження, самоствердження та самореалізація – це є активність особистості, 
яка прагне до самоактуалізації .Таким чином ми вважаємо, що самоактуалізація – це 
процес реалізації індивідуальності людини, що відбувається через різні види 
активності особистості. 
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Початковий етап систематичної шкільної освіти - один з найважливіших 

періодів у житті дитини. Це пов'язано не тільки зі зміною соціальної ситуації розвитку 
дитини, її соціального статусу й зайняттям нової, соціальної позиції школяра, але й з 
сукупністю різноманітних аспектів розвитку й формування дитини як соціального 
індивіда. Посилення явищ дезадаптивного характеру в навчально-виховному процесі 
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пов'язане із збільшенням непрогнозованих критичних ситуацій у повсякденному 
житті, особливо, як свідчить практика роботи школи, вони загострюються в момент 
вступу до школи, період первинного засвоєння вимог, які висуває нова соціальна 
ситуація. 

Причини дезадаптації пов'язують зі стресом (Г.Г. Аракелов. Г. Крайг,                        
О.М. Черепанова), порушенням значущих для дитини відносин учитель-учень                
(М.І. Буянов, В.І. Гарбузов. О.І. Захаров, В.Є. Каган, Н.Ю. Максимова), 
неоптимальним стилем спілкування в родині (О.Л. Кононко, В.М. Петрунек,                     
Т.М. Титаренко, Г.О. Хомич), низькою самооцінкою (К.В. Бардін. А.М. Валлон.                     
М.Ф. Дементьєва. М.Н. Герберт). 

Як відзначала Л.І. Божович , перехід від дошкільного дитинства до шкільного 
характеризується рішучим зміною місця дитини в системі доступних йому відносин і 
всього способу її життя. При цьому - слід підкреслить, що положення школяра 
створює особливу моральну спрямованість особистості дитини. Для нього вчення не 
просто діяльність по засвоєнню знань і не тільки спосіб підготовки себе до 
майбутнього, воно усвідомлюється і переживається дитиною як його участь у 
повсякденному житті оточуючих людей [2]. 

Р.В. Овчарова бачить головну причину шкільної дезадаптації в молодших 
класах у характері сімейного виховання. Інша причина шкільної дезадаптації 
молодших школярів, полягає в тому, що труднощі у навчанні й поведінці 
усвідомлюються дітьми в основному через ставлення до них учителя, а причини 
виникнення дезадаптації часто пов'язані зі ставленнями до дитини та її навчання в 
сім’ї. 

Серед факторів у системі навчання, що призводять до шкільної дезадаптації, 
варто назвати і традиційну систему оцінювання навчальних досягнень. Причому 
відзначається гіпертрофована оцінна позиція школи, перевага в ній негативної 
оцінної стимуляції, унаслідок чого школяра починає переслідувати страх одержання 
низької оцінки, у нього підвищується рівень тривожності, формуються «значеннєві 
бар'єри» або «виучена безпорадність» (Л.О. Славіна), розвиваються та збільшуються 
хворобливі реакції [1]. 

Всі ці умови призводять до того, що школа стає центром життя дітей, 
наповненою їх власними інтересами, взаємовідносинами та переживаннями. 
Причому внутрішня психічна життя дитини, котра стала школярем, отримує зовсім 
інший зміст і інший характер, ніж у дошкільному віці: вона, перш за все пов'язана з 
його вченням і навчальними справами. Тому - те, як буде справлятися маленький 
школяр зі своїми шкільними обов'язками, успіх або неуспіх у навчальних справах, 
має для нього гостре афективне забарвлення. Втрата ж відповідного положення в 
школі і невміння опинитися на висоті викликає у нього переживання втрати основного 
стрижня свого життя,соціального підґрунтя, перебуваючи на якому він відчуває себе 
членом єдиного суспільного цілого. 

Тому у процесі адаптації можна виділити стан нестійкої психічної активності 
особистості - дезадаптацію, при якій під впливом психогенних факторів відбувається 
розпад стереотипної системи відношень, втрата значущих цінностей. Це 
супроводжується негативними емоційними переживаннями й нездатністю реально 
оцінити ситуацію, знайти раціональний вихід із ситуації, що склалася. [3]. 

З поняттям "шкільної дезадаптації" пов'язують будь-які відхилення у навчальній 
діяльності школярів. Ці відхилення можуть бути і у психічно здорових дітей, і у дітей з 
різними нервово - психічними розладами . Шкільна дезадаптація, згідно з науковим 
визначенням - це утворення неадекватних механізмів пристосування дитини до 
школи, які проявляються у вигляді порушень навчальної діяльності, поведінки, 
конфліктних відносин з однокласниками і дорослими, підвищеного рівня тривожності, 
порушень особистісного розвитку . Характерні зовнішні прояви, на які звертають 
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увагу педагоги і батьки - це зниження інтересу до навчання аж до небажання 
відвідувати школу, погіршення успішності, повільний темп засвоєння навчального 
матеріалу, неорганізованість, неуважність, повільність або гіперактивність. 
невпевненість у собі, конфліктність . Одним з основних факторів, що сприяють 
формуванню шкільної дезадаптації, є порушення функції ЦНС. 

Зазвичай розглядаються 3 основні типи проявів шкільної дезадаптації: 
1)неуспішність у навчанні за програмами, що виражається в хронічній 

неуспішності або у відсутності системності у знаннях і навичках (когнітивний 
компонент); 

2) постійні порушення емоційно-особистісного ставлення до окремих 
предметів, навчання в цілому, педагогів, а також до перспектив, пов'язаних з 
навчанням (емоційно-оцінний, особистісний компонент); 

З)систематично повторювані порушення поведінки в процесі навчання і в 
шкільному середовищі (поведінковий компонент). 

У більшості дезадаптивних дітей досить чітко можна простежити всі три 
зазначених компонента, однак переважання серед проявів шкільної дезадаптації того 
чи іншого з них залежить, з одного боку, від віку і етапів особистісного розвитку, а з 
іншого - від причин, що лежать в основі формування шкільної дезадаптації . У 
багатьох школярів порушення навчальної адаптації виникають на тлі наявних 
проблем з соматичним або нервово-психічним здоров'ям, а також внаслідок цих 
проблем. 

У сучасній психологічній науці існує своєрідна класифікація форм шкільної 
дезадаптації : 

1. Не сформованість елементів і навичок навчальної діяльності. Первинним 
наслідком є зниження успішності. Причиною не сформованості навчальної діяльності 
можуть бути як індивідуальні особливості рівня інтелектуального розвитку дитини, 
так і педагогічна занедбаність, неуважне ставлення батьків (і вчителя) до того, як діти 
опановують прийоми навчальної діяльності, особливо в перші дні перебування у 
школі. 

2. Не сформованість у першокласників мотивації навчання, їхня 
спрямованість на інші, нешкільні види діяльності. Батьки кажуть приблизно так: 
«Немає інтересу до навчання, йому би грати та грати, пішов до школи з інтересом, а 
тепер...». Необхідно розрізняти первинну не сформованість мотивації та вторинну, 
тобто розрідження мотивації навчання під впливом несприятливих факторів. 

3. Нездатність довільної регуляції поведінки, уваги, навчальної діяльності, 
що виявляються в неорганізованості, неуважності, залежності від дорослих. Причину 
недостатнього рівня розвитку довільності поведінки дитини за відсутності первинних 
порушень найчастіше шукають в особливостях сімейного виховання: це або 
гіперпротекція, що потурає (уседозволеність, відсутність обмежень і норм), або 
домінуюча гіперпротекція (повний контроль дій дитини з боку дорослого). 

4. Невміння пристосуватись до темпу шкільного життя. Найчастіше це 
буває в дітей з мінімальною мозковою дисфункцією, у соматично ослаблених. 
Причина можуть бути в особливостях сімейного виховання, у «тепличних» умовах 
життя дитини. «Типова» непристосованість виявляється по-різному: у тривалому (до 
пізнього вечора на шкоду прогулянкам) готуванні уроків, іноді у хронічних запізненнях 
у школу, часто в роздратуванні дитини наприкінці навчального дня. чи навчального 
тижня [10]. 

Успішна адаптація до шкільного життя залежить від рівня готовності дитини до 
навчання в першому класі, сформованості основних передумов навчальної 
діяльності. Чим краще готовий організм дитини до всіх змін, пов'язаних із початком 
навчання в школі, долання труднощів, яких не уникнути, тим легше вона їх подолає, 
тим спокійнішим буде процес пристосування до школи. 



236 

 

Тому в знаходження шляхів подолання шкільної дезадаптації є важливою і 
актуальною проблемою для теорії і практики педагогічної науки. Окрім здійснення 
профілактичних заходів важливе значення має корекційна робота з дезадаптованими 
дітьми. Профілактика і корекція емоційної дезадаптації містить у собі три змістовних 
блоки: психологічну профілактику, консультування батьків, учителів і власне корекція 
в роботі з емоційно дезадаптованими школярами. Перевага надається роботі з 
батьками й учителям оскільки залучення значущих дорослих призводить до 
найбільшого позитивного ефекту [7]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що під дезадаптацією молодшого 
школяра ми розуміємо психічний стан, викликаний стійким, тривалим напруженням, 
який проявляється в дисфункції механізмів саморегуляції, зниженні продуктивності 
пізнавальних процесів та загостренні комунікативних проблем, почуття тривожності, 
невпевненості, страх перед учителем, однокласниками, виконанням завдань, 
занурення в себе, розгальмована або загальмована поведінка свідчать про явні 
ознаки дезадаптації. 
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Лідерство є складним соціально-психологічним явищем, що виникає як 

результат спілкування і взаємодії людей у складі групи та в якому поєднуються і 
виявляються найважливіші характеристики групового розвитку. Сутність його 
виявляється у здатності впливати на інших людей не маніпулюючи 
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адміністративними важелями, що суттєво різнить його з таким феноменом, як 
керівництво. 

Залежно від особистісних і ділових якостей, участі в спільних справах кожен 
член групи має певне становище в груповій структурі, яка є своєрідною ієрархією 
індивідуальних статусів. Вершину цієї ієрархії посідає лідер як найбільш референтна 
особа в групі. Лідер — особистість, за якою всі інші члени групи визнають право 
брати на себе найвідповідальніші рішення, що стосуються їх інтересів і визначають 
напрям та характер діяльності всієї групи.  

Лідер може не бути соціометричною зіркою, може не викликати особливої 
симпатії в оточуючих, але він має незаперечну референтність. Лідерство є складним 
процесом групового розвитку, внаслідок якого диференціюється і вдосконалюється 
групова структура. Його не можна ні ототожнювати з керівництвом, ні протиставляти 
йому. За своєю природою лідерство пов'язане з регулюванням неформальних 
міжособистісних стосунків. 

 Лідерство — процес внутрішньої самоорганізації та самоуправління 
взаємовідносинами і діяльністю групи на основі індивідуальної ініціативи учасників. У 
соціальній психології розроблена низка класифікацій типів лідерів за кількома 
ознаками.  

За характером діяльності розрізняють універсальних (ті, що проявляють свої 
лідерські якості постійно) та ситуативних лідерів (проявляють лідерські якості 
залежно від ситуації).  

За стилем керування виділяють авторитарних (ті, що концентрують 
керівництво на собі, ставлять себе над групою), демократичних (розділяють 
керівництво з іншими членами групи, ставлять себе всередині групи) та потуральних 
(відсторонюються від керівництва, ставлять себе поза групою) лідерів.  

Підлітковий вік - важливий період у соціальному розвитку людини. Для 
підліткового віку характерне посилення всебічної активності: мислення, діяльності, 
взаємовідносин у колективі. Активність підлітка провокується спрямованістю до 
колективної громадської діяльності. Цей період характеризується глибоким 
осмисленням ставлення до навколишнього світу, до власного життя та діяльності. 
Проблеми цього періоду часто потрапляють у центр особливої уваги законодавства 
та публічних обговорень. Обговорення підліткових проблем і турбота здебільшого 
йдуть від дорослих і стосуються того, що повинно (або не повинно) відбуватись у 
суспільстві або світі. Точку зору підлітків не завжди беруть до уваги і, як результат, 
поглядом молоді нехтують. Наслідком даного стилю поведінки дорослих може бути 
формування пасивної, байдужої до власного життя і оточуючих особистості чи 
навпаки провокування девіантної поведінки підлітків. 

Розуміючи, що підлітки здебільшого швидко встановлюють контакти з 
однолітками, активно піддаються впливам соціальних груп та часто стають жертвами 
соціальних маніпуляцій, важливе місце у програмі виховання підлітків має посісти 
робота з формування лідерських якостей, що стануть фундаментальними якостями 
сучасної, активної молоді.  

Формування лідерських якостей є складним та багатогранним процесом, що не 
може бути стихійним і обов’язково має контролюватися досвідченими тренерами, в 
ролі яких можуть виступати батьки, вчителі, психологи тощо. 

Враховуючи нашу психолого-педагогічну професійну орієнтованість 
розглянемо детальніше види діяльності, спрямовані на розвиток лідерських якостей  
саме в освітньому просторі:  
 навчальна діяльність (індивідуальна, групова, колективна); 

Навчальній діяльності  притаманна суб'єктність і суб'єктивність, активність, 
предметність, цілеспрямованість, усвідомленість, певна структура і зміст. В процесі 
навчання зростає рівень абстрагування і узагальнення, формуються системи прямих 
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і зворотних логічних операцій, міркувань і умовиводів, які стають більш 
усвідомленими, обґрунтованими й логічно досконалішими. Все це дозволяє підлітку 
швидше орієнтуватися у великих обсягах інформації й таким чином зберігати спокій 
та впевненість у собі.  
 конкурсна діяльність (участь у конкурсах, змаганнях); 

Конкурсна діяльність відкриває широкі можливості створення оптимальних 
умов для виявлення індивідуальних здібностей, знань, умінь, навичок, розвитку 
вольових, комунікативних якостей особистості. Участь в конкурсній діяльності 
допомагає реалізувати принципи особистісно-зорієнтованого підходу в навчанні та 
вихованні дітей, дає можливість особистості активізувати інтелектуальні якості, дати 
поштовх в навчальному процесі, досягненні творчої самореалізації та 
нестандартності наукового та науково-творчого мислення. 
 дослідницько-пошукова діяльність (участь у конференціях, тренінгах, проектах, 

програмах); 
Особливістю навчально-дослідної діяльності учнів є суб’єктивне відкриття ним 

нових знань на основі актуалізації попередьонабутих знань. Схильність учнів до 
дослідницької роботи  дуже індивідуальна. Вона проявляється у певних аналітичних 
здібностях, спостережливості, особливостях пам’яті, уваги, фантазії, працьовитості, 
вольових зусиль.  
 проективна діяльність (розробка та захист індивідуальних і колективних справ); 

У процесі виконання проекту формуються здатність до генерування ідей, 
емпатії, вміння асимілювати інформацію, здатність до згортання уявних операцій, 
передбачення, уміння змінювати точку зору (подолання егоцентризму), відчуття 
стрункості організації ідей. Творчі завдання в проекті сприяють актуалізації знань, 
умінь, навичок дитини, їх практичного застосування у взаємодії з навколишнім світом; 
стимулюють потребу дитини в самореалізації, самовираженні, у творчій діяльності. 
На виконання проекту працює принцип співпраці дітей і дорослих, поєднання 
колективного та індивідуального в педагогічному процесі. 

 громадська діяльність (участь у роботі органів учнівського самоврядування, в 
молодіжній організації, учнівських творчих клубах, асоціаціях); 

Однією з основних передумов є створення умов для розвитку ініціативи та 
лідерських здібностей підлітків і реалізації їх через участь в організації 
життєдіяльності колективу. Як відомо, у підлітковому та юнацькому віці людини 
з'являється потреба у співпраці з людьми, у зміцненні зв'язків зі своєю соціальною 
групою, в прояві почуття єдності і співробітництва. Самоврядування - це спосіб 
життєдіяльності колективу, що забезпечує активну участь у вирішенні важливих 
питань життєдіяльності кожного члена колективу. Це означає розкриття перед 
дитиною світу людських взаємин у всій його складності і суперечливості, виділення 
тих видів взаємодії, які ведуть до успіху, до самоствердження.  
Участь у життєдіяльності колективу готує підлітків до виконання обов'язків, 
покладених на кожного з нас суспільством у вирішенні суспільно значущих завдань, 
допомагає в життєвому самовизначенні.  
 представницька діяльність (уміння належно презентувати себе, групу 

однолітків, школу) 
У підлітків є кілька можливостей для відчуття власної індивідуальності, 

креативності. Одна з них - розвиток своєї особистості за зразком та подобою 
особистості дорослої людини, оскільки саме дорослий в очах дитини володіє 
самостійністю, лідерськими здібностями і соціальною креативністю. Тому перше, чого 
прагне підліток, це показати собі та оточуючим, що він вже не дитина. Для того, щоб 
відважитися на самостійні вчинки, підліток мимоволі переконується, що він має на це 
право, бо він вже дорослий. 
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Підлітковий вік є сензетивним для формування та закріплення лідерських 
якостей підростаючого покоління. Звичайно, не кожен підліток у подальшому 
обов’язково стане лідером в усіх сферах своєї діяльності, адже становлення лідера у 
певній соціальній групі є результатом збігу місця, часу і обставин, при яких людина 
проявила потрібні саме для даної ситуації якості таким чином, щоб результат 
відповідав очікуванням групи. Проте, наявність лідерських якостей забезпечить 
підлітку формування адекватної самооцінки, укріпить його прагнення до соціальної 
активності  та провокуватиме його на досягнення своїх цілей. 
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У сучасному житті людина найчастіше спілкується у певній групі, де знаходить 

собі друзів, товаришів. Але буває так, що людина «вибуває» з цієї групи. Подібне 
явище називається відчуженістю. Причинами відчуженості в нашому житті можуть 
послужити безліч факторів, більшість з яких є психологічними. Дослідження 
психологічних факторів відчуженості дуже важливо на етапі юнацького віку, так як в 
цей віковий період людина найчастіше стикається з подібною ситуацією: юнак або 
сам є об'єктом відчуження, або знаходиться в групі, з якої «вибула» яка-небудь 
особистість. Відчуженість переживається людиною в юнацькому віці майже завжди 
болісно, а причини усвідомлюються і проговорюються дуже рідко. Тому дуже 
важливо зрозуміти природу відчуження, щоб допомогти людям у спілкуванні, 
попередити процес відчуження. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати соціально-психологічні особливості 
відчуження у юнацькому віці. 

Термін "відчуження" традиційно використовувався у філософській думці, 
починаючи з епохи античності в різних значеннях. Сьогодні це поняття проявляється 
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в найрізноманітніших сферах і, в основному, означає роз'єднання деякого цілого на 
складові елементи.  

Відчуженість розглядається психологами як стан, що виникає в результаті 
відчуження особистості і характеризується замкнутістю, конформністю, відчаєм, 
озлобленістю, асоціальністю, самопротиставленням  навколишньому світу. 

У словнику-довіднику зазначено, що відчуженість - припинення або відсутність 
близькості між кимось, віддалення, озлобленість. Відсутність довіри, розуміння, 
холодність у взаєминах [2]. 

У загальному значенні відчуження - це процес поступового відходу в себе, 
ізоляції від інших людей і відмови від участі в справах соціуму. 

Під відчуженням Сіляєва А.А. розуміє процес і результат зміни діяльності і 
життєдіяльності особистості, що приводить її до самотності і відособленості, 
відкиданню іншими людьми і суспільством, трансформації свого "Я" і особиснісного 
сенсу [1]. 

У дослідженнях С.Г. Трубнікова вказує, що відчуження людини від інших 
людей переживається як стан відчуженої самотності, який проявляється у формі 
збудливості, тривожності, циклотимності, низької емпатії,  нездатності до співпраці у 
конфліктних ситуаціях і схильності їх уникати, підозрілості і залежності людини у 
міжособистісних стосунках. Також дослідниця запропонувала видову класифікацію 
самотності (відчужена самотність, самовідчужена самотність, усамітнення). 
Негативне переживання самотності (відчужена і самовідчужена) може бути 
трансформовано в її суб’єктивно позитивний вид – усамітнення засобами 
цілеспрямованої психокорекційної роботи [3]. 

За Сіляєвою. A.A. структура відчуженості включає наступні компоненти: 
 когнітивний (усвідомлення відчуженості, відсутність спільності інтересів, почуття 

самотності, байдужості однолітків); 
 емоційно-оцінний (емоційна оцінка свого стану, відносини однолітків); 
 соціально-психологічний (аналіз психосоціальних зв'язків, відсутність 

емоційного зв'язку з однолітками, відкидання себе та інших); 
 поведінковий (прояв відчуженості в поведінці, що залежить від внутрішніх 

переживань особистості та її ставлення до оточення і себе, нездатність 
адекватно оцінити ситуацію, свої можливості, передбачити наслідки своїх дій, 
впоратися з емоціями) [1]. 

Відчуженість у юнацькому віці проявляється як почуття безсилля перед 
повсякденними проблемами, відокремленого та охолодженого ставлення від 
оточуючих, розрив з найближчим оточенням, випадання з соціальних зв'язків. Цей 
стан супроводжується апатією і аполітичністю, відмовою від дружнього і товариського 
спілкування, недовірою до щирості і безкорисливості людей, дефіцитом теплого 
серцевого спілкування. Навіть якщо широкі дружні зв'язки ще зберігаються, людина 
нерідко тяготиться ними і поступово скорочує контакти. Відчуженість як пережите 
почуття і стан перетворюється на відчуження від реальних людей, їх турбот і життя. 
Проявами відчуженості є невстигання та неуспішність за навчальною програмою, 
уникання спілкування з однолітками, не бажання самовдосконалюватися, конфлікти в 
сім'ї тощо. 

Труднощі при відчуженості можуть виникати внаслідок невміння розкритися, 
поверховості контакту, відсутності потреби в спілкуванні. При цьому вони можуть 
виражатися в схильності до неуважності, образливій поблажливості і помітній 
байдужості до партнера. У труднощах спілкування слід виділити суто психологічний і 
комунікативний аспекти. Психологічний аспект різноманітних труднощів і перешкод у 
спілкуванні пов'язаний з особистісним фактором, мотиваційно-змістовної стороною 
спілкування і включає в себе, з одного боку, відчуженість, а з іншого - надмірність, 
беззмістовність спілкування. 
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Відчуженість формує почуття безцільного існування, безсилля, відчуття 
власної нікчемності, робить людину відокремленим, відчуженим, послаблює   почуття   
відповідальності.  Людина стає "недружнім" - жорстоким, байдужим, асоціальною. 
Людина, що відчуває себе відчуженою не належить до групи і в цьому випадку 
соціальні зв'язки порушені. Суб’єктивне переживання людиною самотності може 
відбуватися у формі: не усвідомлення, часткового усвідомлення, викривленого 
усвідомлення. Здебільшого переживання самотності зумовлено наявністю певних 
особистісних особливостей: емоційна нестійкість, сором’язливість, низька 
самооцінка, інтроверсія, емоційна зрілість, суб’єктивний контроль, невротизація 
особистості, усвідомлення життя тощо. 

На сьогоднішній час категорія відчуження зачіпає всі сфери життєдіяльності 
людини. Розглянувши проблему соціально-психологічних особливостей відчуження у 
юнацькому віці, ми дійшли висновку, що необхідне подолання феномену 
«відчуженості». Стосовно існування феномену психологічного відчуження 
особистості в суспільстві то необхідно відкрити нові напрямки для дослідницької 
діяльності, яка буде спрямована на детальне вивчення даного феномену та пошук 
шляхів його контролювання. Адже з часом існуючі прояви мають тенденцію 
загострюватися та набувати системного характеру. 
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Сьогодні Україна перебуває у стані кризи, як економічної так і духовної. 
Відбувається інтенсивний процес соціальної та моральної деградації значної частини 
учнівської молоді, серед якої притупляються природні потреби в пізнанні та 
творчості, втрачається інтерес до чесної праці, знецінюються духовні ідеали. Це є 
наслідком того, що за роки незалежності в Україні не приділялася належна увага 
вихованню патріотизму. На сьогоднішній день, серед педагогів-науковців, склалось 
уявлення, що у практиці виховання патріотизму в Україні як правило відсутні 
цілісність та системність, в багатьох випадках домінують вербальні методи, 
епізодично забезпечується принцип індивідуального підходу до вихованця, не 
застосовуються технології особистісної орієнтації, мало уваги приділяється розвитку 
емоційної сфери дітей як умови становлення та розвитку їх патріотизму, не вирішене 
завдання ціннісного ставлення дітей до рідної мови, до народних традицій тощо. 
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Тому постає завдання сформувати у підлітків та юнаків духовні цінності українського 
патріота, а саме: почуття патріотизму,  національної свідомості, любові до 
українського народу, його історії, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне. 

Формування патріотизму − це процес, що має лише відносну завершеність на 
кожному своєму етапі. З віком цей процес видозмінюється, в ньому все більшу роль 
починають відігравати вже сформовані риси, установки, орієнтації людини. 

Поняття патріотизму різноманітне і неоднозначне. Це пояснюється складною 
природою даного явища, багатим його змістом і розмаїттям форм прояву. 

Патріотизм як соціально-історичне явище розглядається у різних аспектах 
філософськими, гуманітарними, педагогічними науками. З точки зору філософії 
патріотизм – це моральний і політичний принцип, соціальне почуття, змістом якого є 
любов і відданість вітчизні, гордість за минуле і сучасне, бажання захищати інтереси 
Батьківщини. Соціологія під патріотизмом розуміє любов до Батьківщини, відданість 
своїй вітчизні, своєму народу. Етика називає патріотизмом соціально-політичний, 
суспільний і моральний принцип, що характеризує відношення людей до своєї країни, 
яке проявляється в певних діях і складному комплексі суспільних почуттів, що, як 
правило, називається любов’ю до Батьківщини. Педагогіка під патріотизмом розуміє 
таку  моральну якість людини, яка виражається в любові і відданості своїй 
Батьківщині, усвідомленні її величі і слави та переживанні свого духовного зв’язку з 
нею [3]. 

Науковці вважають, що патріотичне почуття українця є емоційним аспектом 
національно-державницького світогляду, який включає в себе почуття належності до 
своє самостійної держави – України, повагу до історії свого народу, до своєї 
культури, мови, любов до рідної природи.  

Проблемою патріотизму займалися Я.Коменський, Г.Сковорода, К.Ушинський, 
С.Русова, В.Сухомлинський та ін. Зокрема, К.Ушинський вперше обґрунтував 
поняття «мала Батьківщина» і визначив шляхи його формування. В.Сухомлинський 
розкрив сутність патріотичних почуттів учнів загальноосвітньої школи (її різних 
вікових груп) як складових духовності. Вчений виділив засоби формування 
патріотизму, а саме: уроки серед природи, суспільно-корисну трудову діяльність 
патріотичного спрямування, систему естетичної творчості учнів та систему 
взаємодопомоги школярам.  

В Україні проблемі патріотизму присвячено багато наукових досліджень 
О.Захаренка, А.Дем’янчука, М.Шкіля, І.Беха, В.Білоусової, О.Вишневського, 
Р.Петронговського, К.Чорної та ін. [2]. 

Патріотизм – це одне з найглибших громадянських почуттів, яке виявляється в 
практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї країни та захист її 
інтересів. Елементи патріотизму виникли ще за часів первіснообщинного ладу як 
форма усвідомлення родових зв’язків та обрядів. З часом його суть набувала нових 
рис і до наших днів він дійшов як «любов до своєї Батьківщини, відданість своєму 
народові, готовність для нього на жертви і подвигів» [2]. 

P.Петронговський під патріотизмом розуміє здатність юнаків і дівчат до 
глибокого усвідомлення своєї ментальності, поваги до рідного народу, історичного 
минулого держави України та включення до активної навчальної і предметно 
перетворювальної діяльності зі зміцнення і розвитку свого рідного краю, насамперед 
− „малої” Батьківщини, культури та власної життєдіяльності [3]. 

І.Бех, К.Чорна визначають патріотизм як любов до Батьківщини, свого народу, 
турботу про його благо, сприяння становленню й утвердженню України як 
суверенної, правової, демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її 
незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею. Автори 
наголошують, що на особистісному рівні патріотизм є пріоритетною стійкою 
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характеристикою людини, яка проявляється в її свідомості, моральних ідеалах та 
цінностях, в реальній поведінці та вчинках [5]. 

О.Вишневський виділяє три різновидності патріотизму: етнічний, 
територіальний і державний. Етнічний патріотизм ґрунтується на почутті власної 
причетності до свого народу, на любові до рідної культури, до власної історії тощо. 
Територіальний – ґрунтується на любові до того місця на землі, де людина 
народилися, до місцевості, ландшафту, клімату. Державний – ґрунтується на 
розвитку у наших дітях державницького світогляду [1]. 

В останні роки з проблем патріотизму школярів, його формування в учнів 
загальноосвітньої школи захищено декілька дисертаційних робіт ( В.Гуменюк, 
В.Каюков, В.Кіндрат, В.Коваль, М.Павленко). Важливим є дослідження В.Каюкова, 
який в умовах природного експерименту теоретично обґрунтував та 
експериментально випробував систему засобів розвитку патріотизму на героїчних 
традиціях українського козацтва. 

В основі патріотизму лежить відданість своєму народу, намагання віддати всі 
сили захисту його інтересів. Це одне з найглибших громадянських почуттів, змістом 
якого є любов до свого краю відданість своєму народові,  гордість за надбання 
національної культури, а також повага до інших народів, їх прав, їх свобод, до їхньої 
культури. Патріотизм виявляється у практичній діяльності, яка спрямована на 
всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів. 

На розвиток патріотизму  впливає сімейне виховання, тому батькам необхідно 
зі своїми дітьми подорожувати по рідній країні, створювати родинні літописи і 
генеалогічні дерева, залучати дітей до трудової діяльності, брати участь у заходах з 
нагоди національних і державних свят та ін.  

Крім родини, велику роль у формуванні патріотизму відіграє школа. Вчитель 
має бути прикладом для учнів, патріотом, який своїми діями і вчинками не нав’язує, а 
пробуджує їхню любов до Батьківщини. Під час роботи з учнями вчитель повинен 
враховувати, що кожен учень по-своєму приходить до розуміння і усвідомлення 
патріотизму: один через природу або мистецтво рідної країни, інший – через її 
історію, третій – через релігію. 

В загальноосвітніх навчальних закладах необхідно проводити різноманітні 
лекції, бесіди ("Я – громадянин-патріот незалежної держави України", "Пам’яті вдячні 
нащадки", "Наша вітчизна – Україна", "Державна символіка Батьківщини", 
"Патріотизм – нагальна потреба України", "Моя земля – земля моїх предків", ", 
"Народні символи"), семінари, «круглі столи», конференції (, "Люблю я свій народ – 
ціную його звичаї"), уроки пам’яті ("Їх славні імена в літописі Великої Вітчизняної", 
"Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься"), екскурсії до 
краєзнавчих музеїв, зустрічі з ветеранами війни, праці та військової служби, виставки 
етнічно-художньої творчості тощо. Для одержання позитивного результату учні не 
повинні бути пасивними глядачами, а вони мають вчитись слухати, спілкуватися, 
полемізувати, обговорювати хвилюючі проблеми,чітко аргументувати свою позицію, 
зіставляти різні точки зору, аналізувати одержану інформацію.  

Можна відзначити, що на формування патріотизму впливає народознавство, 
суспільно-корисна діяльність, на зразок волонтерського руху або діяльність зі 
збереження пам’яток культури, пошуково-краєзнавча діяльність. Тому, можна 
зробити висновок, що позакласна робота має великі виховні можливості. Значну роль 
у вихованні дітей відіграють народні традиції – досвід, звичаї, погляди, смаки, норми 
поведінки, що склалися історично і передаються з покоління в покоління (шанувати 
старших, піклуватися про дітей, відзначати пам'ятні дати тощо). Робота на гурткових 
заняттях з краєзнавства допомагає розширити знання дітей про історію рідного краю, 
життя прославлених земляків. Діти вчаться дбайливо ставитися до національних 
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багатств, до природи, до праці, відчувати себе господарями у своєму місті, школі, на 
землі.  

Таким чином, сьогодні важливо відродити в українському суспільстві почуття 
істинного патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності, сформувати у 
підлітків та юнаків індивідуальні якості, які вони зможуть проявити в усіх видах 
діяльності. Лише переймаючись інтересами, прагненнями, потребами, ідеалами 
свого народу, усвідомлюючи свою національну неповторність і самобутність, людина 
стає зрілою, громадсько-свідомою особистістю, справжнім патріотом, діяльним 
творцем своєї долі та долі своєї Батьківщини. 
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Уява — один із найзагадковіших феноменів людської психіки. Чому в одних 
дітей уява, як бурхлива ріка, а у решти і на маленьке джерельце не схожа. Маючи 
багату уяву, малюк може "жити" в різні часи: минуле фіксується в образах пам’яті, які 
довільно відтворюються зусиллями волі; майбутнє малюється в мріях [1]. 

У дошкільному дитинстві дитина часто живе в створеному нею світі боїться 
Баби-Яги, мріє стати принцесою і відважним лицарем. Одні діти занадто емоційні і 
практично живуть у світі своїх фантазій, тому на заняттях вони ніби відлітають у свій 
світ і годинами готові розповідати про свої чарівні подорожі, незвичайні планети, 
тварини, квіти. А от інші малюки, навпаки, страждають від недостатності уміння 
фантазувати, живуть реаліями і завдання щось придумати викликає у них 
невдоволення і ускладнення [3]. 

В той же час саме здатність уявляти потребує особливої турботи в плані 
розвитку. Особливо інтенсивно уява розвивається у віці від 5 до 15 років і якщо в цей 
період уяву спеціально не розвивати, в подальшому настає швидке зниження 
активності цієї функції. Разом зі зменшенням здатності фантазувати у людини 
збіднюється особистість, знижуються можливості творчого мислення, гасне інтерес 
до мистецтва і науки.  
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Дійсно, можливість створювати що-небудь нове, незвичайне, закладається в 
дитинстві, через розвиток вищих психічних функцій, таких, як мислення та уява. Саме 
їх розвитку необхідно приділити найбільшу увагу, виховуючи дитину у віці від п'яти до 
дванадцяти років. Цей період учені називають сензитивным, тобто найбільш 
сприятливим для розвитку образного мислення та уяви. Що таке уява? Уява — це 
властива тільки людині, можливість створення нових образів шляхом переробки 
попереднього досвіду. Уяву часто ототожнюють з фантазією.  

Уява є вищою психічною функцією, що відбиває дійсність, проте за допомогою 
уяви здійснюється уявний відхід за межі безпосередньо сприйманого. Основне 
завдання уяви – представлення, передбачення очікуваного результату до його 
здійснення. За допомогою уяви у нас формується образ, що ніколи не існував. Уява 
п'ятирічної дитини дозволяє їй сприймати, як реальні, найфантастичніші, казкові 
образи і ситуації. Ці фантазії нерідко шкодять дітям, адже дорослі звинувачують їх у 
брехні, соромлять за безпідставні страхи. Проте дитина знову і знову вигадує 
найнеймовірніші історії, частіше зі своєю особистою участю, які нібито відбувалися 
насправді. Що ж примушує дитини на шкоду навіть своїм власним інтересам 
пускатися в ці авантюри?  

Вирішуючи будь-яку розумову задачу, ми використовуємо якусь інформацію. 
Проте бувають ситуації, коли наявної інформації недостатньо для однозначного 
рішення. Це так звані завдання великої міри невизначеності. І в таких випадках саме 
уява забезпечує пізнання. Це загальне значення функції уяви і у дітей, і у дорослих. 
Тепер стає зрозумілим, чому така інтенсивна функція уяви у дітей від дошкільного до 
підліткового віку. Їх власний досвід і можливість об'єктивно оцінювати навколишній 
світ недостатні. «Поля невизначеності» в сприйнятті життя настільки безмежні, що 
вирішити проблеми, які постійно виникають, дитина може тільки із залученням уяви, 
фантазії. Останні замінюють ним недолік знань і досвіду і допомагають відносно 
упевнено почувати себе у складному і мінливому світі. В процесі сприйняття дитина 
постійно збагачується враженнями про предмети, явища і зв'язки між ними. Але 
оскільки життєвий «багаж» дитини дуже малий і можливість оцінки «Що я бачу»? 
обмежена, в її психіці відбувається постійне перекомбінування вражень. Виникає 
безліч поєднань, що народжують нові зв'язки між явищами і предметами.  

Уява, як і інші психічні функції, зазнає зміни з віком дитини. У молодшого 
дошкільника, у якого уява тільки починає розвиватися , вона відрізняється пасивною 
формою. Дитина з великим інтересом слухає казки і потім представляє їх образи як 
реально існуючі явища. Тобто уява некритично компенсує недолік життєвого досвіду і 
практичного мислення імплантацією описаних казкових образів в реальне життя 
дитини. Саме тому дошкільник легко вірить в те, що загримований актор — це 
справжній Дід Мороз або Баба Яга, боїться злого чарівника або вовка на екрані 
телевізора, плаче від жалості до Дюймовочки, слухаючи казку. Старший дошкільний і 
молодший шкільний вік характеризуються активізацією функції уяви [1].  

Таким чином, значення функції уяви в психічному розвитку величезне. Уява – 
один із важливих психічних процесів, що безпосередньо входить у будь-який творчий 
процес людини на різних етапах її життя та забезпечує засвоєння різних форм 
людської культури в онтогенезі. 

Уява виникає і розвивається у спілкуванні дитини з дорослими і дітьми в різних 
видах діяльності насамперед у грі. Дії дитини з іграшками стають істинно грою тільки 
за наявності «уявної ситуації», яка робить можливим специфічно ігрове 
відображення набутого у дитини соціального досвіду. Початок прояву уяви в грі у 
дитини пов’язаний із використанням предметів-замісників, а потім включенням в гру 
повністю уявних предметів (коли діти домовляються — я начебто приїхав на машині). 
Завдяки уяві виникають різні прості сюжети у грі, їх зміни пов’язані з набуттям 
безпосереднього життєвого досвіду та опосередкованого соціального. Необхідно 
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поступово переводити гру дитини у стан роботи, спрямовувати її уяву на реальний 
світ. Тоді не буде виникати небезпеки для психічного розвитку дитини, вираженої у 
можливості її відчуження у світ фантазій і мрій. Дитяча художня діяльність відіграє 
специфічну роль у розвитку уяви. Вона напряму ставить перед дитиною творче 
завдання: придумати, створити, виготовити що-небудь самостійно. Таке завдання 
сприяє як актуалізації уяви дитини, так і її розвитку [4]. 

В цілому у дітей можна виділити два рівні розвитку уяви та відзначити два 
переломні моменти в її розвитку. Перший переломний момент відзначається у дітей 
молодшої групи ДНВЗ, які починають сприймати завдання на спрямовану (керовану, 
довільну) уяву, підпорядковують її певному завданню і при цьому проявляють певну 
індивідуальність у продуктивній діяльності. Пояснюється це малою практикою 
спілкування дітей, браком сюжетних ігор, певній несоціалізованості дітей, коли вони 
ще не очікують оцінки за свою роботу з боку дорослих і яка їх ще не так сковує, а дає 
простір для дій. 

Другий переломний момент настає у старшому дошкільному віці через єдність 
змісту спільної діяльності дітей (разом граються, беруть участь у театралізованих 
виставах, художньо-творчій діяльності тощо). Певне сповільнення розвитку творчості 
простежуються у п’ятирічок. Наслідком цього є поява шаблонних ігор (грають так, як 
навчили, для гри є всі необхідні, виготовлені промисловим шляхом, іграшки). Окрім 
того малюки стають більш соціалізованими [5]. 

З уявою також пов’язаний розвиток емоційно-мотиваційної сфери особистості 
дитини, спрямованої на вирішення внутрішніх суперечностей, на отримання 
задоволення. Під час емоційно-пізнавальної діяльності дитина подумки займає певну 
позицію в ситуаціях, які їй пропонуються, здійснює певні уявні дії, програє в 
ідеальному плані різні варіанти взаємодії із довкіллям і таким чином отримує 
можливість не лише заздалегідь уявити, а й пережити суть цієї ситуації, а також дій, 
які будуть здійснюватися, і передбачати можливість наслідків їх для себе і для інших 
людей. 

Дошкільний вік є найсприятливішим для розвитку моральної сфери 
особистості дитини. У цьому процесі важливу роль відіграє емоційна уява, на основі 
якої виникають передбачені емоції. Дитина починає уявляти наслідки своїх дій та 
вчинків як для себе, так і для інших людей. Лише завдяки уяві вона може 
представити біль і страждання іншої дитини, якій завдали болю, навіть пережити ті 
самі емоції, поспівчувати їй. Емоційна уява дає можливість регулювати свою 
поведінку, контролювати себе в стосунках з іншими: «Якщо я так зроблю, друг 
образиться». 

Розкриття сенсу власної поведінки засобом емоційного передбачення відіграє 
провідну роль у духовному зростанні дитини, у формування в неї моральних почуттів 
та соціальних форм поведінки (уміння прийти на допомогу, узгодити свої дії з діями 
товариша, поступитися тощо). Без емоційної уяви не може розвинутися емпатія 
(співчуття), без неї не можна виховувати у дитини доброту, співпереживання [2]. 

Дослідженнями психологів установлено також, що уява тісно пов’язана з 
регуляцією самопочуття людини. Вона виконує функцію психологічного захисту 
особистості від травмуючих і гнітючих впливів, пригноблюючи (в уяві) такі ситуації, які 
компенсують невдачі, знімають фрустрацію. Так дитина може позбутися 
психотравматичного життєвого впливу через багаторазове варіювання ситуації у грі, 
доки не позбавиться своїх «кривдників». Якщо життєвий конфлікт набуває глибокого 
або стійкого характеру, діти вдаються до фантазування, створюють сюжет, в якому 
«кривдник» шкодує про свій вчинок або сам потрапляє в біду. 

Недостатній розвиток уяви призводить до стійких негативних переживань, 
нав’язливих страхів, тривожності: у дитини знижується самооцінка, порушуються 
контакти з довкіллям, виникає почуття самотності, зневіри.  
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Отже, розвиток уяви в дошкільному віці тісно пов’язаний як із формуванням 
пізнавальних здібностей дитини, її загальним інтелектуальним розвитком, так і зі 
становленням її особистості, її морального самопочуття.  
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Емоційно-оцінне ставлення як особливий психологічний феномен і важлива 
складова цілісного педагогічного процесу вищого навчального закладу 
характеризуються особливістю змісту та динаміки, механізмами впливу на 
становлення особистості майбутнього вчителя, його професійне зростання. 

Серед дослідників цієї проблеми можна назвати праці А. Еткінда, В. Іванова, 
А. Кашпура, О.І. Кононенка, В. Коробейнікова, О.Н. Леонтьєва, Н. Лисиці, 
С.P. Пантелеєва, С.Л. Рубінштейна, В.І. Юрченка та ін.  

Мета статті – дослідити емоційно-оцінне ставлення студентів до викладачів. 
С.P. Пантелеєв зазначає, що формування оцінного ставлення до особистості 

відбувається на інтрасуб'єктивному рівні у вигляді операцій соціального порівняння 
або порівняння з виробленими в суспільстві нормами і еталонами. Дана підсистема 
будується на оцінці власної ефективності в досягненні поставлених цілей, на 
порівняннях власних досягнень з соціальними стандартами, успіхами і оцінками 
інших людей. Будучи похідним, з трьох джерел – самоефективності, думки оточуючих 
людей і самооцінкидосягнень особистісно значних цілей, оціночне ставлення до 
особистості відкрите для "самоспостереження", пронизане "соціально бажаними" 
характеристиками: успішністю в діяльності, досягненням поставлених перед собою 
цілей, статусним положенням особистості [2]. 

На думку Л.В. Скворцова в основі емоційно-оцінної підсистеми ставлення до 
особистості лежить життєвий досвід емоційних стосунків із значущими людьми. Вона 
є не стільки оцінкою, скільки стилем ставлення до себе, загальною життєвою 
установкою, що формується в процесі становлення особистості. Ця підсистема 
формується на інтрасуб'єктивному рівні оцінки в рамках зіставлення "Я-Я" і 
відображає ступінь відповідності особистісних якостей тим вимогам, які ставить 
перед собою оцінюючий [4]. 

О.І. Кононенком була виділена структура емоційно-оціночного ставлення 
особистості, яка складається з двох основних компонентів: 

1) загальні, глобальні показники особистості, які називаємо суб'єкт-об'єктного 
подструктурою (глобальне самовідношення, загальну систему цінностей, цілі життя);  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpidruchniki.com%2F15890315%2Fpsihologiya%2Fosoblivosti_rozvitku_uyavi_doshkilnomu_vitsi
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fpsychologia.ucoz.org%2Findex%2Frozvitok_ujavi_u_ditej%2F0-40%23.VS6cAfmsWf0
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2) приватні, які називаємо суб'єкт-суб'єктною подструктурою (часткова 
самооцінка, локус контролю, самовідношення, диференційоване за самоповагою, 
аутсимпатієго, самоінтересом и очікуваним ставленням до себе; рівень готовності до 
конкретних дій відносно свого "Я"), що в подальшому впливає на загальну інтеграцію 
особистості в систему мікросоціальних стосунків з оточенням [1].  

В.І. Юрченко наголошує на тому, що ставлення до когось або чогось – 
невід'ємний елемент людських взаємин. Позитивне ставлення – це виникнення 
"домінанти" (О.Ухтомський), що є функціонально-психологічною умовою 
налаштування на взаємодію з об'єктом оцінювання. Негативне ж ставлення нерідко 
спричинює психологічний захист від інформаційно-ціннісного впливу і унеможливлює 
ефективну взаємодію з ним. Саме від змісту й характеру соціально-перцептивної 
інформації, що передається суб'єктами один одному, може залежати вид взаємодії - 
співдружність, конкуренція чи конфлікт [3]. 

Оптимальними є такі емоційно-оцінні взаємини студентів і викладачів, які 
сприяють самоствердженню особистості й розвитку студента як майбутнього 
вчителя; створюють атмосферу психологічної захищеності, зниження внутрішнього 
емоційного напруження; формують позитивне взаємне оцінне ставлення один до 
одного; передбачають взаємообмін окремими рольовими функціями в дидактичній 
взаємодії; забезпечують активну участь і співтворчість у спільній навчально-
професійній і науково-пошуковій діяльності тощо.  

Для забезпечення повноцінної взаємодії між суб’єктами педагогічного процесу 
важливо долати бар’єри професійно-педагогічного спілкування. Найтиповішими 
серед них є такі: 
 смисловий – одне й те саме явище (слово, фраза, подія) має різний смисл для 

різних людей;  
 моральний – відмінності між людьми в соціальних нормах і обмеженнях; 

споконвічний «конфлікт батьків і дітей» у неприйнятті ними манер поведінки і 
спілкування, спрямованості інтересів, моди тощо (викладач у спілкуванні зі 
студентами: «У студентські роки ми були іншими», тобто кращими, що не 
завжди відповідає дійсності);  

 інтелектуальний – відмінності щодо рівня інтелекту, глибини передбачення і 
розуміння ситуації і проблем – часто виникає в спілкуванні з викладачем, який 
характеризується чітко вираженою спрямованістю на наукову діяльність, якщо 
йому не вдається адаптувати мову науки до інтелектуально-пізнавальних 
можливостей студентів;  

 ригідний – відсутність гнучкості міжособистісних настанов, перебудови 
сприйняття, системи мотивів, емоційних відгуків у ситуації, що змінюється. 
Інерція, відсталість від реалій життя, звичні схеми спілкування характерні для 
тих досвідчених викладачів, котрі не працюють над самоосвітою, професійним 
самовдосконаленням, критичним переосмисленням своїх наукових і 
педагогічних здобутків;  

 емоційний – відмінності в емоційних станах викладачів і студентів, особливо під 
час заліків і екзаменів, відсутність емпатії, а також недоступність розуму доводів 
логіки в ситуації емоційного збудження та афективних реакцій;  

 естетичний – пов’язаний з дотриманням вимог до форми (привабливість 
зовнішності, охайність одягу, вишуканість рухів тощо), а також до педагогічного 
такту й етикету взаєминах. 

Провідним видом діяльності студентів є навчання – процес активного 
оволодіння знаннями, навичками і вміннями під керівництвом наставника. Навчання 
повинно мати розвиваючий характер. Повідомляючи знання, викладач має навчати 
спостерігати, порівнювати, аналізувати, виражати свої думки за допомогою мови. 
Такі студенти навчаються самостійно мислити і здобувати нові знання. Розвиваючи 
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самостійність у студентів, викладач створює систему навчальних завдань, виховує 
відповідальність особистості. Одним із основних завдань сучасного викладача 
залишається керівництво навчальним процесом, не обмежуючи свободи студентів та 
поважаючи особисту гідність, стимулюючи розвиток навчального інтересу та 
формування індивідуальності. 

У сучасній психодіагностиці існує низка методичних процедур для вивчення 
емоційно-оцінних ставлень викладачів і студентів. Нами була використана методика 
«Вияв емоційного оцінного ставлення студента до викладача» (модифікований 
варіант кольорового тесту ставлень А. Еткінда). У дослідженні брали участь 25 
студентів 3 курсу Інституту природничо-географічної освіти та екології. Відповідно до 
інструкції методики студентам були поставлені наступні завдання: 1) підібрати колір, 
який найбільше відповідає кожному викладачеві за його характером (а не за 
зовнішнім виглядом, наприклад колір одягу), і номер картки записати навпроти 
прізвища викладача (номери кольорів можуть повторюватися); 2) підібрати колір, 
який найбільше відповідає власному "Я"; 3) записати, з якими характеристиками-
стимулами асоціюється кожний колір (наприклад, "зелений" – "радість", "червоний" – 
"здивування", "фіолетовий" – "втома"); 4) проранжирувати кольори в порядку надання 
їм переваги від найприємнішого, гарного до найменш приємного, некрасивого. 

Після обробки результатів ми виявили лише позитивне емоційно-оцінне 
ставлення студента до викладача, що характеризується означенням його кольором, 
що займає перші місця в індивідуальній розкладці за наданням йому переваги та 
асоціюється з позитивними стимулами-характеристиками (радість, інтерес, 
подивування тощо), а також значною ідентифікацією з власним "Я".  Негативне 
емоційно-оцінне ставлення студента до викладача не виявлене. 

Отже, орієнтуючись на невербальні індикатори, використовуючи відповідну 
психодіагностичну процедуру, можна виявити оцінні ставлення студентів до 
викладачів, оцінити взаємини, які складаються між суб'єктами педагогічної взаємодії. 
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Зміни у житті сучасного українського суспільства характеризуються наявністю 

труднощів не тільки в соціально-економічній та політичній сферах, але й у етико-
психологічній. Дестабілізація економіки, спад виробництва, руйнування старої системи 

цінностей, зниження життєвого рівня частини населення країни відображається на 
психологічному самопочутті людей, що породжує внутрішні конфлікти, напругу та агресію. 

Агресивна поведінка, суттєвою рисою якої є загроза життю, здоров’ю та гідності 
людини, завжди привертала до себе увагу практиків і теоретиків та ставала 
предметом постійних дискусій. Значну увагу вивченню причин виникнення, 
особливостей прояву та шляхів корекції дитячої та підліткової агресії приділяли 
Н.О.Сакович, О.А.Виходцева, М.Ф.Шевченко, С.М.Шурухт [1], [2]. Детальне 
висвітлення профілактики асоціальної поведінки та корекції девіантної поведінки 
школярів підліткового віку подала в своїх роботах Г.І.Макартичева. 

Традиційно агресія розглядається як своєрідна форма девіантної поведінки 
(індивідуальної чи колективної); дія, що суперечить нормам співіснування 
людей;активність, спрямована на мотивоване заподіяння фізичної шкоди чи 
створення психологічного дискомфорту об’єкту нападу. 

Аналіз наукових робіт Н.С.Сакович свідчить, що агресивні дії підлітків 
виступають засобом досягнення значущої мети, способом психологічної розрядки, 
варіантом заміщення певної потреби, способом переключення діяльності та спробою 
задоволення потреби в самореалізації і самоствердженні. Згідно точки зору 
зазначеного вище автора, причиною виникнення і розвитку агресивності підлітків є 
система провідних переживань, пов’язаних зі стратегією особистісного становлення 
[2].  Агресивна поведінка детермінована не агресивністю як стійкою властивістю 
деформованої особистості зі схильністю до жорстокості і насильства, а й 
порушеннями процесів саморегуляції, за наявності яких агресивні дії мають захисний 
та демонстративний характер. Агресивні тенденції в даному випадку реалізовуються 
в основному в ситуаціях, де виникає висока ймовірність появи емоційної напруги. У 
сприятливих ситуаціях ці тенденції є такими, що компенсуються налаштованістю на 
соціальну кооперацію, тому агресія може бути реалізована у соціально прийнятних 
формах активності. 

Як відомо, агресія може визначатися як зовнішніми чинниками, так і 
формуватися у процесі соціалізації, обумовлюючись внутрішніми властивостями 
особистості. 

До зовнішніх чинників, які обумовлюють агресивні форми поведінки, відносять 
середовищні й ситуативні, до внутрішніх – комплекс взаємопов’язаних, 
взаємообумовлених особистісних та індивідуально-психологічних особливостей, який 
включає в себе когнітивний, емоційний і поведінковий аспекти, що в сукупності є 
компонентами агресивної поведінки і системи механізмів її стримування. 

Із числа зовнішніх деструктивних факторів з тією чи іншою точністю 
складається певний перелік. У першу чергу до нього можна віднести: так звані 
особливі обставини, тобто неправомірні дії людини у конфліктній взаємодії, особливо 
у складних зовнішніх умовах, що призводять до появи емоційної напруженості та 
виснажують психофізіологічні й особистісні ресурси індивіда. 
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Також до числа зовнішніх чинників належать деструктивні соціальні й 
психологічні причини, спільною ознакою яких є наявність певного неблагополуччя у 
соціальному житті суб’єкта агресії. Наприклад, у підлітків зустрічається: педагогічна 
занедбаність, мікросоціальна занедбаність, бездоглядність, позбавлення емоційного 
тепла й уваги, труднощі у контактах із однолітками та дорослими, наявність 
соматичних та психоневрологічних захворювань тощо. Внутрішньо зумовлена 
агресивна поведінка  пов’язана зі змістом самозахисту, із самоствердженням 
особистості. 

Таким чином, складні індивідуальні психічні особливості індивіда під впливом 
несприятливих умов життя та діяльності, внаслідок конфліктної взаємодії з соціумом 
можуть обумовити формування вибіркових стійких агресивних реакцій на оточення, 
які поступово піднімаються до рівня свідомих відносин. 

Вивчення рівня агресивності підлітків ми здійснювали за допомогою 
опитувальника«Оцінка агресивності у стосунках» (за А.Ассінгером) та з 
використанням опитувальника Басса-Дарки. Емпірична частина дослідження 
проводилося нами на базі Вінницької ЗОШ I-III ступенів №21.В дослідженні були 
задіяні учні 9-го класу віком 14-15 років загальною кількістю 30 осіб.  

Результати дослідження станів агресії у підлітків за опитувальником Басса-
Дарки показали, що перше місце за рівнем виявлення посідає вербальна агресія, 
друге місце – негативізм, третє місце – фізична агресія. Найменш вираженою у 
підлітків виявилась підозрілість. Результати нашого емпіричного дослідження подано 
нижче у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Особливості прояву підліткової агресії. 

Назва показника Середнє значення 

Вербальна агресія 7,6 

Негативізм 7,0 

Фізична агресія 6,9 

Непряма агресія 6,3 

Роздратованість 5,1 

Образа 4,9 

Почуття провини 4,9 

Підозрілість 4,6 

 
Аналіз результатів за тестом «Оцінка агресивності у стосунках» показав, що 

надмірну агресивність має 30% досліджуваних, помірну 26,67% респондентів, 
надмірну миролюбність лише 43,33% підлітків, що свідчить про поведінкові проблеми 
підліткового віку, які вимагають не поверхневого опису, а поглибленого розуміння 
причин даної поведінки та визначення шляхів її корекції. 

Комплекс методів та прийомів роботи, що застосовуються психологами для 
профілактики та корекції агресивних поведінкових реакцій є надзвичайно широким. 
Досить ефективним у профілактиці та корекції агресивних поведінкових реакцій є 
застосування особливого виду рухової діяльності - фізичних вправ,і насамперед, 
вправ для дихання. Адже у дихальних шляхах знаходяться закінчення вегетативної 
нервової системи. Виявлено, що при глибокому диханні збудження певних нервових 
центрів знижується. Якщо вдих збуджує закінчення симпатичного нерва, який 
активізує діяльність внутрішніх органів, то видих збуджує  нерв, який, як правило, 
відповідальний за гальмівний вплив. За допомогою дихання можна так само швидко 
досягти заспокоєння нервової системи. Для цього використовують заспокійливе 
дихання. Даний тип дихання використовується в різних ситуаціях для зменшення 
надлишкового збудження і нервового напруження, що попереджає виявленню 
проявів агресивності.  
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Одним із важливих методів корекції агресивної поведінки є велика 
психологічна гра, яка побудована на створенні реального життєвого простору, де 
повністю відтворюються моделі реальної дійсності (сучасної або історичної, 
природної або міфологічної), що дозволяє «пережити» одержуваний досвід, який 
веде до якісних, стійких новоутворень особистості [2]. 

Зазвичай підлітки грають в ігри, які допомагають відповісти на питання: «Хто  
Я?», «Для чого Я?» і «В чому сенс життя?». Відповіді на ці актуальні питання вони 
намагаються знайти через екстремальні, комп’ютерні та азартні ігри, де є можливість 
потрапити в інший світ, відчути себе дорослим, вибрати собі ім’я (роль), прожити 
життя, яке є відмінним від реального, оволодіти чимось новим, бути іншим. Але на 
відміну від комп’ютерних ігор, у великих психологічних іграх за 2,5-3 години 
учасниками вирішуються не вигадані, а свої особисті проблеми, після чого учасники 
збагачуються цінним досвідом, важливим для їх реального життя. Знайома 
символічна мова мотивує підлітків на прийняття позиції активної участі у дійстві. 

Отже, профілактика та попередження агресивної поведінки підлітків стає не 
тільки соціально значущим, але і психологічно необхідним напрямком роботи 
психологів, педагогів, соціальних працівників. Раннє виявлення поведінкових 
проблем у підлітків, системний аналіз характеру їх виникнення, профілактична та 
корекційна робота нададуть можливість запобігти десоціалізації підлітків.  
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Проблему навчальної мотивації учнів без перебільшення можна назвати 

однією з центральних у сучасній школі. Актуальність цієї проблеми обумовлена 
дефіцитом у підростаючого покоління мотивів до отримання освіти та 
інтелектуального розвитку, в результаті чого, попри оновлення змісту навчання, 
удосконалення навчальних планів та програм і зростання вимог до якості загальної 
середньої освіти, нині спостерігається зниження показників освіченості і вихованості 
випускників всіх навчальних закладів.  

Вплив особливостей мотивації навчальної діяльності на її продуктивність 
обґрунтовано в роботах таких вчених, як Д.Б.Ельконін, Г.С.Леонтьєв, 
С.Д.Максименко, С.Л.Рубінштейн, Л.І.Божович, Р.С.Дубровін, С.С.Занюк, 
Т.В.Драгунова, І.В.Невський, А.С.Новосьолова, А.О.Реан, Л.В.Туріщева та ін. Втім, 
попри велику кількість публікацій з проблеми неуспішності школярів, бракує новітніх 
досліджень її взаємозв’язку зі специфікою мотивів навчальної діяльності особистості в 
підлітковому віці. Саме тому метою нашого дослідження було виявлення 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7
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особливостей навчальної мотивації сучасних підлітків з різними рівнями шкільної 
успішності. 

Мотив – це спонукання до діяльності, пов’язаної із задоволенням потреб 
людини. Відповідно навчальна мотивація ґрунтується на пізнавальних потребах 
особистості. За результатами досліджень мотивів навчальної діяльності виявлено 
досить широке коло спонукань. Так, С.Л.Рубінштейн і М.В.Матюхіна виділили два 
великі класи мотивів – внутрішні (пізнавальні) і зовнішні (соціальні: престиж, 
благополуччя, уникнення невдачі, а також вищі мотиви – самовизначення і 
самовдосконалення, обов’язок і відповідальність) [4]. Сукупність зовнішніх та 
внутрішніх навчальних мотивів визначають ставлення учня до себе як до суб’єкта 
учіння і до оточення, яке організовує та реалізує цю діяльність, спонукають до 
продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння знань.  

Таким чином, спонукальна (мотиваційна) складова навчальної діяльності 
охоплює пізнавальні потреби, мотиви і сенси навчання, при цьому важливою умовою 
ефективного учіння є також мотивація самовдосконалення, самореалізації та 
самовираження. У школярів же зі зниженою мотивацією навчання не формується 
правильний погляд на світ, відсутні наукові переконання, затримується розвиток 
самосвідомості і самоконтролю, закріплюється звичка до бездумної діяльності, 
схильність хитрити, щоб уникнути покарання (списувати, відповідати за підказкою, 
шпаргалкою), а як наслідок – виникають відхилення особистісного розвитку та 
неуспішність в навчанні. 

Неуспішність – складне і багатогранне явище шкільної дійсності. Зокрема, 
В.Оконь та М.А.Данилов доводили, що шкільна неуспішність – це порушення 
взаємодії між учасниками навчального процесу (учнями та вчителями) і зовнішніми 
умовами [3]. За науковою позицією В.С.Цетліна, варто розмежовувати поняття 
«неуспішність» та «відставання». Так, неуспішність – «невідповідність підготовки 
учнів вимогам змісту освіти, що фіксується по закінченню якого-небудь значного 
відрізку процесу навчання – вивчення теми, кінець чверті, півріччя, року» [5, с.43]; 
відставання – це невиконання вимог (або одного з них), яке має місце на одному з 
проміжних етапів всередині того відрізку навчального процесу, протягом якого 
визначається успішність.  

Неуспішність є результатом накопичення неподоланих відставань, які 
розростаються і переплітаються один з одним, тому в середніх та старших класах цю 
проблему подолати значно важче, ніж в початковій школі. Більш того, в підлітковому 
віці суттєво зростає і коло факторів неуспішності: недоліки в розвитку пізнавальних 
процесів підлітків, їхня інтелектуальна пасивність, індивідуально-типологічні 
особливості (фізіологічні і характерологічні) та відсутність адекватної навчальної 
мотивації. Окрім того у школярів-підлітків часто виникає стійкий інтерес до певного 
навчального предмету на фоні загального зниження мотивації навчання і аморфної 
пізнавальної потреби [1].  

Важливою проблемою для підліткового віку є також контрастування практичної 
та навчальної мотивації. У зв’язку з тим, що підліткам властива неврівноваженість 
психічних і нервових процесів, завищена самооцінка, бравада своїми особистісними 
якостями і завищене почуття дорослості, їм притаманні високі рівні прояву мотивів 
досягнення успіху і уникнення невдач в міжособистісних взаємодіях за будь-яку ціну. 
Саме тому проблема статусу в класі хвилює підлітків значно більше, ніж власний 
особистісний та інтелектуальний розвиток. 

Таким чином, здійснений теоретичний аналіз засвідчує багатоаспектність 
взаємовпливів феноменів навчальної мотивації та шкільної успішності в підлітковому 
віці, тому потребує спеціального емпіричного вивчення. Тож ми провели 
експериментальне дослідження на базі загальноосвітньої середньої школи №5 міста 
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Переяслав-Хмельницький Київської області. Вибірку склали 47 учнів старшого 
підліткового віку (дев’ятикласники 14-15 років).  

На першому етапі експерименту проводилося тестування підлітків за 
допомогою методики «Діагностика спрямованості навчальної мотивації» (автор 
Т.Д.Дубовицька) [2] для виявлення спрямованості та рівня розвитку внутрішньої 
мотивації їхньої навчальної діяльності. З’ясувалось, що в жодного респондента 
навчальні мотиви не розвинені на високому рівні, 33% мають середній, а 67% – 
низький рівень мотивації. Це означає, що зовнішню мотивацію діагностовано в 65% 
учнів, а внутрішню – тільки у 35% (тобто лише в третини досліджуваних підлітків). 

На другому етапі експериментального дослідження ми оцінювали рівень 
навчальних досягнень респондентів, розрахувавши середній бал їхньої академічної 
успішності за одне півріччя. Одержані результати засвідчили, що «високоуспішних» 
(середній бал – 10 балів і вище) всього 9%, а 32% мають показник на рівні 8-10 балів, 
відповідно у переважної більшості досліджуваних (59%) середній бал нижчий за 9 
балів. Враховуючи виявлене раніше домінування в сучасних підлітків зовнішньої 
мотивації, такі результати видаються нам закономірними, втім, викликає подив, що 
навіть у «відмінників» не діагностовано високий рівень розвитку навчальної 
мотивації. Однак абсолютно чітко простежується позитивний зв’язок розвитку 
внутрішніх мотивів та рівня академічної успішності – підлітки з переважно 
зовнішньою мотивацією мають досить посередні показники навчальних досягнень. 

На третьому етапі експерименту ми провели міні-опитування (експрес-
анкетування), в процесі якого учні мали були відповісти на запитання: «Що вам 
найбільше подобається / не подобається у вашому шкільному житті?» та оцінити 
рівень інтересу до навчання за 5-бальною шкалою. Так, ми з’ясували, що 68% 
підлітків-респондентів оцінюють свої пізнавальні інтереси як посередні (3-4 бали), 
45% – низького рівня (1-2 бали) і тільки 23% – високо розвинені (5 балів).  

Якісний аналіз відповідей засвідчив досить неоднозначне ставлення 
досліджуваних до навчання. Для прикладу процитуємо кілька відповідей: «Для мене 
навчання не є головним показником успішності у нинішньому житті, і мені не 
подобається, що ті предмети, які, можливо, мені не потрібні, викладаються в 
обов’язковому порядку»; «Найбільше мені подобається в шкільному житті 
спілкування з однокласниками»; «Найбільше подобається урок фізкультури і все!!!», 
«Мені не цікаві деякі уроки, але я не маю права їх пропускати», «Подобаються 
експериментальні роботи та все, що застосовуємо на практиці, а нудна теорія не 
подобається», «Подобається тільки деякі предмети, які мені даються без зусиль». 
Безперечно, такі відповіді (на жаль, їх була більшість) свідчить про досить 
посередній рівень інтересу сучасних підлітків до навчання і підтверджують виявлене 
раніше домінування у них зовнішньої мотивації учіння. Втім, підлітки з високими 
показниками успішності давали відповіді типу: «Вчитись подобається, адже це вклад 
у моє майбутнє», «Мені подобається навчатись, тому що я знаю ким я хочу бути, а 
для цього мені потрібно багато знати», «Мені подобається навчатись, і отримувати 
хороші оцінки, подобається виступати перед класом, я дуже люблю дні шкільного 
самоврядування, коли ми заміняємо вчителів», «Мені подобається навчатись, тому 
що мною пишаються мої батьки», що свідчать про високий рівень інтересу, хоча 
висвітлені в них мотиви різні. 

Окрім того, за відповідями більшості респондентів було помітно, що учні 
розуміють значення освіти взагалі та користь навчання в школі, але вважають, що 
виконуваний ними обсяг роботи і рівень наполегливості є цілком достатніми, тобто 
сучасним підліткам, в цілому, не властива мотивація самовдосконалення у 
навчальній діяльності. 

Зіставлення даних, одержаних на трьох етапах експерименту, показало, що 
учні з високою успішністю мають переважно високу внутрішню мотивацію, високий чи 
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середній рівень інтересу до навчання і шкільного життя в цілому, здатність діставати 
задоволення від процесу учіння і здобування знань.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що навчальні мотиви присутні у 
загальній структурі мотивації більшості досліджуваних старшого підліткового віку, 
але їх не можна назвати внутрішніми, глибоко усвідомленими, оскільки 
мотиваторами часто є прагматичні цілі, зовнішні відносно навчальної діяльності. Ми 
виявили переважно байдуже ставлення сучасних підлітків до навчання, відсутність 
явних пізнавальних інтересів, їхню нестійкість і ситуативний характер, прагнення 
вчитися лише на тому рівні, що дозволяє залишатися в школі та переходити з класу в 
клас. Тобто, в основному (за винятком школярів з високими показниками академічної 
успішності, яких виявилось лише 9%), в учнів переважає орієнтація на кінцевий 
результат, а не на процес учіння й оволодіння змістом освіти та інтелектуальними 
операціями, часто навчальні мотиви тільки озвучуються підлітками, але не стають 
поштовхом до конкретних активних дій.  

Враховуючи обмеженість нашої експериментальної бази та використаного 
психодіагностичного інструментарію, вважаємо перспективним напрямом подальших 
досліджень здійснення порівняльного аналізу особливостей навчальної мотивації 
підлітків різного віку та статі, а також більш ґрунтовне вивчення впливу на їхню 
шкільну успішність різних соціальних і внутрішніх мотивів. 
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 Сучасні моделі консультування вимагають постійного вдосконалення та 
структуризації відносно до сьогодення та його соціально-психологічних проблем. У 
всіх видах психологічної допомоги знаходиться  аспект впливу, що так чи інакше 
здійснюється у процесі спілкування і взаємодії особистості [4, с.11].  

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.04.2008 р. «Про 
затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного 
впливу» було створено вимоги до застосування методів психологічного та 

психотерапевтичного впливу 6, що акцентує увагу на беззаперечні цінності вище 
вказаної проблематики на даному етапі розвитку психологічної науки та суспільства в 
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цілому. У нормативно-правових документах Міністерства освіти і науки щодо 
діяльності психологічної служби освіти також висуваються вимоги до здійснення 
психотерапевтичного впливу на клієнта (групу клієнтів) [7]. Така прискіплива увага до 
здійснення різноманітних видів впливу викликана етичними інваріантами діяльності 
психологів-практиків. 

Психологічний вплив — застосування у міжособистісній взаємодії винятково 
психологічних засобів з метою впливу на стан, думки, почуття, дії, іншої людини. 

До видів психологічного впливу передусім належать переконання, зараження, 
навіювання, наслідування, мода, чутки. 

На думку Б. Карвасарського навіювання слід розглядати як цілеспрямований 
процес прямого чи непрямого впливу на психічну сферу клієнта. Тобто, він 
здійснюється за допомогою спеціально організованої інформації таким чином, щоб її 
сприйняття відбувалося без критичної оцінки і логічного опрацювання об’єкта впливу 
і сприяло впливу на нервово-психічні і соматичні процеси. Основним засобом 
навіювання виступає мовлення консультанта. Невербальні фактори (жести, міміка, 

дії) є доповнюючими 3. 
 Навіювання застосовується при різноманітних станах клієнта: бадьорості, 

стані природного сну, при гіпнотичному сні. У консультативній практиці навіювання на 
тому чи іншому рівні присутнє в кожній зустрічі консультанта з клієнтом, але може 
виступати і в якості самостійного методу психотерапевтичного впливу. Як 
самостійний психотерапевтичний вплив навіювання здійснюється за допомогою 
висловлювання певних формул з використанням спеціального тону з урахуванням 

стану клієнта і характеру його проблеми 2. 
У процесі психотерапевтичного впливу неабияку роль відіграє особистість 

сугеренда (людини, на яку здійснюється навіювання), його вміння критично мислити, 
приймати самостійні рішення, особисті життєві переконання, емоційний стан тощо. 
Не менш важливою для успішного консультування є і персона консультанта, а саме 
його індивідуальні особливості, такі як вміння бути переконливим, впевнені манери, 
здатність проявити авторитет, вміння завоювати довіру клієнта. Ефективність у 
міжособистісній взаємодії консультанта та клієнта будується на довірі. Контрсугестія 
ж ґрунтується на недовірі до особистості консультанта і його дій та характеризується 
на прагненні клієнта до незалежності [2]. 

Одним із засобів психотерапевтичного впливу є переконання. Переконання 
спрямоване на зняття своєрідних фільтрів на шляху інформації до свідомості і 
почуттів людини. Його використовують для перетворення інформації, котра 
повідомляється, на систему установок і принципів індивіда. 

Переконання — метод свідомого та організованого впливу на психіку індивіда 
через звернення до його критичного судження. Здійснюючись у процесі 
комунікативної взаємодії, переконання забезпечує сприйняття і включення нових 
відомостей у систему поглядів людини. Засноване воно на свідомому ставленні 
індивіда до інформації, на її аналізі й оцінці. Сприятливими умовами для 
переконання є дискусія, групова полеміка, суперечка, оскільки сформована під час їх 
перебігу думка набагато глибша, ніж та, що виникла за пасивного сприймання 
інформації. 

Вважаємо за необхідне розглянути і такі види впливу, як зараження. Цей 
наймасовіший спосіб інтеграції групової діяльності виникає за значного скупчення 
людей — на стадіонах, у концертних залах, на карнавалах, мітингах тощо. Однією з 
його ознак є стихійність. 

Зараження являє собою психологічний вплив на особистість у процесі 
спілкування і взаємодії, який передає певні настрої, спонуки не через свідомість та 
інтелект, а через емоційну сферу. 



257 

 

Психічне зараження здійснюється через передачу емоційного стану від однієї 
особи до іншої на несвідомому рівні. Свідомість за таких умов різко звужується, 
майже зникає критичність до подій, інформації, що надходить з різних джерел. 
Психологія тлумачить зараження як неусвідомлювану, мимовільну схильність 
людини до певних психічних станів. Відбувається зараження через передавання 
психічного настрою, наділеного великим емоційним зарядом.  

Інший вид впливу – навіювання – в  сучасних умовах застосовується досить 
часто, одночасно може бути одним із небезпечних інструментів маніпуляції 
поведінкою людини, оскільки діє на її свідомість і несвідоме. 

Навіювання, або сугестія, — метод впливу на психіку людини, пов 'язаний з 
істотним зниженням її критичності до інформації, що надходить, відсутністю 
прагнення перевірити її достовірність, необмеженою довірою до її джерел. 

Ефективним навіювання буде лише тоді, коли виникатиме ефект довіри. 
Джерел навіювання досить багато. Ними можуть бути знайомі і незнайомі люди, 
засоби масової інформації, реклама та ін. Навіювання спрямоване не до логіки 
особистості, його здатності мислити, аналізувати, оцінювати, а до його готовності 
сприйняти розпорядження, наказ, пораду і відповідно до них діяти. При цьому велике 
значення мають індивідуальні особливості людини, на котру спрямований вплив: 
здатність критично мислити, самостійно приймати рішення, твердість переконань, 
стать, вік, емоційний стан тощо. Важливим чинником, що зумовлює ефективність 
навіювання, є авторитет, уміння і навички, статус, вольові якості сугестора (джерела 
впливу), його впевнені манери, категоричний тон, виразна інтонація. 

Свідомо застосовують його в медицині (гіпноз, психотерапія). Водночас 
навіювання може мати і негативний вплив, ставши інструментом безвідповідальної 
маніпуляції свідомістю індивіда, групи. 

Формами навіювання можуть бути: гетеро-сугестія (вплив з боку) і ауто-сугестія 
(самонавіювання). Самонавіювання належить до свідомого саморегулювання, 
навіювання собі певних уявлень, почуттів, емоцій. 

Наслідування - найпоширеніша форма поведінки людини у міжособистісній 
взаємодії. Це процес орієнтації на певний приклад, взірець, повторення і відтворення 
однією людиною дій, вчинків, жестів, манер, інтонацій іншої людини, копіювання рис 
ЇЇ характеру та стилю життя. Саме через наслідування здійснюється процес 
соціалізації особистості, реалізуючись через навчання і виховання. Особливе 
значення воно має в розвитку дитини. Тому більшість науково-прикладних 
досліджень з цієї проблематики здійснюється в дитячій, віковій і педагогічній 
психології. У дорослої людини наслідування є побічним способом засвоєння 
навколишнього світу, її психологічні механізми наслідування значно складніші, ніж у 
дитини та підлітка, оскільки спрацьовує критичність особистості. Наслідування в 
дорослому віці є елементом навчання певним видам професійної діяльності (спорт, 
мистецтво). Проте його не можна розглядати як односпрямований рух інформації, 
зразків поведінки від індуктора до реципієнта. Завжди існує (іноді мінімальний) 
зворотний процес — від реципієнта до індуктора. 

Отже, засоби психотерапевтичного впливу в консультативному процесі 
набувають неабиякої ваги для ефективності та конструктивності надання 
психологічної допомоги для особистості. Використання психологічного впливу в 
процесі консультування є невід’ємним компонентом психотерапевтичної взаємодії в 
кожній психоконсультативній процедурі та техніці. А це вказує на те, що 
психологічний вплив є домінантою у наданні психологічної допомоги особистості. І 
при цьому, слова – основний інструмент навіювання, а візуальні прийоми являються 
допоміжними,що полегшують досягнення мети. Хоча інколи «слово вбиває», - як 

вірно стверджується у прислів᾽ї. А це, в свою чергу, говорить про те, що психотерапія 
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та психоконсультування мають бути побудовані на чітких етичних стандартах, щоб не 
нанести шкоди клієнту чи групі клієнтів у процесі надання психологічної допомоги. 
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Сучасний етап розвитку суспільства в Україні висуває перед освітою нові 
завдання щодо її вдосконалення. Якісна освіта сьогодні – це здобуття учнями 
потрібних для сучасного суспільства знань, умінь і навичок, які вони можуть 
застосувати в житті. Якість освіти впливає на подальший розвиток дитини, від неї 
залежить, чи зможе людина знайти себе в майбутньому, самореалізуватися.  
Сьогодні застосовується  багато форм і методів навчання хімії, що орієнтовані на 
краще засвоєння навчального матеріалу, підвищення якості вмінь і навичок учнів. 
Інтерес до уроку та його ефективність зростають, коли поряд із класичними 
методами широко використовуються активні форми навчання. Але найефективнішим 
навчання стане тоді, коли учень сам виявить максимальну активність на уроці, а 
вчитель виконуватиме роль не інформатора, а консультанта та організатора 
навчального процесу.  

Як свідчать результати наукових досліджень В.Сухомлинского, А.Макаренко та 
К. Ушинського завдання вчителя хімії – прищеплювати учням інтерес до предмету, 
використовуючи весь свій запас знань, умінь та життєвий досвід, що є дуже 
важливим на ранніх стадіях вивчення цієї науки. І тому використання ігрових форм 
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при проведенні уроків уже давно ввійшло в повсякденну практику вчителів. Основна 
мета гри – посилити зацікавленість  учнів до навчального процесу, що має підвищити 
його ефективність. Гра подобається учням, бо вона дарує радість і захоплення, сам 
процес сповнений несподіванок, а результат є таємницею. Потенціал гри досить 
великий, і його слід використовувати в навчальному процесі.  

Гра – одна з важливих умов розвитку компетентної особистості дитини. Саме в 
процесі гри учень включається в ситуації, в яких діє як у реальному світі. Видатний 
педагог В. О. Сухомлинський писав, що в грі розкривається перед дітьми світ, творчі 
можливості. Без гри немає й не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – 
величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається життєдайний 
потік уявлень, понять про навколишній світ [1].  

Суть і зміст ігор повинні послідовно ускладнюватися, що вимагатиме від учнів 
збагачення системи пізнавальних дій. Після проведення гри з наступним її аналізом 
прослідковується, як свідчать результати наших досліджень, тенденція: абсолютна 
більшість учнів (90%) намагається активно включитися в навчально-пізнавальну 
діяльність. Виключення складають діти, що потребують особливої уваги і відповідно 
додаткової роботи вчителя, а можливо і психолога. Під час проведення уроків хімії в 
будь якому класі, можлива групова робота з елементами гри або тренінгових вправ.  
Групове  виконання завдань, дидактичних ігор спонукає  учнів більшою мірою 
зважати на своїх товаришів, співпереживати за їх успіхи й невдачі, бути уважним, 
зібраним. Подібне осмислення дисциплінує, підвищує вимогливість до себе, формує 
толерантність щодо інших, що підвищує рівень соціально-виховної значущості класу 
як колективу.  

Для виконання навчально-виховних завдань процесі викладання хімії з успіхом 
можуть бути використані тематичні ігри. Пропонуємо деяки з них, що апробовані 
нами під час проведення нами експериментальної роботи.  За їх допомогою можна 
формувати не тільки окремі знання, а й взаємозв’язки між елементами знань, 
навчати учнів порівнювати й диференціювати хімічні речовини та процеси. 

Засвоєння знань у ході гри не потребує довільної уваги, що дає змогу уникнути 
перевтомлення учнів. 

Дидактичні ігри з хімії можна класифікувати за різними чинниками:  
 індивідуальні, групові, парні; 
 настільні ігри, ігри-ролі, ігри-моделювання і т. д. 

Досить поширені ігри на уроках – навчальне лото, хімічні шашки і доміно, 
кросворди. 

До теми «Оксиди» у 7 класі нами була застосована гра  «Хімічне доміно». 
Вчитель виготовляє заздалегідь роздатковий матеріал, наприклад:  

Р2О5 Оксид хлору (V)  FeO Оксид Хлору (VІ) 

 

Cl2O3 Оксид магнію  Cl2O7 Оксид кальцію 

 

MgO Оксид феруму (ІІІ)  CaO Оксид калію 

А до теми «Прості та складні речовини» у  7 класі, нами була використана гра 
«Морський бій». Під час проведення гри, кожен учень отримує ігрове поле,на якому 
написані формули простих і складних речовин. 

№ з\п А Б В Г Д 

1 KOH C ZnO O2 SO3 

2 CuO Ca3P2 H2CO3 Fe N2O 

3 LiH N2 S H2O Cu 

4 P Na2O MgBr2 H2 AlCl3 

5 HNO3 Cl2 AgCl Cr2O3 Si 
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Першому учневі вчитель називає координати, а учень відповідаючи повинен 
прочитати формулу і сказати, проста чи складна речовина. Ця формула 
викреслюється, і учень називає нові координати. 

До теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів» у 8 
класі Проводиться гра «Складіть назви елементів». На дошці написані букви: К, Л, 
Т, Й, Д, Б, Н, А, Р, У, О, Х, М, С, Г, Е. з яких учні мають скласти якомога більше назв 
хімічних елементів. 

При вивченні теми «Основи, їх склад і назви. Класифікація основ» 
використовувалась гра «Третій зайвий» та  «Розірвана шпаргалка». 

 Гра «Третій зайвий»  спрямована на перевірку знань формул речовин 
певного класу, необхідно визначити зайву речовину, наприклад:  

А) CuSO4; BaCl2; H2O; Б) Cu2O; Na2O; BaSO4; В) HCl; H2SO4; NaOH; Г) Na2 O; 
H2S; HNO3 

Гра «Розірвана шпаргалка» обумовлює необхідність підбору до формули 
назву речовини.   

BaSO4 Барій сульфат 

CO2 Карбон (ІV) оксид 

Fe(OH)3 Ферум (ІІІ) гідроксид 

P2O5 Фосфор (V) оксид 

CaCl2 Кальцій хлорид 

Cu(NO3)2 Купрум (ІІ) нітрат 

Li OH Літій гідроксид 

SO3 Сульфур (VІ) оксид 

HNO3 Нітратна кислота 

SO2 Сульфур (ІV) оксид 

Результати спостережень під час використання ігрових технологій 
підкреслюють важливу роль гри у навчанні хімії. Оскільки, ігри підвищують 
позитивний емоційний настрій учнів, мотивацію до засвоєння знань та бажань 
додатково самостійно працювати. Ігрові методи можуть бути використані на будь-
яких етапах уроку. Саме в грі учень почувається вільно, активно мислить, творчо 
підходить до вирішення завдань. Використання ігрових форм роботи надає урокові 
яскравості, робить процес навчання захоплюючим і цікавим. 

Неабияку значущість відіграє розвивальна функція ігрових методів навчання 
хімії, бо саме вона забезпечує розвиток умінь і навичок, мислення, пам’яті, уваги, 
здатності до аналізу й синтезу, а також удосконалення творчих здібностей. 
 

Список використаних джерел: 
1. Абасов З. Форма обучения – групповая работа / З. Абасов// Директор школы, 1998. 

– №6. – С.62–66.  
2. Інтерактивні методи навчання. Досвід упровадження / За редакцією В. Шарко. – 

Херсон: Олді-Плюс, 2002. – 207с.  
3. .Коменський А.М. Психологические проблемы учебно-воспитательного процесса 

на уроках физики. / А.М. Коменский. – Санкт-Петербург, 1996. – 94с.  
4.  Смирнова М.Е., Малютіна О.В. Інновації як умова ефективної організації 

навчально-виховного процесу в школі / Т.А. Кучеренко, М.Е. Смирнова //  
5. Відкритий урок. – №7-8. – 2003. – С.33-50.  
6. Шкільні інновації / Інформаційно-методичний збірник для працівників системи 
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Роль групи у формуванні особистості 
 
Ковальчук А.П. студентка 1 курсу  
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник:  
викладач Агапшук С.С. 
 

Спілкування і взаємодія людей відбувається в різноманітних формуваннях і 
об’єднаннях, які в соціальній психології визначаються як групи. Група – це відносно 
стала спільність людей, становище якої в суспільстві зумовлене рівнем 
життєдіяльності її членів. 

Наявність величезної кількості малих груп у суспільстві і передбачає 
необхідність їх класифікації. Американські соціальні психологи пропонують 
розподіляти малі групи за такою схемою: 
 первинні та вторинні; 
 формальні і неформальні; 
 групи членства і референтні групи. 

Референтна група – це соціальна група, на яку індивід орієнтує своє поведінку. 
Як правило, референтна група стає для індивіда група, до якої він належить зараз, 
належав у минулому чи хотів би належати в майбутньому. Вибираючи собі 
референтну групу, індивід враховує такі її характеристики, як спосіб життя, престиж, 
дохід тощо [1]. 

Усі референтні групи поділяються на два типи: 
 компаративна референтна група, що представляє собою стандарт, за 

допомогою якого індивід оцінює себе й інших;  
 нормативна референтна група відіграє регулятивну роль стосовно поводження 

індивіда. 
Поділ на групи членства і референтні групи відкриває досить цікаву 

перспективу для прикладних досліджень – в області вивчення протиправної 
поведінки. При спробах пояснення протиправної поведінки, наприклад, підлітків, 
поняття референтної групи грає велику роль: важливо з’ясувати питання, чому 
людина, включена в такі групи членства як шкільний клас, починає несподівано 
орієнтуватись не на ті норми, котрі прийняті в її групі, а на норми зовсім інших груп, в 
котрі він спочатку зовсім не «включений». Механізм впливу референтної групи 
дозволяє дати первинну інтерпретацію цього факту: група членства втратила свою 
привабливість для індивіда, він співвідносить свою поведінку з іншою групою. 

Очевидним є той простий факт, що з перших днів свого життя людина зв’язана 
з певними малими групами, у них і через них вона отримує інформацію та в 
майбутньому організовує свою діяльність. Дж. Мід представив розвиток індивіда як 
процес, що складається з трьох фаз: «проста ігрова фаза», коли індивід засвоює 
роль одного іншого; «складна ігрова фаза», у якій індивід асимілює ролі й установки 
декількох інших; фаза «узагальнений інший», що настає тоді, коли індивід 
ідентифікує себе з усією спільністю. В цьому значенні феномен малої групи лежить 
на поверхні як предмет психологічного аналізу [2]. 

Але з того, що феномен малої групи є очевидним, зовсім не витікає, що 
проблема малої групи відноситься до простих в соціальній психології. Насамперед 
подібно тому як це питання обговорюється стосовно до великих соціальних груп, тут 
також дуже гостро стоїть проблема, які ж групи слід розглядати як «малі».  

Мала група – малочисельна за складом група, члени якої об’єднані спільною 
соціальною діяльністю та взаємними контактами. Наявність величезної кількості 
малих груп у суспільстві і передбачає необхідність їх класифікації. Американські 
соціальні психологи пропонують розподіляти малі групи за такою схемою: 
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 первинні та вторинні; 
 формальні і неформальні; 
 групи членства і референтні групи. 

Вивчення тих процесів, які відбуваються в житті групи є головним завданням 
соціально-психологічного аналізу. Насамперед, це процес утворення малих груп, 
процеси лідерства та прийняття групових рішень, ефективності групової діяльності. 
Іншими словами, це питання про те, коли і як сформована за зовнішніми ознаками 
група набуває чітко визначених психологічних характеристик. 

Важливим аспектом проблеми формування малої групи є феномен 
конформізму. Пристосувальна поведінка означає психологічну характеристику 
позиції індивіда стосовно позиції групи, прийняття або неприйняття ним певного 
стандарту, думки, міру підпорядкування індивіда груповому тиску. Кожен з членів 
групи в тій чи іншій мірі зазнає групового тиску, з точки зору вікових психологічних 
особливостей саме підлітки є найбільш вразливими до подібного тиску. 

В будь-якій ситуації кожному члену групи доводиться часто приймати рішення 
під тиском зовнішніх умов та обставин всупереч власним переконанням. 
Підпорядкування груповим нормам виступає у відкритій формі або закритій формі, 
тобто завуальовано. Конформність може виявлятися у схильності уникати 
самостійних рішень та в пасивній, пристосовницькій орієнтації на сприймання готових 
оцінок, суджень, правил поведінки. Конформність слід відрізняти від позицій 
індивідуалізму та негативізму. 

Іншою стороною проблеми формування малої групи є проблема групової 
згуртованості. Насамперед, такі характерні процеси, як формування особливо типу 
зв’язків у групі, які дозволяють соціальну структуру перетворити в психологічну 
спільність людей, в складний психологічний організм, який живе за власними 
законами. Згуртованість групи означає, що сформований її склад є найбільш 
оптимальним у діяльному значенні, коли всі або переважна більшість членів прагнуть 
досягти певної групової мети. Згуртованість сприяє ефективному функціонуванню 
спільності, формуванню в ній сприятливого психологічного клімату, а також 
забезпечує стійкість групи перед деструктивною дією внутрішніх та зовнішніх умов. 

Залежно від того, які фактори єднають групу, можна виділити моральну – 
етичну згуртованість (зумовлену спільністю мети, переконань, духовних ціннісних 
орієнтацій членів групи); ділову згуртованість (яка ґрунтується на прагненні членів 
групи продовжувати спільну діяльність, керуючись певним принципом розподілу 
ролей); міжособову згуртованість (опосередковану взаємною симпатією, почуттям 
дружби, товариськості) [3]. 

Отже, референтна група - соціальна група, по відношенні до якої індивід 
почуває свою приналежність, з яким він себе ідентифікує. При цьому реально 
належати він може зовсім до іншої групи. Ведучою ознакою референтної групи 
можуть виступати економічні, політичні, культурні чи професійні атрибути. Як бачимо, 
кожний з нас так чи інакше пов’язаний з певною референтною групою і займає якесь 
у ній місце. Звідси випливає, що референтні групи відіграють важливе місце в житті 
сучасної людини, і це, в свою чергу, потребує їх вивчення. 

 
Список використаних джерел: 
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Психологічне забезпечення підтримки психічного здоров’я 
студентів ВНЗ 

 
Кормишова А.О. студентка 3 курсу 
напряму підготовки «Географія» 
науковий керівник: 
кандидат психологічних наук, 
доцент Виходцева О.А. 

 
Метою нашої публікації є висвітлення проблеми належної адаптації студентів до 

навчання у ВНЗ, а необхідною умовою цієї адаптації є піклування про психічне 
здоров`я. На сьогоднішній день досить актуальною є проблема психологічної 
адаптації та дезадаптації особистості до нових умов діяльності та існування. Розгляд 
цієї проблеми дає великий обсяг інформації як для психологів, так і для педагогів, 
соціологів, юристів. 

Психічне здоров'я - стан душевного благополуччя, який характеризується 
відсутністю хворобливих психічних проявів і забезпечує адекватну умовам дійсності 
регуляцію поведінки та діяльності. Основними критеріями психічного здоров'я 
виступають: 1) відповідність суб'єктивних образів об'єктам дійсності, що 
відображаються і характеру реакцій індивіда  зовнішнім подразникам, значенню 
життєвих подій; 2) адекватний віку рівень емоційно-вольової і пізнавальної зрілості 
особистісних сфер; 3) адаптивність у мікросоціальних відносинах; 4) здатність до 
самоуправління поведінкою, розумного планування життєвих цілей і підтримання 
активності в  досягненні цілей тощо. Психічне здоров'я є умовою успішного 
пристосування до нових соціальних умов, зокрема навчальних. 

В.В.Лагерєв визначає адаптацію студентів до навчання у ВНЗ як «інтенсивний і 
динамічний, багатосторонній і комплексний процес життєдіяльності, в ході якого 
індивід на основі відповідних і пристосувальних реакцій виробляє стійкі навички 
задоволення тих вимог, які пред'являються до нього в ході навчання і виховання у 
вищій школі».Нездатність справитися з тягарем соціальних і психологічних проблем 
призводить до порушень психічного і соматичного здоров'я. Труднощі сучасного 
процесу навчання  можуть спричиняти до так званого «відходу в хворобу», тобто до 
дезадаптації. 

Психічне здоров’я забезпечується на різних, але взаємозалежних рівнях 
функціонування: біологічному, психологічному і соціальному. Здоров’я на 
біологічному рівні передбачає динамічну рівновагу функцій усіх внутрішніх органів та 
систем, їхнє адекватне реагування на вплив навколишнього середовища.  Здоров’я 
на психологічному рівні пов’язане з особистістю людини. Психічне здоров’я може 
бути порушене домінуванням негативних за своєю сутністю рис характеру, 
дефектами в моральній сфері, неправильним вибором ціннісних орієнтацій тощо. 
Основне завдання цього рівня – зрозуміти головне: що таке  здорова особистість. За 
визначенням великого психіатра С.С.Корсакова, чим гармонійніше об’єднані всі 
істотні властивості, що складають особистість, тим більше вона стійка, урівноважена 
і здатна протидіяти впливам, що прагнуть порушити її цілісність. Благополуччя в 
психічному здоров’ї особистості може бути порушене домінуванням певних та 
негативних за своєю суттю рис характеру, дефектами в моральній сфері, 
неправильним вибором ціннісних орієнтацій тощо. 

Ключовим моментом у проблемі здоров’я людини в контексті психології є 
питання про критерії його оцінювання. Серед особистісних проявів найбільш відомі 
такі критерії психічного здоров’я: оптимізм; зосередженість (відсутність 
метушливості); урівноваженість; моральність (чесність, совісність й ін.); адекватний 
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рівень домагань; почуття обов’язку; впевненість у собі; невразливість (уміння 
звільнятися від прихованих образ); відсутність лінощів; незалежність; природність; 
відповідальність; почуття гумору; доброзичливість; толерантність; самоповага;  
самоконтроль.  

Серед психічних станів найбільш відомі такі критерії психічного здоров’я: 
емоційна стійкість (самовладання); зрілість почуттів відповідно до віку; вміння 
опанувати негативні емоції (страх, гнів, жадібність, заздрість та ін.); вільний, 
природний прояв почуттів і емоцій; здатність радіти.  

Серед психічних процесів найбільш відомі такі критерії психічного здоров’я: 
максимальне наближення суб’єктивних образів до певних об’єктів дійсності 
(адекватність психічного відображення); адекватне самосприйняття; уміння 
зосереджувати увагу на предметі; утримання інформації в пам’яті;здатність до 
логічного опрацювання інформації; критичність мислення; креативність (здатність до 
творчості, уміння користуватись інтелектом); знання себе; дисципліна розуму 
(керування думками)[1],[3],[4],[5] 

Зрозуміло, що якимось одним критерієм не вичерпати всієї суті питання. Разом 
із тим у літературі чимало прикладів, коли для характеристики психічного здоров’я 
пропонуються якісь окремі ознаки його вираження. Серед них особливої уваги 
заслуговує критерій психічної рівноваги. Із його допомогою можна говорити про 
характер функціонування психічної сфери людини з різних сторін (пізнавальної, 
емоційної, вольової).  

До найбільш істотних принципів забезпечення психічного здоров’я слід 
віднесли:  

1.Комплексність. Оздоровлення необхідно здійснювати цілісно, на всіх рівнях, 
тобто уміння гармонізувати відносини з іншими людьми, прагнути до осмислення 
свого індивідуального існування, переборювати перешкоди щодо особистісного 
зростання і реалізовувати свій духовний потенціал. У випадку однобокості 
оздоровлення, наприклад, при бездумній виснажливій роботі на тренажерах, часто 
ігноруються духовний та соціальний аспекти здоров’я.  

2.Креативність. У процесі оздоровлення досить шкідливі різні догми. Необхідно 
бути гнучким, не шукати універсальних засобів (панацеї), а в кожен момент творчо 
ставитися до свого здоров’я. Немає сенсу сліпо відповідати будь-яким стандартним 
схемам; потрібно прислухатися до власного організму, вибирати з можливих 
оптимальні для себе способи в кожній конкретній ситуації.  

3.Принцип “внутрішнього спостерігача”. Вимагає уважності до себе, своїх 
відчуттів, почуттів, станів. Самовідчуття здійснює природний контроль за внутрішніми 
станами організму і психіки. Цей принцип має на увазі перенесення центру уваги із 
зовнішнього, навколишнього світу, з інших людей на самого себе, на турботу про свої 
тіло та душу, перетворення та відновлення самого себе.  

4.Зміцнення і розвиток позитивних установок. Цей принцип полягає в подоланні 
фіксації на негативній стороні буття, зокрема на хворобливих станах, через 
прийняття себе у світі та світу в собі; в освоєнні стратегії співробітництва, що дає 
можливість гармонійного співіснування з іншими людьми і світом у цілому.  

Окрім вище представлених принципів, виділяють такі ознаки, які забезпечують 
психічне здоров’я[2]: 
 структурна і функціональна збереженість систем та органів людини;  
 індивідуальна пристосованість до фізичного й соціального середовища;  
 збереження звичного самопочуття. 

Таким чином, процес життєдіяльності, що забезпечує необхідну якість життя і 
достатню його тривалість, впливає на забезпечення психічного здоров’я особистості.  
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Основною перешкодою, що стоїть на шляху забезпечення психічного здоров’я 
людини, є її власні якості, передусім здатність до ідентифікації, повне ототожнення 
себе з тим, що відбувається.  

Друга перешкода − нездатність любити. Ця якість найтіснішим чином пов’язана 
зі здатністю до ідентифікації. Нездатність любити виявляється в постійних 
метаморфозах любові, що здійснюються в ненависті, гніві, депресії, нудьзі, 
роздратуванні, підозрілості, песимізмі тощо і наповнюють усе емоційне життя 
людини, як правило, ретельно приховуване під маскою благополуччя або 
індиферентності .  

Велике значення для адаптації до умов ВНЗ є здібності до навчання. Вони є 
важливим показником не лише швидкості оволодіння знаннями, вміннями та 
навичками (Н.А.Менчинська), сенситивності особистості до навчання (Б.Г.Ананьєв) й 
активного пристосування людини до  умов діяльності (К.М.Гуревич). 

Висновки. Раціональний режим праці та відпочинку студентів у концепції ПЗПЗ 
створює оптимальні умови психологічної адаптації молоді до робочих навантажень і 
до цілого комплексу умов та особливостей навантажень навчальної діяльності, для 
попередження розумового та нервово-психічного перевантаження. 

 
Список використаних джерел: 

1. Галецька І.І. Методологічні проблеми вивчення психологічного здоров'я / І. І. 
Галецька // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костка АПН України. – К. : 
Главник, 2005. – Вип. 26, Т.І. – С. 320 –324. 

2. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров’я людини / За ред.      
І.Я. Коцана.– Луцьк: РВВ ―Вежа: Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011.– 430с. 

3. Напреенко А.К., Петров К.А. Психическая саморегуляция / А.К.Напреенко, К.А. 
Петров. – К.: Здоров’я, 1995. – 238 с. 

4. Руис Лоренсо А. Психология здоровья. Методологические основы и направления 
деятельности / А.Руис Лоренсо // Вестник физиотерапии и курортологии.–2000. – 
№ 2. – С. 39 – 42. 

5. Толстограєва О.Ю., Лукашенко М.В. Актуальні питання психічного здоров’я 
молоді в умовах сьогодення / О.Ю.Толстограєва, М.В.Лукашенко // Практична 
психологія і соціальна робота. – 2007. – № 8. – С. 1 – 3. 

 
 

Особливості прояву асертивності у підлітків 
 
Котюжан В.В. студент 4 курсу 
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат психологічних наук, 
доцент Поліщук С.П. 
 

Асертивність є важливою особистісною якістю, необхідною для результативної 
діяльності людини.  В  умовах  сьогодення проблема вивчення асертивності підлітків 
як інтегрованої властивості їх особистості є важливою, тому що дає можливість 
виявити соціальний розвиток підлітка як суб’єкта  власного життя і діяльності. 
Асертивною має бути мета людини, до якої варто прагнути, якщо людині хочеться 
відчувати внутрішній спокій, любов, впевненість у собі. У сучасних умовах соціально 
впевнена і активна особистість особливо потрібна, на що звертають увагу багато 
вчених  (В.С. Агапов, І.Д. Бех, М.Р. Догонадзе, Т.А. Коробкова, О.Леонтьєв, 
В.Мясищев, Л.О. Ніколаєв, Т.М. Титаренко, В.А. Шамієва, В.В. Шпалинський, 
О.С. Штепа).  
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Мета статті. У нашому дослідженні зроблено спробу провести теоретико-
практичний аналіз прояву асертивності у підлітків. 

Асертивність – здібність не завдавати шкоди кому-небудь і поважати права 
інших людей, одночасно усвідомлюючи власні права, уміти говорити «ні», звертатися 
з проханнями і висувати вимоги, виявляти позитивні і негативні почуття, розпочинати, 
підтримувати і завершувати розмову. Надзвичайно важливим для розвитку 
асертивності є підлітковий вік - період, протікання якого багато в чому визначає 
подальший життєвий шлях людини. Саме в цей час формується загальне уявлення 
про себе, своє місці в світі, про життєві цілі і цінності. Засвоєні підлітками норми 
поведінки стають ефективним керівництвом до дії. Проте в поведінці підлітків не 
завжди поєднуються слова, почуття і справи. Деякі підлітки не усвідомлюють зв'язку 
між відомими їм загальними нормами і власною поведінкою в тій чи іншій конкретній 
ситуації. Досвід, отриманий в підлітковому віці, впливає на формування і прояв 
упевненості, тому має сенс робити акцент на розвитку асертивності саме у підлітків. 

Вперше питання проблеми асертивності з’явилося у кінці 50-60-х років ХХ 
століття у роботах американського психолога А. Солтера, який об’єднав ключові 
положення гуманістичної психології. У своїй теорії він використав поняття 
асертивності в тренінгу поведінки пацієнтів і розглядав асертивну поведінку як 
оптимальний, найконструктивніший спосіб міжособистісної взаємодії, світовідчуття в 
цілому, на противагу двом самим деструктивним способам – маніпуляції і агресії.  

У сучасному психологічному словнику вказано, що асертивність – інтеграційна 
властивість особистості бути незалежною, упевненою в собі, мотивованою на успіхи і 
досягнення, з великою силою волі. Асертивна особистість здатна відстоювати свою 
точку зору, ставати самостійною, цілеспрямованою, але повинна зважати на думки 
інших і не порушувати їх прав на самоствердження [2]. 

Сучасний психолог Юрченко В.І. зазначає, що асертивність – здібність людини 
впевнено, з гідністю відстоювати свої права, не принижуючи до того ж прав інших. 
Асертивною називають пряму, щиру поведінку, яка не має за мету завдати шкоди 
іншим людям [3].  

Згідно думки Леонтьєва, асертивність – це стабільна особистісна 
характеристика, що має такі структурні компоненти: особистісний, когнітивний, 
емоційно-ціннісний і поведінковий. Особистісний компонент – це високий рівень 
самооцінки та самоповаги людини. До особисто-ціннісного належить сміливість у 
соціальних контактах, упевненість у собі, довіра до себе. Когнітивний компонент 
відображає силу переконаності людини у власній ефективності, гнучкості мислення. 
Поведінковий компонент виявляється у незалежності, відповідальності, 
наполегливості, готовності до ризику та конструктивної агресії [1].  

До структури асертивності входять: незалежність від зовнішніх впливів і оцінок; 
відповідальність, здатність регулювати власну поведінку. Незалежність означає 
самостійне прийняття рішень і керування власним життям. Відповідальність означає 
рух від покладання відповідальності на інших до покладання відповідальності на 
себе. При недостатньому розвитку відповідальності асертивність також буде не 
розвиненою. Незалежність і відповідальність як складові асертивності перетворюють 
людину на суб’єкта готового відстоювати власну думку. 

Хохлова Е.В. виділяє два компоненти асертивності – поведінковий 
(семантичний) і смисловий (психологічний) [5]. 

У своєму дослідження Шамієва В.А. зазначає, що асертивність має такі 
компоненти: когнітивно-сутнісні (що означають адекватну оцінку ситуації), афективні 
(прийняття іншого і прийняття себе) та поведінкові (позитивна оцінка індивідом 
власних можливостей) [6]. 

Під асертивною поведінкою науковці розуміють самостверджуючу поведінку, 
обумовлену суб'єктністю особистості, що виражається, передусім, в самостійності, 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/174194/source:default
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незалежності від інших і обставин, в умінні відстоювати свої права і думку при 
самоповазі і повазі до інших людей. 

Розроблено різноманітні спеціальні програми соціально-психологічного 
тренінгу, спрямовані на розвиток і зміцнення асертивності. Нині такі тренінги широко 
використовуються в психотерапевтичній практиці. 

Для визначення прояву асертивності нами був використаний «Тест на 
асертивність».  У дослідженні брали участь 20 учнів 7 класу Юрівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Київської обл. За результатами дослідження виявилося, що найвищий показник у 
сумі А отримали 15% учнів. Це означає, що учні мають прояв асертивності, але не 
дуже користуються ним в житті. Вони часто переживають невдоволення собою і 
тими, хто є навколо. 35% учнів отримали якнайменший показник в сумі А. Це 
означає, що їм не вдається скористатися багатьма життєвими шансами, але це не є 
трагедією. Важливо навчитися жити в згоді з собою і знати, що потрібно робити.  

70 % учнів отримали найвищий результат в сумі Б. Це означає, що вони на 
правильному шляху і мають дуже добрі прояви асертивності. По суті, вони вже зараз 
здатні відповідно діяти. Інколи їхні спроби діяти асертивно перетворюються в 
агресивність, але це неважливо. Який учень не набивав собі ґуль? 15 % учнів 
отримали якнайменший результат в сумі Б. Це означає, що асертивності можна 
навчитися. 10 % учнів  отримали найвищий результат в сумі В. Незважаючи на 
результати попередніх двох підрахунків, у них непогані шанси оволодіти 
асертивністю. У цих підлітків остаточно склалася думка про себе і свою поведінку. 
Вони оцінюють себе реалістично, а це хороша база для оволодіння певною 
навичкою, необхідною у контактах з іншими.  

50 % учнів отримали якнайменший результат в сумі В. Це означає, що  є 
проблема. Вони переоцінюють себе і поводяться не зовсім щиро. Йдеться навіть не 
стільки про самообман, скільки про те, що вони бачать себе в кращому світлі. Їм 
бажано поміркувати над собою. 

Отже, асертивність – це сукупність психологічних властивостей індивіда, які 
формують його поведінку у суспільстві, побудовану на адекватній поведінці у 
критичних ситуаціях, що виявляється в упевнених рішеннях, як своєчасній реакції на 
динаміку соціально-психологічних змін і впливу різних чинників, а також у 
психологічній рівновазі й етичному ставленні до інших індивідів у суспільних 
відносинах. Поняття асертивності є достатньо актуальним і перспективним у наш час 
і відображає характер взаємодії індивіда із оточуючими і реагування на них. 
Провівши дослідження та опрацювавши літературні джерела, можна зробити 
висновок, що асертивність є необхідною умовою для розвитку і реалізації особистості 
як суб’єкта, який здатний до самостійного прийняття рішень, розвитку, життєвих 
цілей. 

Наше дослідження показало, що чимало опитаних не мають проявів 
асертивності поведінки, а лише застосовують самообман, тобто переконують себе у 
тому, що кращі, хоча це не зовсім так. Також найвищим показником (70%) учнів 
мають тенденцію до розвитку асертивності. Потрібно лише правильно допомогти 
орієнтувати учнів. Здатність до асертивної поведінки учнів розвивається на основі 
самоаналізу; аналізі цілей, які ставить перед собою людина, здатності до 
обмірковування та аналізу своїх дій та вчинків, правильного розуміння себе, своїх 
нахилів та здібностей, рис характеру та ін., здатності контролювати себе, свої думки, 
вчинки, дії, усвідомлюючи, що від цього залежить успіх у поведінці та діяльності 
(прислуховуватись до оцінки результатів власної діяльності іншими людьми. 
Асертивна людина відрізняється високим рівнем мотивації досягнення успіху в 
діяльності, готовністю приймати рішення в ситуаціях невизначеності, конструктивним 
підходом до рішення проблем, прагненням зробити щось швидко і добре, досягти 
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високого рівня в різних сферах діяльності людини, і при цьому ще є розумною, 
раціональною, мислячою, знаючою, вдумливою, розвиненою, ерудованою. 
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Одна з порушень соціальних норм, яка в останні роки стала центром уваги 

психологів, соціологів, медиків та правоохоронних органів є девіантна поведінка. 
Особливо значущим для вивчення девіантної поведінки є підліткивий вік. Проблема 
вивчення особливостей підліткового віку представлена цілим рядом психологічних 
досліджень. Особливості підліткового віку вивчали такі вітчизняні вчені як І.Булах, 
Т.Гончаренко, Т.Гурлєва, А.Наточій, Т.Нечитайло, А.Поденко, В.Цвіркун, Н.Глушко, 
Н.Романів, Н.Тимчик, І.Шкільна. Паралельно з цим вивчалась і девіантна поведінка 
такими вченими як  Е. Дюркгейм, Р. Мартан,  В.С. Афанасьєв, А.Г. Здравомислов, І.В. 
Моточкин, Я.І. Гелінський, В.Н. Кудрявцев. 

Ряд вчених намагався пояснити причини, умови та фактори цього соціального 
явища. Рушійні масштаби девіантності призводять суспільство до рушійного стану, 
воно втрачає свою історичну пам’ять, змінює свою систему цінностей. 

Кожний вчинок особистості являє собою свідому дію, акт морального 
самовизначення, в якому людина стверджує себе як особистість у ставленні до іншої 
людини, самої себе, соціальної групи або суспільства та життя загалом. За 
поведінкою та вчинками особистості можна визначати успішність її соціалізації, тобто 
процесу входження до різних спільнот людей. Оцінка будь-якої поведінки передбачає 
порівняння її з певною нормою.  

Під девіантною (від лат. Deviatio – відхилення) поведінкою слід розуміти [1]: 
1) систему вчинків особистості, що відхиляються від загальноприйнятої норми (норми 

психічного здоров’я, права, культури тощо); 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/266868/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/174194/source:default
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2) соціальне явище, виражене в масових формах людської діяльності, що не 
відповідають офіційно встановленим чи фактично сформованим у даному 
суспільстві нормам (стандартам, шаблонам). 

Загалом до психологічних проявів девіантної поведінки особистості належать 
[3,4]: 
 духовні проблеми, зокрема, відсутність або втрата сенсу життя, переживання 

внутрішньої порожнечі, блокування самореалізації духовного потенціалу тощо; 
 емоційні проблеми, а саме: тривога, депресія, переважання негативних емоцій, 

алекситимія (ускладнення в розумінні своїх переживань і невміння 
сформулювати їх у словах), емоційне огрубіння (втрата здатності визначати 
доцільність тих чи інших емоційних реакцій, дозувати їх), афективність тощо; 

 проблеми саморегуляції: неадекватні самооцінка й рівень домагань, слабкий 
розвиток рефлексії, надмірний або недостатній самоконтроль, низький рівень 
адаптивних можливостей; 

 викривлення у когнітивній сфері – стереотипність, ригідність мислення, 
обмеженість знань, наявність забобонів; 

 негативний життєвий досвід, а саме: наявність шкідливих звичок, психічних 
травм, досвіду насильства, соціальна некомпетентність тощо. 

Пояснити причини, умови і фактори, що детермінують явище девіантної 
поведінки, стало насущною задачею.Чому ж виникає девіантна поведінка?? 

Можна виділити основні фактори, що обумовлюють девіантну поведінку людей 
підліткового і юнацького віку [4]. 

1. Біологічні фактори, виражаються в існуванні несприятливих фізіологічних 
або анатомічних особливостей організму дитини, що утруднюють його соціальну 
адаптацію. Причому тут мова йде, звичайно, не про спеціальні генах, фатально 
обумовлюють девіантну поведінку, а лише про тих факторах, які поряд із соціально-
педагогічною корекцією вимагають також і медичної. 

2. Психологічні фактори, у які включаються наявність у дитини психопатології 
або акцентуації (надмірне посилення) окремих рис характеру. Ці відхилення 
виражаються в нервово-психічних захворюваннях, психопатії, неврастенія, 
прикордонних станах, що підвищують збудливість нервової системи й зумовлюють 
неадекватні реакції підлітка. Діти з явно вираженою психопатією, яка є відхиленням 
від норм психічного здоров'я людини, потребує допомоги психіатрів [4 ]. 

3. Соціально-педагогічні чинники - виражаються в дефектах шкільного, 
сімейного або громадського виховання, в основі яких лежать статево та індивідуальні 
особливості розвитку дітей, що призводять до відхилень в ранній соціалізації дитини 
в період дитинства з накопиченням негативного досвіду; у стійкій шкільної 
неуспішності дитини з розривом зв'язків зі школою (педагогічна занедбаність), що 
веде до несформованості у підлітка пізнавальних мотивів, інтересів і шкільних 
навичок. Такі діти, як правило, - спочатку бувають погано підготовлені до школи, 
негативно ставляться до домашніх завдань, висловлюють байдужість до шкільних 
оцінок, що говорить про їх навчальної дезадаптації [5].  

Важливим чинником відхилень у психосоціальному розвитку дитини є 
неблагополуччя родини. 

Нажаль, на сьогодяшній день, відсоток неблагополучних сімей зростає 
практично з кожним днем .Причинами виникнення таких сімей є: 
 Дискомфорт у сьогоденні.  

Якщо розглядати наше сьогодення, то мабуть кожен може сказати,що не 
комфортно почуває себе під впливом так званого процесу державотворення. Адже,в 
нашій країні склалася складна політична ситуація, яка якимось чином впливає на 
кожного із нас. Для когось ,всі ці сутички є вирішальним  етапом в житті, який стане 
фундаментом для побудови свого майбутнього. Особливо негативно подібна 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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ситуація впливає на підлітків,адже вони стоять на так званому роздоріжжі життєвого 
вибору. 
 Емоційна захищеність.  

Зміни в людині зазвичай пов'язані з виникненням деяких труднощів реального 
життя. Найважче - визнання того, що ми самі причетні до появи своїх проблем. Для 
того, щоб людина була готова прийняти таку правду про себе від інших, необхідні 
деякі важливі умови. Серед них - співчуття, тепле ставлення і повагу. 
 Готовність діяти ефективно. 

Прийняття на себе відповідальності за те, що відбувається найтіснішим чином 
пов'язана із здатністю добиватися бажаного результату, почуттям власної 
ефективності. 

4.Соціально-економічні фактори включають соціальну нерівність; 
розшарування суспільства на багатих і бідних; зубожіння значної маси населення, 
обмеження соціально прийнятних способів отримання гідного заробітку; безробіття; 
інфляцію і, як наслідок, до соціальної напруженості.  

Отже, девіантна поведінка постає як нормальна реакція на ненормальні для 
дитини чи групи підлітків умови (соціальні мікросоціальні), в яких вони опинилися, і в 
той же час. Як мова спілкування з соціумом, коли інші соціально прийнятні способи 
спілкування вичерпали себе або недоступні. 
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На порозі третього тисячоліття ми ще не в повній мірі володіємо знаннями про 
взаємовідносини статей, як і на початку віків ми продовжуємо добувати по крупинці 
знань у стосунках «Чоловік – жінка". Фізіологічні і психологічні відмінності «чоловік – 
жінка» часто спричиняють непорозуміння і конфлікти у взаємовідносинах і особливо 
гостро ця проблема постає у шлюбі. Тому глибоке пізнання відносин «чоловік – 
жінка» допоможуть не тільки наладити теплі і довірливі стосунки в сім’ї, але й 
зроблять життя подружжя гармонійним і щасливим. 

Суть проста – чоловік і жінка відрізняються один від одного. Вони не гірше, не 
краще один  одного, вони різні. В сучасному суспільстві існує думка, що потенціальні 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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можливості чоловіка і жінки однакові, вони в рівній степені талановиті і можуть 
оволодіти будь-якою професійною майстерністю. Але разом з тим наука зібрала 
достатньо доказів, що чоловік і жінка різко відмінні між собою.[1, с.4] 

Ціль яку я поставила перед собою, допомогти читачам більше дізнатись про 
себе і про осіб протилежної статі, щоб взаємовідносини наші стали більш радісними, 
наповненими і приносили більше задоволення, щоб між ними не виникало питання 
«Чому ти мене не розумієш?». Взаєморозуміння не має, тому що чоловіки ніяк не 
зрозуміють чому жінка не веде себе як чоловік, а жінка чекає від свого партнера 
поведінки, що копіює її власну. Практично, єдине, що в них є спільного – це особини 
одного виду. Вони живуть в різних світах, для них пріоритетними  є різні цінності, 
діють вони слідуючи різним життєвим правилам.  

Еволюція чоловіка і жінки протікала по-різному, оскільки різними були 
обставини. Чоловіки полювали, жінки збирали. Чоловіки захищали, а жінки 
народжували. В результаті, еволюція як тіла, так і мислення йшла різними шляхами. 
В міру того, як тіло вдосконалювалось, щоб з найбільшою ефективністю виконувати 
поставленні завдання, мінялось і мислення. Чоловіки ставали переважно вищими  і 
сильнішими, ніж жінки при розвитку мозку, в відповідності з поставленими функціями. 
Мільйони років структура мозку чоловіка і жінки мінялась під тиском відмінних один 
від одного вимог. Це допомагає нам зрозуміти, що обробка інформації у 
представників різних статей проходить по-різному: вони думають по-різному, вони 
вірують по-різному, у них різне виховання, пріоритети і поведінка. 

Справжні відмінності між чоловіком і жінкою насправді доповнюють один 
одного, даючи їм можливість знайти рівновагу. Відмінності між чоловіком і жінкою 
найлегше почати перераховувати з фізичних. Найбільш явна різниця в їх системі 
відтворення. Але ретельне вивчення виявило і інші серйозні фізичні відмінності. Такі 
як, у чоловіків товща шкіра, густіша кров, вище співвідношення між м'язами і жиром, у 
жінок коротші голосові зв'язки і менш крупні кістки. 

Чоловік і жінка відрізняються не тільки біологічно і анатомічно, але і 
психологічно. Давно відмічено, що, в порівнянні з чоловіком, жінка володіє більшою 
інтуїцією, більше цікавляться любов'ю і любовними взаєминами, інакше реагують на 
стрес. У стресових ситуаціях чоловіки  «занурюються у себе» і мовчки роздумують 
про те, що їх турбує, а у жінок інстинктивна потреба  поговорити про свої проблеми. 
Щоб зняти стрес, чоловіки надають перевагу спиртному, або розпочинають бійки, 
жінки ж обирають шоппінг або просто «виливають душу» подрузі.  

Жінки критикують чоловіків за їх «скупі» почуття, неуважність, невміння 
слухати, прояви турботи, не достатність любові та інше. Чоловіки критикують жінок за 
те, що вони погано водять машини, за відсутність почуття напрямку, за балакучість, 
невміння відділити головного від другорядного. Чоловіки думають, що належать до 
статі, яка відрізняється здоровим глуздом, а жінки знають, що саме вони найбільш 
розсудливі.  

Для чоловіків стимулом у поведінці є те, що він потрібен, на нього надіються, а 
в жінок –просто потреба відчувати підтримку і схвалення людини. Тому чоловікам 
необхідно навчитись виражати і дарувати любов, а жінкам приймати її. Розглядаючи 
наші особливості, безглуздо припускати, що кожен чоловік і кожна жінка підходять до 
опису якогось стереотипного образу чоловіка і жінки. 

Неможливо дати чіткий стереотип, який підійшов би кожному чоловікові і 
кожній жінці. Проте відповідь на це питання слід шукати в тому, щоб поважати і 
цінувати свою природну суть, одночасно розвиваючи потенціал. Проблему не можна 
вирішити, відмовившись від власних основних властивостей на користь іншої статі. 
Однією з головних проблем, що виникають у жінки у взаєминах, є те, що вона 
забуває про власні потреби і повністю розчиняється в своєму партнерові. Чоловікові 
куди легше бути егоїстом і неуважним до інших, навіть не усвідомлюючи цього. 
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Люблячи жінку, чоловік стає більш жіночним, зберігаючи при цьому свої 
чоловічі риси, і навпаки. У разі виникнення сварок і проблем жінка завжди 
випробовує дуже велику відповідальність.  Вона спочатку приймає вантаж на себе, а 
вже потім дивиться, як можна поділити його з іншими. Чоловік же схильний винити 
інших, перш ніж поглянути, наскільки велика його власна відповідальність за 
проблему. Такі відмінності приводять до великої плутанини у взаєминах. 
Усвідомлюючи наші відмінності, ми зрозуміємо, чому наші відносини з протилежною 
статтю можуть бути такими складними. Зрозумівши, ми станемо співчутливіше 
відноситися до наших уразливостей і прояснимо, що треба зробити, щоб відшукати 
рішення проблем у міру їх виникнення. 

Чоловік і жінка відрізняються за статевою ознакою, і статева дискримінація 
грає дуже велику роль, тому що вона безпосередньо обмежує і підриває наш 
потенціал, який значно перевершує наші явні сексуальні відмінності. Безумовно, 
стать впливає на прояв нашого потенціалу, але жодною мірою не визначає, ким ми 
можемо стати. Наш справжній потенціал далеко перевершує наші відмінності за 
статевою ознакою. Кожен з нас може стати таким, яким він хоче себе бачити. І мати в 
собі будь-які якості успішної людини. 

Кожен з нас відрізняється своїм власним, неповторним поєднанням таких 
якостей. Безумовно, у будь-якої людини є свої обмеження, але вони не залежать від 
статті , такі уявлення штучно розділяють людей по уявних категоріях і заважають 
прояву їх справжньої натури. Тільки на основі набутих знань ми можемо побудувати 
щасливі стосунки як для чоловіка, так і для жінки. 

Мабуть, потрібне буде ще не одне десятиліття для того, щоб перебудувати 
традиційні уявлення про роль чоловіка і жінки у суспільстві, у сім'ї. Та й чи завжди є в 
цьому потреба! Досить послухати думку тих жінок, які вважають найвищою метою 
свого життя виховання гідних дітей у сім'ї, створення сімейного затишку і спокою. Це 
зовсім не легко. І на цьому шляху жінці доводиться не тільки коритися і терпіти, але й 
бути послідовною, терплячою, наполегливою. Жінка завжди булла берегинею 
сімейного вогнища, душею родини. Тож чи слід відмовлятися від цієї ролі? Кожна 
жінка розуміє, що без родини, без кохання, без дітей життя навіть найбільш успішної 
жінки порожнє. Щастя — то дуже складне поняття, але до його складових частин 
сім'я належала завжди. Отже, кожній жінці і кожному чоловікові у суспільстві 
належить зробити свій вибір. Але пам'ятати, що від цього вибору врешті-решт 
залежатиме не тільки життя двох людей, але ціле життя на землі. 
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Прояви тривожності у студентів 
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Тривожність як системне явище особистості, відносно стійке особистісне 
утворення, емоційний стан і конструктивний чи деструктивний чинник регуляції 
поведінки вивчалась багатьма вченими, зокрема: Л.І. Божович, Ф.Д. Горбов, 
Ж.М. Глозман, В.В. Давидов, М.С. Корольчук, Б.І. Кочубей, А.Б. Леонова, Н.І. Наєнко, 
А.М. Прихожан, О.П. Саннікова, В.А. Семиченко, Т.М. Титаренко, Ю.Л. Ханін, 
Н.Ф. Шевченко та ін. Проблема тривожності на сьогодні у психологічній науці є 
достатньо розробленою, але її соціальна значущість та багатоаспектність зумовлює 
необхідність дослідження прояву тривожності у студентів, що і обумовило вибір теми 
нашого дослідження.  

Мета статті: виявити прояви тривожності  у студентів. 
У психологічному словнику вказано, що тривожність – це індивідуальна 

психологічна особливість, яка виявляється у схильності людини до частих та 
інтенсивних переживань стану тривоги, а також у низькому порозі його виникнення 
[5]. 

Т.М. Титаренко розглядає тривожність як психічний стан емоційної напруги, 
настороженості, хвилювання, душевного дискомфорту, підвищеної вразливості при 
ускладненнях, загостреного почуття провини і недооцінювання себе у ситуаціях 
очікування, невизначеності або передчуття неясної загрози значущій рівновазі 
особистості [6]. 

Досліджуючи психологію тривожності А.М. Прихожан зазначає, що тривожність 
– це емоційно-особистісне утворення, яке має когнітивний, емоційний та 
операціональний аспекти. 

А.М. Прихожан виділяє дві основні категорії тривожності: 
1) відкрита – свідомо переживається і проявляється в поведінці і діяльності у 

вигляді стану тривоги; 
2) прихована – проявляється або надмірним спокоєм, нечутливістю до 

реального благополуччя, або ж, навіть, запереченням його [3]. 
Згідно точки зору А.М. Прихожан, певний рівень тривожності в нормі властивий 

всім людям і є необхідним для оптимального пристосування людини до дійсності. 
Слід зазначити, що розмежування тривожності на стан (ситуативна 

тривожність) та властивість особистості (особистісна) найбільш яскраво 
проявляється в роботах Ч. Спілбергера та Р. Кеттела. За Ч. Спілбергером 
ситуативна тривожність виникає, коли індивід сприймає певний подразник або 
ситуацію як таку, що несе в собі актуальні або потенційні елементи небезпеки, 
загрози або шкоди. Особистісна тривожність не проявляється безпосередньо в 
поведінці, проте її рівень можна визначити, виходячи з того, як інтенсивно та як часто 
виникає стан тривоги [2]. 

Наявність тривожності як стійкого утворення – свідчення порушень в 
особистісному розвитку, що перешкоджає нормальному розвитку, діяльності, спілку-
ванню. Тривожність може породжуватися як реальним неблагополуччям студента в 
найбільш значущих областях діяльності та спілкування, або існувати якби наперекір 
об'єктивно благополучному становищу, і є наслідком певних особистісних конфліктів, 
порушень в розвитку самооцінки тощо. 
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В. Панок у своїх дослідженнях наголошує на тому, що у юнацькому віці людина 
у найбільшій мірі потребує психологічної допомоги і підтримки. Науковець звертає 
увагу на те, що кардинальні зміни в розвиткові особистості породжують велику 
кількість психологічних проблем: проблеми адаптації, тривожності, професійного 
становлення, міжособистісного спілкування, сімейні проблеми [1]. 

Для подолання тривожності як відносно стійкого утворення рекомендується 
робота по розширенню функціональних можливостей — розвитку уваги (Н.В. Цзен, 
Ю.В. Пахомов, Найдиффер,), навчання вибірковості, умінню відділяти головне від 
другорядного, прийомам психогімнастики, які найбільш ефективні в умовах групової 
психокорекції. 

Експериментальне дослідження проводилось в Національному педагогічному 
університеті імені М.П.Драгоманова.  Вибірка обстежуваних  становила  25 студентів 
ІІІ курсу Інституту природничо-географічної освіти та екології.  

З метою виявлення проявів тривожності у студентів ми використали методику 
«Тест Тейлора-Немчинова», яка призначена для виміру рівня тривожності [4]. 
Методика складається із 60 тверджень, на які необхідно відповісти "так" або "ні". 
Підраховується сумарна оцінка за шкалою тривоги. 

Відповідно до результатів проведеного дослідження за методикою        
«Тейлора – Немчинова», ми отримали наступні результати: 12 студентів (48%) 
мають середній рівень тривожності з тенденцією до високого. Така підвищена 
тривожність серед студентів може бути пов’язана з навчальним процесом в 
університеті. Найбільше до такого рівня  тривожності схильні студенти, які являються 
відмінниками в групі. Це пояснюється тим що, студенти, які постійно відвідують 
заняття, готуються до семінарів та активно відповідають на них, значною мірою 
переживають за свою успішність. Вони намагаються отримати всі можливі бали 
впродовж занять та успішно написати всі модульні контролі, під час яких, вони 
неодноразово хвилюються.  

Середній рівень тривожності з тенденцією до низького мають 6 студентів 
(24%). Для людей з таким рівнем тривожності характерна яскраво виражена 
спокійність. Вони не завжди схильні сприймати загрозу своєму престижу, самооцінці 
в самому широкому діапазоні ситуацій, навіть коли вона реально існує. Виникнення 
стану тривоги у них може спостерігатися лише в особливо важливих і особистісно 
значущих ситуаціях (іспит, стресові ситуації, реальна загроза сімейному стану та ін.). 
Такий рівень тривожності – це нормальне явище для студента. Процес навчання та 
розвиток особистості студента найкращим чином впливає на формування 
майбутнього фахівця, не тоді, коли рівень тривоги низький, а коли він – оптимальний 
(середній), і тоді студент має можливість адекватним способом долати тривожність. 

 Високий рівень тривожності мають 7 студентів (28%). Для людей з таким 
рівнем тривожності характерна схильність в діапазоні ситуацій сприймати будь-який 
прояв якостей їх особистості, будь – яку зацікавленість у них як можливу загрозу їх 
престижу, самооцінці. Ускладнені ситуації вони схильні сприймати як загрозливі, 
катастрофічні. Такі люди запальні, дратівливі і перебувають у постійній готовності до 
конфлікту і готовності до захисту, навіть якщо в цьому об'єктивно немає потреби. Для 
них, як правило, характерна неадекватна реакція на зауваження, поради та 
прохання. Особливо велика ймовірність нервових зривів, афективних реакцій в 
ситуаціях, де йдеться про їх компетентність в тих чи інших питаннях, їх престиж, 
самооцінку. Зайве підкреслення результатів їх діяльності або способів поведінки, як в 
кращий, так і в гірший бік, категоричний по відношенню до них тон або тон, що 
виражає сумнів, - все це неминуче веде до зривів, конфліктів, створення різного роду 
психологічних бар'єрів, що перешкоджають ефективній взаємодії з такими людьми. 
Причинами такого рівня тривожності у студентів можуть бути надмірне завантаження 
навчальним матеріалом, незадоволеність вибору професії, емоційна 



275 

 

непристосованість до тих, чи інших ситуацій. Низький та дуже високий рівні 
тривожності – не виявлені. 

Отже, аналіз результатів дослідження показав, що в студентів третього курсу 
загальна тривожність  знаходиться на середньому рівні (72 %), з них 48% мають 
середній рівень тривожності з тенденцією до високого. Це свідчить про те, що вони 
переживають негативний емоційний стан, що пов'язаний з різними формами 
діяльності в університеті. 
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Реформування освіти в Україні в найближчі роки передбачає її перебудову з 

метою впровадження в освітню практику таких технологій, які б створили 
максимально сприятливі умови для розвитку і саморозвитку особистості учня, 
виявлення та активного використання його індивідуальних  особливостей у 
навчальній діяльності. 

У сучасних умовах школа готує учня до швидкого сприйняття й обробки 
інформації, яка надходить, успішного її відображення і використання.  

Принцип наочності є дидактичним принципом навчання, що відноситься до 
числа основних. Його необхідність обґрунтовується діалектикою переходу від 
чуттєвого сприйняття до абстрактного мислення у процесі пізнання. Відповідно до 
принципу наочності, навчання будується на конкретних образах, що безпосередньо 
сприймаються учнями. Принцип наочності, який стверджує, що ефективність 
навчання залежить від доцільного залучення органів чуттів до сприйняття і 
переробки навчального матеріалу, визначає характер процесу навчання. У процесі 
навчання дітям бажано надати можливість спостерігати, вимірювати, проводити 
досліди - і таким чином вести їх від незнання до знання. Якщо немає можливості 
представити реальні предмети для оперування ними під час уроків, слід принаймні 
використовувати наочні засоби: макети, моделі, малюнки і т.д.  

Використання сучасних інформаційних технологій покликане забезпечувати 
ефективність навчання, значне унаочнення програмового матеріалу і дозволяє 
краще зрозуміти та засвоїти абстрактні поняття, сформувати практичні вміння та 
навички [1].  
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У цьому напрямку цікаві наукові концепції та теорії Ніни Петрівни  
Дементієвської, молодшого наукового співробітника Інституту інформаційних 
технологій та засобів навчання Академії педагогічних наук України, Наталії Вікторівни 
Морзе, доктора педагогічних наук, професора, проректора з навчально-наукових 
питань інформатизації Національного аграрного університету, які в наукових роботах 
розглядають питання, пов’язані з розробкою, призначенням та класифікацією 
мультимедійних презентацій як навчальних засобів, і пропонують методичні прийоми 
підготовки учнів до дослідницької проектної діяльності [2]. 

Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що 
ґрунтується на спеціальних апаратних і програмних засобах.  Однією з 
беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі 
інтерактивних комп’ютерних презентацій. 

Навчальні презентації можна поділити на три групи: 
 уроки-презентації, які створюються під конкретну методику викладення 

навчального матеріалу на уроці;  
 динамічні слайди, які застосовуються на окремих етапах уроку; 
 тематичні презентації, які в інтерактивному вигляді охоплюють матеріал 

окремої теми і їх дуже зручно використовувати як при вивченні нового 
матеріалу, так і при узагальненні.  

Використання мультимедійних презентацій на уроках має ряд переваг в 
порівнянні з традиційними методами навчання, а саме: 
 значно збільшується обсяг матеріалу, що подається на уроці, завдяки швидкому 

переходу до демонстрації таблиць, схем, діаграм, відео, дослідів та 
експериментів, завдань для учнів тощо;  

 поліпшується унаочнення матеріалу за рахунок динамічних схем та моделей 
природних і соціальних процесів, використання відеоматеріалів; 

 прискорюється на 10-15% темп уроку за рахунок інтерактивності викладення 
матеріалу, швидкого переходу до різних розділів; 

 учні виявляють цікавість до предмета і легше засвоюють матеріал 
(підвищується якість знань учнів, створюються учнівські презентації, проектні 
уроки тощо). Результатом виконаних проектів є створення учнями відеофільмів, 
альбомів, карт, бортжурналів подорожей, комп'ютерних газет, альманахів, Web-
сторінок [4]. 

Отже, такий метод подання навчального матеріалу є евристичним.  
Засоби комп'ютерного навчання ефективно доповнюють традиційні методики 

на будь-якому етапі навчального процесу, а саме:  
 первинному сприйманні учнями нових знань та вмінь. Наприклад, пояснюючи 

матеріал теми "Атмосферна циркуляція" можна  використовувати анімаційні 
фрагменти, динамічні комп'ютерні моделі, що дає можливість наочно 
ознайомити учнів з природними явищами, прослідкувати їх у динаміці; 

 закріпленні елементарних умінь і навичок у тренувальному режимі. 
Наприклад, у процесі вивчення геохронологічної таблиці можна 
використовувати мультимедійні слайди, на яких зображені символи і кольори 
геологічних ер і періодів, а учні разом, а потім по черзі озвучують ці назви. Така 
методика дозволяє учням у короткий час засвоїти назви і вимову геологічних 
відрізків часу, що в подальшому позитивно впливає на оволодіння 
географічними знаннями; 

 узагальненні та систематизації знань . Одним з варіантів є використання 
мультимедійних слайдів по принципу гри «хрестики-нолики», які виводяться на 
екрани учнівських комп’ютерів або інтерактивну дошку, а учні самостійно чи по 
групах шукають правильний шлях. Дана методика сприяє розвитку в учнів 
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логічного мислення, узагальненню вивченого матеріалу,  викликає 
зацікавленість, що позитивно впливає на засвоєння учнями; 

 перевірці якості засвоєння учнями навчального матеріалу. Наприклад, 
регулярне використання комп’ютерної програми тестування MyTest, яка, на мою 
думку, виконує три основні взаємопов'язані функції: діагностичну (полягає в 
виявлені рівня знань, умінь, навичок учня); навчальну (сприяє мотивації учнів 
до активної роботи по засвоєнню навчального матеріалу) і виховну [5]. 

Метою застосування відеоматеріалів та інших мультимедійних засобів є 
ліквідація прогалин у наочності викладання в школі. Застосування мультимедійних 
засобів навчання надає уроку специфічну новизну, яка за своїм змістом і формою 
викладення відтворює за короткий час значний за обсягом матеріал, а також подає 
його в незвичному аспекті, викликає в учнів нові образи, деталізує нечітко 
сформовані уявлення, поглиблює здобуті знання. 

Використання у навчальному процесі інформаційних технологій позитивно 
впливають на динаміку підвищення рівня якості знань учнів в оволодінні практичними 
уміннями й навичками, зростання інтересу до вивчення предмета. Учні не тільки 
використовують готові навчальні програми, а й створюють  власні проекти. А це є 
найвищий рівень організації навчального процесу, який веде до розвитку творчості 
учнів, здатності застосовувати набуті знання в нових, нестандартних умовах [3]. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема 
застосування наочності у формі інформаційних технологій на уроках набуває дуже 
великого значення. Комп’ютер з мультимедіа  в руках учителя стає ефективним 
технічним засобом навчання, що дозволяє розширювати можливості ілюстративного 
супроводу уроку, підвищувати статус вчителя; упроваджувати в навчальний процес 
інформаційні технології; використовувати різні форми навчання та види діяльності в 
межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, умінь та навичок 
учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.   
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Егоцентризм – це зосередженість особистості суто на власних потребах, 

інтересах, бажаннях без урахування потреб оточуючих. Егоцентризм особистості як 

психологічне явище виникає під час процесу соціальної взаємодії. 
Досліджуючи природу егоцентризму, Ж. Піаже зазначав, що функції даного 

явища полягають у тому, що особистість не здатна до децентрації, не може 
змінювати певну пізнавальну перспективу. Егоцентризм спирається не на 
індивідуалізм, а на недостатнє відокремлення своєї точки зору від інших можливих. 

М. Доналдсон стверджував, що у людей протягом всього життя проявляється 
егоцентризм в одних ситуаціях, а в інших – здатність децентруватися. Він намагався 
довести, що відмінності в значенні та ступені прояву егоцентризму між дитиною і 
дорослим є незначними [2]. 

Л. Обухова вважає, що сутність егоцентризму полягає в тому, що суб'єкт 
ставиться до об'єкта, не визнаючи себе в ролі мислячої істоти, не усвідомлює 
суб'єктивності своєї власної точки зору. Звільнитися від егоцентризму – означає 
децентруватися, усвідомити те, що було сприйняте суб'єктивно, знайти своє місце в 
системі існуючих точок зору, встановити систему спільних і взаємних стосунків між 
собою та оточуючим світом [3]. 

М.Холодна трактує егоцентризм як специфічну несвідому пізнавальну позицію, 
при якій побудова пізнавального образу диктується власним суб'єктивним станом. 
Саме феномен центрування зумовлює особливості дитячої думки: синкретизм 
(тенденцію пов'язувати все з усім), трансдукцію (перехід від часткового до 
часткового, оминаючи загальне), нечутливість до протиріччя і т.п. Окрім цього, 
М.Холодна зазначає, що дорослі люди схильні до демонстрації ефектів дитячого 
мислення: егоцентризм суджень, центрування уваги на окремих, випадкових 
аспектах фізичних та соціальних подій, нездатність стати в пізнавальну позицію іншої 
людини, неготовність абстрактно мислити.  

М.Холодна акцентує увагу на тому, що дорослі люди, навіть з вищою освітою, 
при зіткненні з нестандартним логічним завданням виявляють орієнтування на 
випадкові, неістотні ознаки, порушення логічних правил при визначенні понять та 
класифікації об'єктів, прагнення заміняти об'єктивні оцінки на суб'єктивні [6]. 

В.Аверін виділяє діагностичну функцію егоцентризму: його наявність чи 
відсутність характеризують рівень інтелектуального розвитку особистості [1]. 

У західній психологічній науці відзначається нова гілка вивчення егоцентризму. 
Так, Ф. Райс вважає, що результатом трансформації інтелекту є розвиток "нової 
форми егоцентризму". Для підліткового віку характерний прояв егоцентризму як 
синдрому "уявної аудиторії", "міфу власної винятковості". 

Д.Елкінд зазначає, що егоцентризм проявляється в сором'язливості, 
виражається в усамітненні індивіда  у величезному й байдужому світі. Ефект уявної 
аудиторії, міф про власну винятковість призводять до критичного ставлення до 
соціального середовища. 

У даному випадку виявляється захисна функція егоцентризму в межах 
несформованої "Я-концепції". Бажання приховати свої слабкості виражається в 



279 

 

прагненні до усамітнення, створенні собі певного образу, приховуванні своїх щирих 
почуттів, мотивів. 

Прояв перерахованих ефектів егоцентризму часто пов'язаний із захопленням 
інтелектуальною діяльністю, аскетизмом, самомилуванням, бажанням реформувати 
суспільство; підлітки намагаються не тільки адаптувати своє "Ego" до соціального 
середовища, але й пристосувати середовище до свого "Ego" - ефект "уявної 
аудиторії", "міф про власну винятковість" є виявом когнітивного егоцентризму. 

Виділяють різні види егоцентризму:  
 пізнавальний (характеризує процеси сприймання та мислення); 
 комунікативний (як суб'єктивне сприймання інформації, яка надходить у процесі 

спілкування);  
 ідеологічний егоцентризм  (Ж. Піаже відзначає, що він виявляється в 

центруванні на ідеї); 
 соціальний егоцентризм (це поняття ввів Ж. Піаже у зв'язку з егоцентричним 

мовленням);  
 вербальний егоцентризм (виділив Ж. Піаже; дитина говорить, не намагаючись 

вплинути на співрозмовника, не усвідомлює відмінностей власної точки зору та 
точок зору інших); 

 інтелектуальний егоцентризм (виявляється в ототожненні своїх уявлень з 
явищами об'єктивного світу) [5]. 

Також виділяють такі різновиди егоцентризму: моральний, поведінковий, 
когнітивний [4]. 

Моральний егоцентризм свідчить про нездатність особистості до сприйняття 
моральних дій і вчинків інших людей та своїх власних. Він виявляється у вигляді 
актуалізації мотивів, спрямованих на задоволення особистісних потреб. Позитивний 
прояв егоцентризму полягає у розвитку стійких пізнавальних мотивів особистості, 
інтересів, світогляду. Негативний прояв виявляється у нездатності сприймати 
реальні мотиви поведінки інших людей, розвитку егоїзму. 

Поведінковий егоцентризм характеризується тим, що стосунки з оточуючими 
будуються виходячи з особливостей сприймання на основі власного уявлення про 
реальність. Він сприяє бажанню здобути значимий соціальний статус у суспільстві. У 
даному випадку виявляється функція егоцентризму як регулятора поведінки.  

Когнітивний егоцентризм проявляється в нездатності індивіда змінювати 
вихідну позицію до об’єкта сприймання, певної думки, уявлення. 

Окрім цього, виділяють ситуативний, тотальний і локальний типи 
егоцентризму.  

Ситуативний  тип егоцентризму проявляється у нестабільних життєвих 
ситуаціях. Сприяє сконцентрованості особистості на своїх психологічних проблемах з 
метою виходу з критичної чи кризової життєвої ситуації. 

Локальний тип проявляється у певних сферах, у вигляді "зациклювань", 
рефлексії. Тотальний егоцентризм охоплює всі сфери особистості; він проявляється 
у вигляді егоцентричної позиції особистості, яка негативно впливає на продуктивність 
мисленнєвої діяльності, об'єктивну оцінку реальності. 

Дослідження сутності психологічної природи егоцентризму дозволило 
з'ясувати, що кожен вид егоцентризму має свої особливості прояву та функції. 
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психотерапії 

 
Мамченко Т.С., Ковалик Н.А., 
студентки 3 курсу  
напряму підготовки «Географія» 
науковий керівник: 
доктор психологічних наук, 
професор Грись А. М. 
 

Системна сімейна психотерапія являє собою сучасний і широко 
використовуваний напрям допомоги клієнтам та їх сім'ям. Системна сімейна 
психотерапія - це особливий, відмінний від індивідуальної терапії, спосіб бачення та 
вирішення проблем. 

Біля її витоків стояли такі класики психотерапії, як Мюррей Боуен, Джей Хейлі, 
Вірджинія Сатир, Сальвадор Мінухін, Мара Сельвіні Палаззолі [1, c. 13]. Психологи 
різних шкіл і напрямів давно помітили, що повернення до реальної сім'ї після 
терапевтичного курсу може знівелювати найоптимістичніші зміни в пацієнтах, 
відкинути їх до колишніх моделей поведінки і стереотипних реакцій. Іншими 
парадоксальними наслідками успішної індивідуальної терапії можуть бути різке 
погіршення подружніх взаємин, виникнення нових проблем і захворювань у решти 
членів сім'ї. 

Подібні явища дали імпульс для розвитку системної сімейної терапії, в якій у 
якості об'єкта терапевтичної допомоги стала виступати вся родина цілком і фокус 
терапії змістився з інтрапсихічних конфліктів до проблем виявлення та зміни 
дисфункціональних моделей взаємодій між членами сімейної системи. 

Навчання психологів базується на ціннісних та організаційних принципах. 
Діагностичний фундамент навчання передбачає застосування "Інтегративної моделі 
системної сімейної психотерапевтичної діагностики" [3]. Програма навчання 
психологів полягає у тому, що по мірі її проведення від одного заняття до іншого, і в 
ході кожного із них поступово збільшується кількість процедур і вправ, в яких 
учасники діють самостійно при загальній підтримці ведучого. Поступово зростає 
складність їхньої діяльності. Практикується супервізорська робота.  

Однією із важливих особливостей програмиє те, що в даному варіанті тренінгів 
групова динаміка штучно стримується. Це відбувається за рахунок структурованості 
занять, достатньої відкритості ведучого в обговоренні побажань учасників і постійної 
роботи по згуртуванню групи. Ведучий не звертається до особистих взаємин 
учасників один з одним настільки, наскільки взагалі це можливо і не впливає на 
психологічну безпеку в групі. По мірі накопичення досвіду учасниками форма 
супервізії дещо змінюється. Зокрема збільшується акцент на обговоренні реальних 
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випадків із практики тренованих. Найчастіше – це розбір їх звітів, аудіо / відеозаписів 
терапевтичної роботи. Обговорюються терапевтичні гіпотези, цілі та методи роботи 
терапевта, який описує свої труднощі з конкретною сім'єю. Супервізор коментує 
метод і стиль роботи терапевта. 

У деяких випадках важливо обговорити, як співвідноситься роль терапевта у 
своїй власній сім'ї з його терапевтичної позицією. Зазвичай цей вид супервізорської 
діяльності практикується в розвиненій групі учасників, які вже мають досвід роботи з 
власними сімейними проблемами. Внесок інших членів групи в таке обговорення 
обмежується прикладами зі свого особистого досвіду без коментування сім'ї 
терапевта. 

Самовизначення сімейного терапевта у власній родині і здатність вирішувати 
виникаючі життєві проблеми є важливою умовою його ефективності як професіонала. 
Як правило, особиста терапія учасників з використанням ідей Боуена проводиться 
окремо. У даній програмі завдання мають вирішуватись, зазвичай у різних циклах. 

Більш ефективним, хоча й непросто реалізованим у вітчизняних умовах, є 
"жива" супервізія, яке дає можливість супервізору та іншим «учням» стежити за 
ходом терапевтичних сесій через дзеркало Гезелла [2, c.56]. Зазвичай супервізор 
домовляється із терапевтом, що він буде втручатися, якщо хід роботи здасться йому 
невірним. Для цього супервізор може викликати в наглядову кімнату для обговорення 
напрямків роботи. Як правило, в цьому випадку відповідальність за сесію несе 
супервізор, а сім'я виявляється захищеною від недосвідченості новачка. 
Вмотивованість тренованих до навчання в цьому випадку багаторазово зростає. 

Форма супервізії, коли подібні послуги надаються один одному рівними з 
досвіду професіоналами, називається "інтербачення". У перервах між тренінговими 
циклами супервізор наполегливо рекомендує  психологам об'єднуватися в групи 
інтербачення, що також значно збільшує успішність і вмотивованість навчання. 

Супервізорська група в цьому випадку має право дорадчого голосу, а 
відповідальність за сесію покладається на самого терапевта. В ході навчання кожен з 
тренованих повинен представити звіт по роботі не менше ніж з трьома родинами. 
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Поняття «активність» широко використовувалося наприкінці ХІХ на початку ХХ 

століть, зокрема у концепціях М.Я.Басова та Г.С. Костюка, а в останні роки активно 
використовується у педагогіці і психології (О.Г.Артемчук, Н.П. Рогоза та інші). 

Психологи, педагоги, педологи визначають це поняття неоднозначно, але у 
різних визначеннях є багато спільного. Так, на думку більшості вчених, поняття 
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"активність" відображає здатність живих істот рухатися під впливом зовнішніх або 
внутрішніх стимулів-подразників [3]. 

Активність є загальною характеристикою живих істот, розкриває їх власну 
динаміку як джерела перетворення і підтримки життєво значущих, важливих зв'язків 
із середовищем. 

Активність (лат. activus – діяльний) – енергійна діяльність, діяльна, плідна 
участь у чому-небудь [4]. Активність є властивість за значенням активний. Активність 
є здатність до взаємодії з чим-небудь. Активний – енергійний, діяльний, протилежно 
– пасивний [1]. 

У “Педагогічній енциклопедії” Г. Костюк відрізняє активність у загальному 
біологічному значенні і активність людини як її важливу рису – “здатність змінювати 
оточуючу діяльність у відповідності з власними потребами, поглядами, цілями. Як 
особливість особистості людини активність знаходить вияв у енергійній, ініціативній 
діяльності в праці, навчанні, громадському житті, в різних видах творчості”[2, с. 9]. 

У сучасній психології та педагогіці розрізняють активність: 
 загальну; 
 надситуативну; 
 пошукову; 
 наднормативну; 
 психологічну; 
 активність відчуження [3]. 

Загальна активність – одна із сфер прояву темпераменту, що зумовлена 
об'єктом та інтенсивністю взаємодії людини з фізичним і соціальним середовищем. 

Вона визначається за рівнем: 
 активності; 
 пасивності; 
 інертності; 
 ініціативності. 

Специфічним видом активності, на думку українського психолога 
В.Н. Ямицького, є життєтворчість, яка: розглядається, як інтегральний вид діяльності 
особистості, що розкриває єдність її активного, пізнавального та суб'єктивного типу; 
пов'язується із такими чинниками як адаптація, рефлексія, творчість, духовним 
рівнем прояву. Найбільш повно проявляється у період середньої дорослості, тобто, 
приблизно, у 38-45 років [5]. 

Метою нашого дослідження було виявлення типу поведінкової активності 
студентів. У проведеному нами тестуванні взяли участь 25 студентів ІІІ курсу 
Інституту природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М.П. Драгоманова. У 
дослідженні ми використали методику діагностики типу поведінкової активності (за 
Л. Васерманом, Н. Гуменюком). 

Згідно з результатами дослідження для 25 % студентів з вираженою 
поведінковою активністю (тип А) характерні: 
 завищена потреба в діяльності;  
 сильне "занурення" в роботу, ініціативність, невміння відволікатися від роботи, 

розслаблюватися, нестача часу для відпочинку і розваг; 
 постійне напруження духовних і фізичних сил у боротьбі за успіх, висока 

мотивація досягнення результату при невдоволенні досягнутим, впертість, 
висока активність у досягненні цілі, нерідко, одразу в декількох галузях 
життєдіяльності, небажання відмовлятися від досягнення цілі, не дивлячись на 
можливу поразку; 

 невміння і небажання виконувати щоденну одноманітну роботу; 
 нездатність до стійкої сконцентрованої уваги; 



283 

 

 нетерплячість, прагнення робити все швидко: ходити, їсти, говорити, приймати 
рішення; 

 енергійна, емоційно насичена мова, що підкріплюється мімікою і жестами; 
 імпульсивність, емоційна нестриманість у суперечках, невміння до кінця 

вислухати співрозмовника; 
 схильність до суперництва і визнання, амбіційність, агресивність щодо суб'єктів, 

що протидіють здійсненню планів; 
 прагнення до домінування в колективі чи компанії, легка фрустрація до 

зовнішніх обставин і життєвих труднощів. 
Для 30 % студентів, у яких діагностується тенденція до поведінкової активності 

типу А1, є характерними: 
 підвищена ділова активність, впертість, захоплення роботою, 

цілеспрямованість, брак часу для відпочинку компенсується розрахунком і 
вмінням обирати головний напрямок діяльності, швидким прийняттям рішення; 

 енергійна, виразна мова і міміка; 
 емоційно насичене життя, прагнення успіху і лідерства, неповне задоволення 

досягнутим, постійне бажання покращувати результати виконаної роботи; 
 чутливість до критики і схвалення; 
 нестійкість настрою і поведінки у стресових ситуаціях; 
 прагнення змагань, але без амбіційності та агресивності; 
 при обставинах, що перешкоджають виконанню окреслених планів, швидко 

виникає тривога, знижується рівень особистого контролю. 
Для 40 % студентів, у яких діагностується проміжний (перехідний) тип 

поведінкової активності – АБ, характерна цілеспрямована і активна діловитість, 
різноманітність інтересів, вміння збалансувати ділову активність і важку роботу зі 
зміною занять та вміло організованим відпочинком, моторика і мовна експресія 
виражені помірно. 

Особи типу АБ не виказують явної схильності до домінування, але у певних 
ситуаціях і обставинах впевнено беруть на себе роль лідера, для них характерна 
емоційна стабільність і передбачуваність поведінки, відносна стійкість до дії 
стресових чинників, пристосування до різних видів діяльності. 

Для 5 % студентів, у яких діагностується певна тенденція до поведінкової 
активності типу Б1, характерна раціональність. 

Отже, активність особистості виявляється в різноманітній діяльності, 
спрямована на зміну, перетворення навколишнього світу, а також власних якостей  
(самовиховання). Саме активність допомагає людині вирішувати різноманітні 
питання, діяти впевнено у будь-яких ситуаціях, постійно брати на себе 
відповідальність.  
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Динаміка суспільних процесів у сучасному суспільстві засвідчує гостру 
необхідність вивчення феномена дружби та його психологічних механізмів.  
Зважаючи на виклики науково-технічного прогресу інтернет-спілкування помітно 
витіснило безпосереднє спілкування, що безумовно утруднює психологічні механізми 
становлення дружніх стосунків.         

У сучасній психології існують різноманітні підходи щодо розуміння феномену 
атракції. Ця проблема є досить актуальною, адже симпатія до інших людей, 
взаєморозуміння між ними визначають значною мірою результативність діяльності 
людини. 

В Україні у загальнотеоретичному плані явище атракції розглядали В.П. 
Казміренко, А.Б. Коваленко, С.Д Максименко, Е.Л. Носенко, В.А. Семиченко, 
М.Н.Корнєв, Н.В. Скотна, В.М. Фомічова, Я.І. Український.  

У налагодженні міжособистісних стосунків важливе значення має образ 
людини, що утворився у свідомості її партнера в процесі спілкування. Від характеру 
цього образу залежить ставлення до людини, можливість чи неможливість створення 
і розвитку дружніх чи інших близьких емоційно значущих стосунків, їхня динаміка і 
тривалість [4]. 

Термін "дружба" має декілька трактувань, різноманітні галузі наук розглядають 
дружні взаємини під різним кутом зору. У більшості психологічної літератури дружба 
розглядається як різновид атракції. Саме визначення атракції є суперечливим і може 
позначати спектр емоційних взаємин від симпатії, що виникла при перших 
безпосередніх контактах, до глибоких переживань любові. 

Метою даної статті є розкриття доцільності трактування дружби як різновиду 
атракції. 

Під атракцією розуміється формування позитивного емоційного ставлення 
людей один до одного в процесі сприйняття. Це наявність почуття, ставлення до 
іншої людини, її оцінка. Специфікою симпатії і антипатії є те, що вони ніким 
спеціально не встановлюються, а складаються спонтанно в силу ряду причин 
психологічного характеру. 

Першим і, мабуть, єдиним фундаментальним дослідженням з проблеми 
атракції, що має теоретико - методологічний характер, є робота Л.Я. Гозмана (1987), 
яка досі залишається найповнішим висвітленням різних питань, які стосуються 
визначення, структури, передумов і розвитку атракції [2]. Але кожний з науковців, що 
займалися проблемою атракції, вивів своє визначення та тлумачення атракції. 
Представники зарубіжної психологічної школи переважно розглядають атракцію як 
психологічне явище, тоді як вітчизняні психологи - як явище педагогічне.  

Причини виникнення симпатії можуть бути усвідомленими і мало 
усвідомленими. До перших відносяться спільність поглядів, ідей, цінностей, інтересів, 
моральних ідеалів. До других - зовнішня привабливість, риси характеру, манера 
поведінки і т. п., тобто атракція. Не випадково, за визначенням А.Г. Ковальова, 
"симпатія - це мало усвідомлене відношення або потяг однієї людини до іншої" [2]. 

Необхідно також виділити закони атракції: 
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1. Зрозуміти людину ще не означає її прийняти. Для прийняття необхідно, щоб 
ваша мета, ваш інтерес якщо б і не збігалися з позицією іншої людини (що було б 
ідеально) але хоча б не суперечили. Для прийняття людини, необхідні наступні 
умови:      
  відсутність протиріч в діях, інтересах і бажаннях; 
  людина повинна знати, що ті дії які від неї очікуються будуть сприяти 

задоволенню її потреб; 
 емоційне ставлення до людини має бути позитивним.    

2. Люди відчувають позитивне ставлення один до одного і приймають позицію 
іншої людини якщо умови спілкування рівні. Відповідно людина сприймає іншу 
людину набагато складніше, якщо є певне негативне ставлення - неприязнь, 
антипатія. Розглядаючи загальний психологічний механізм формування атракції, 
необхідно відзначити існування проблеми несвідомого в оцінці людьми один одного. 
Зазвичай виникнення почуття неприязні чи відторгнення після розмови пов'язано 
саме з несвідомим. У таких випадках людина говорить про негативну оцінку 
співрозмовника, але причини тому знайти не може і визначає це на інтуїтивному 
рівні. Найчастіше це пов'язано з тим, що існує ряд сигналів, які в іншому стані або на 
іншу дію чи ставлення були б для людини явними, але на даний момент часу з ряду 
причин він їх не сприймає. У той же час сигнал є значущим для особистості людини. 
Даний сигнал, минаючи свідомість, яка на даний момент часу зайнята чимось іншим, 
залишається в несвідомій області і вже звідти подає певні сигнали, надаючи свій 
вплив. Саме цей вплив і проявляється у вигляді емоційного ставлення. 

Слід підкреслити, що як один з видів атракції дружба є специфічністю. Якщо 
симпатія і кохання можуть бути односторонніми, то дружба такою бути не може. Вона 
передбачає міжособистісну атракцію, тобто прояв дружніх почуттів з обох сторін. 
Тільки в цьому випадку дружба може виконувати функції задоволення емоційних 
потреб, взаємного пізнання, соціальної взаємодії та діалогу особистостей, що 
приймає характер особистих (інтимно-довірливих) відносин. Крім того, дружба в 
порівнянні з симпатією, потягом, коханням має більш усвідомлений, прагматичний 
характер [2].    

На думку  М. Аргайла, жінки мають більш тісні дружні взаємини, ніж чоловіки, 
вони більш схильні до саморозкриття і ведуть більш інтимні розмови. Чоловіки більш 
схильні до спільної діяльності і спільних ігор з друзями. Ж.-Ж. Руссо писав, що 
"перше почуття, до якого сприйнятливий дбайливо вихований юнак, - це не любов, а 
дружба". К.К. Платонов розглядає дружбу як складне моральне почуття, в структуру 
якого входять: потреба в спілкуванні з суб'єктом дружби, посилена звичкою, що 
викликає емоцію задоволення при спілкуванні; спогади про спільну з ним діяльність 
та її результати; спільні співпереживання, колишні, існуючі та можливі; емоційна 
пам'ять; почуття обов'язку; страх втрати; престижна (зазвичай ідеалізована) його 
оцінка.  

Слід також зазначити, що дружба здебільшого розглядається однобічно з боку 
гендерного аспекту, здебільшого автори якби навмисно замовчують коментар 
відомої народної мудрості, що дружба між чоловіком і жінкою неможлива. Огляд 
даної проблеми здебільшого зустрічається у виданнях, що не носять наукового 
характеру. 

Отже, багатогранність терміну "атракція" ускладнює дослідження явища 
прихильності, як перцептивної сторони спілкування, адже визначає як і сам процес 
формування позитивного ставлення, так і результат відносин - привабливість. 
Розгляд феномену дружби лише як різновид атракції - недостатній, адже 
непоясненими залишаються механізми виникнення та розвиток дружніх взаємин, що 
розкриває перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. 
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Підлітковий вік - це час становлення характеру. Саме в цей період вплив 
середовища, найближчого оточення виявляється з величезною силою. Поведінка 
підлітка - зовнішній прояв складного процесу становлення його характеру. Серйозні 
порушення поведінки нерідко пов'язані з відхиленнями в цьому процесі. Нерідко 
емоційний розвиток дітей буває порушеним, а їх поведінка важкою. У зв'язку з цим 
досить часто виникають ускладнення психічного розвитку. Велика частина цих 
ускладнень є лише відхиленням до норми, а не симптомом психологічного 
захворювання [1; с.148].  

Поведінка деяких  підлітків привертає до себе увагу порушенням норм, 
невідповідністю одержуваним порадам і рекомендаціям; вона відрізняється від 
поведінки тих, хто відповідає нормативним вимогам сім'ї, школи і суспільства. Ця 
поведінка характеризується відхиленням від прийнятих моральних, а в деяких 
випадках і правових норм; її називають девіантною. До цієї поведінки включають: 
антидисціплінарні, антисоціальні, протиправні та аутоагресивні (суїцидальні) вчинки. 
Вони за своїм походженням можуть бути обумовлені різними відхиленнями в 
розвитку особистості. Найчастіше така поведінка є реакцією  підлітків на важкі 
обставини життя. Вона знаходиться на межі норми і хвороби і тому має оцінюватися 
не тільки педагогом, але й лікарем. Можливість появи відхилень у поведінці 
пов'язана також з особливостями фізичного розвитку, умовами виховання і 
особливостями впливу соціального оточення. Виникнення девіантної поведінки може 
бути обумовлене психологічними особливостями індивіда. У молодших підлітків 
відзначаються диспропорції у рівні й темпах розвитку особистості; з'являється 
відчуття дорослості, що призводить до завищення рівня домагань; емоційність стає 
нестійкою, відрізняється різкими коливаннями настрою, швидкими переходами від 
екзальтації до  зниженого настрою [2; c. 25].   

http://ua-referat.com/Характер
http://ua-referat.com/Саме
http://ua-referat.com/Процес
http://ua-referat.com/Процес
http://ua-referat.com/Емоційний_розвиток_дітей
http://ua-referat.com/Емоційний_розвиток_дітей
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При зіткненні підлітка з нерозумінням його прагнень до самостійності, а також у 
відповідь на критику фізичних кондицій чи зовнішніх даних виникають спалахи 
афективних переживань. Найбільш нестійкий настрій відзначається в 11-13 років у 
хлопчиків, в 13-15 років у дівчаток. На цей же вік припадає найбільш виражений 
прояв конформізму. Старших підлітків хвилює право на самостійність, вони шукають 
своє місце в житті. Відбувається диференціація здібностей, інтересів, визначається 
психосексуальна орієнтація. Однак цілеспрямованість та наполегливість у цьому віці 
все ще уживаються з імпульсивністю і нестійкістю. Надмірна самовпевненість і 
категоричність поєднуються з чутливістю і невпевненістю в своїх силах. Прагнення 
до широких контактів поєднується з бажанням бути на самоті. До негативних 
чинників, що зумовлюють девіантну поведінку підлітків, належать: неблагополуччя в 
сім’ї (неповна сім’я; батьки – алкоголіки, наркомани, ведуть аморальний спосіб життя; 
безвідповідальність батьків за виховання дітей, їх психолого-педагогічна 
неграмотність; негативні приклади в моральній поведінці; брак доброти, сімейного 
затишку, любові до дітей, справжнього батьківського авторитету; прояви насильства, 
жорстокості; матеріальне неблагополуччя), низька педагогічна культура сім’ї (батько 
й мати працюють, освічені, інтелектуально розвинені, але матеріальний достаток 
проявляється у створенні для дітей “парникових” умов, що призводить до 
ослаблення внутрішніх сил особистості, матеріального перенасичення, 
вседозволеності, несформованості системи самовимог і самоконтролю), 
недостатній рівень виховної роботи у загальноосвітніх закладах (проявляється у 
перевантаженості програм навчальним матеріалом, який учень не може засвоїти, що 
породжує негативізм, опір, намагання “втекти” від навчальної діяльності, почуття 
власної неповноцінності; прояви негативізму з боку вчителів-вихователів до учнів з 
моральними вадами, недостатній рівень педагогічної культури вихователів, ізоляція, 
відсторонення від цікавих колективних справ);  кримінальний фактор виникнення 
девіантної поведінки: група підлітків, що сформована поза соціально-значущою 
діяльністю, в умовах марного гаяння часу та ризикованих хуліганських занять. У таку 
групу, яка виявляється “каталізатором” злочинної поведінки неповнолітніх, підліток 
потрапляє в разі неможливості досягти успіху, за відсутності позитивної діяльності, в 
якій він може реалізувати себе [3; с.108].   

До психобіологічних передумов асоціальної поведінки дітей відносять: кризові 
явища, що характеризують психофізіологічний розвиток у підлітковому віці (кризові 
явища в організмі, психіці та взаємовідносинах підлітка); нервово-психічні 
захворювання, акцентуації характеру, психічні аномалії: олігофренія, психози, 
психопатії, неврози, психофізичний інфантилізм, ознаки органічного ураження 
головного мозку; частіше за інші зустрічаються акцентуації за гіпертимним та 
нестійким типом; відставання в розумовому розвитку; за особливо несприятливих 
умов внаслідок своєї підвищеної навіюваності підлітки можуть легко підпасти під 
вплив дорослих, досвідчених злочинців; різні фізичні вади, дефекти мови, зовнішня 
непривабливість) ненормальні біологічні потреби, юнацька гіперсексуальність, 
несублімована в соціально-активні форми діяльності, що закріпилася на рівні поганих 
звичок; потреба в алкоголі, палінні, наркотиках [1; с. 145].  

Морально-етичний чинник девіантної поведінки виявляється у низькому 
моральному рівні суспільства, бездуховності і відчуженні особистості. Морально-
етична деградація і падіння моралі знаходять вираження у поширенні алкоголізму,    
наркоманії і  насильства.  Поширені підліткові поведінкові реакції (такі як відмова, 
протест)  є, зазвичай, наслідком емоційно залежних, дисгармонійних родинних 
відносин. Що стосується несформованої системи моральних цінностей підлітка, то 
сфера його інтересів починає набувати переважно корисливої, насильницької, 
паразитичної чи споживчої спрямованості. Таким підліткам притаманні інфантилізм, 
примітивність в судженнях, переважання розважальних інтересів.  
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До соціально-педагогічних чинників появи девіантних реакцій у поведінці та 
спілкуванні відносять   дефекти шкільного, сімейного або громадського виховання, 
основою яких є індивідуальні особливості розвитку дітей, що призводять до 
відхилень у ранній соціалізації дитини з накопиченням негативного досвіду; шкільну 
неуспішність дитини, розрив зв'язків із школою (педагогічна занедбаність), що 
призводить до несформованості у підлітка пізнавальних мотивів, інтересів і шкільних 
навичок. Такі діти зазвичай спочатку бувають погано підготовлені до школи, 
негативно ставляться до домашніх завданнь, висловлюють байдужість до шкільних 
оцінок, що свідчить про їх навчальну дезадаптацію [4; с. 66]. 

Високий рівень самосвідомості спрямовує особистість підлітка  на 
самовдосконалення, тобто самокорекцію, подолання негативних якостей у складі 
свого “Я”. З досвіду виховної роботи вчителів з підлітками як з нормативною, так і з 
девіантною поведінкою та сімейного виховання відомо, що позбавитись певних 
недоліків свого характеру чи негативних звичок у поведінці у підлітка повністю 
неможливо. Необхідна вольова саморегуляція поведінки, окремих дій і вчинків, 
встановлення перепон прояву негативних звичок та якостей, а також вправляння, 
тренування прояву позитивних звичок та рис характеру. Для цього підлітку потрібні 
цілеспрямованість, працелюбність, наполегливість, сила волі, мужність, 
принциповість та інші вольові якості.  На формування та розвиток таких якостей 
мають першочергово звертати увагу батьки, вихователі, педагоги та психологи. 
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Пубертатний вік - це період інтенсивного формування самооцінки, бурхливого 

розвитку самосвідомості, час виникнення потреби пізнати себе як особистість.  
Основою агресивної поведінки підлітків виступають психологічні або соціально-
психологічні проблеми, які супроводжують пубертатний період.  

В своїй публікації ми маємо на меті висвітлити проблему впливу самооцінки на 
особливості прояву агресивної поведінки підлітків та використання антисоціальних 
вчинків  як звільнення від стану фрустрації і напруження. Ми вважаємо за необхідне 
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визначити  психологічні причини прояву агресивності; розкрити умови та механізми  
становлення і засвоєння агресивної поведінки підлітками. 

Проблему агресивної поведінки підлітків висвітлювали в своїх роботах 
3.Фрейд, Д.Доллард, Л.Берковец, Д.Зиллманн, А.Басс, У.Джеймс, Л.В.Бороздіна, 
Т.Г.Румянцева. Агресія – це комплексне поняття, яке включає в себе акти ворожості, 
атаки, руйнування, тобто дії, які шкодять іншій особі або об'єкту. Людська 
агресивність- це поведінкова реакція, що характеризується проявом сили в спробі 
завдати шкоди особистості або суспільству. Серед форм агресії зазвичай виділяють 
наступні: фізична агресія, непряма агресія, вербальна агресія, схильність до 
роздратування, негативізм. До форм ворожих реакцій відносять образу та 
підозрілість. 

Ми вважаємо, що на особливості вибору форми агресивної поведінки суттєвий 
вплив здійснює самооцінка особистості. Як відомо, самооцінка виступає важливим 
компонентом «Я-концепції», самопізнання. Основу самооцінки становить система 
особистісних смислів індивіда, прийнята ним система цінностей. Самооцінка 
зазвичай розглядається як центральний компонент «Я-концепції». Вона може бути 
адекватною та неадекватною (завищеною і заниженою). Адекватній самооцінці 
притаманні: зіставлення образу «Я-реального» з образом «Я-ідеального»; 
інтеріоризація соціальних відгуків конкретних людей (людина оцінює себе так, як 
оцінюють її інші люди; особа формує «Я-концепцію», оцінюючи свої суб'єктивні 
переживання з погляду інших; прагне стати такою, як, на її переконання, думають про 
неї інші; оцінює себе, орієнтуючись на думку про неї); відбувається оцінювання 
успішності власних дій крізь призму своєї ідентичності (людина переживає 
задоволення не від того, що робить щось добре, а від того, що обрала певну справу і 
виконує її належно). При несумісності емоційних ставлень і потреби у позитивному 
ставленні до себе у людини розвивається психологічна дезадаптація – 
неспроможність встановити конструктивні стосунки з оточенням. 

З метою виявлення особливостей прояву агресивних поведінкових реакцій 
підлітків нами було проведено емпіричне дослідження, яким було охоплено 33 особи. 
Нами було використано опитувальник Басса-Дарки та опитувальник Казанцевої Г.М., 
спрямований на виявлення загального рівня самооцінки. Ми виявили, що підліткам із 
восьми можливих видів агресії притаманні шість, а саме:  

1. Вербальну агресію проявили 16 осіб ( 48,49% досліджуваних). 
2. Почуття провини переважало у 7 осіб ( 21,21% опитаних). 
3. Роздратування було притаманно 4 особам (12,12% підлітків). 
4. Фізична агресія проявилася у 3 осіб ( 9,09% досліджуваних). 
5. Підозрілість притаманна 2 особам ( 6,06% опитаних). 
6. Негативізм проявила 1 особа ( 3,03% досліджуваних). 

Вчені довели, що в підлітковий період формується уміння оцінювати себе не 
тільки через вимоги авторитетних дорослих, а й через власні вимоги. Самооцінка 
свого місця в соціумі у підлітковому віці відіграє якщо не вирішальну, то одну з 
головних ролей у формуванні особистості, визначаючи в значній мірі соціальну 
адаптацію й дезадаптацію особистості, виступаючи регулятором поведінки й 
діяльності. Самооцінка є складним особистісним утворенням і відноситься до 
фундаментальних властивостей особистості. У ній відбивається те, що людина 
дізнається про себе від інших, і її власна активність, спрямована на усвідомлення 
своїх дій і особистісних якостей. 

Аналіз результатів емпіричного дослідження показав, що 57,58% 
досліджуваних (19 осіб) мають занижену самооцінку; 33,33% опитаних (11 особам) 
притаманна середня самооцінка; 9,09% досліджуваних мають завищену самооцінку 
(3 особи). Під час дослідження ми опитали 17 дівчат і 16 хлопців і виявили, що 
завищена самооцінка притаманна 12,50% хлопців (2 особи) та5,89% дівчат (1 
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особа); адекватна самооцінка притаманна 31,25%хлопців  (5 осіб) та 35,29% дівчат   
(6 осіб); занижена самооцінка притаманна 56,25% хлопців (9 осіб) та58,82% дівчат 
(10 осіб). Для підліткового віку характерною є занижена самооцінка,тому що в цьому 
віці підлітки не здатні адекватно оцінити свої можливості,також вони прирівнюють 
виконання своєї роботи до роботи дорослого, але засобів їх реалізації як у 
дорослих, у них немає. Тому на фоні нездатності адекватно оцінити себе і свої 
можливості відбувається зниження самооцінки. 

Висновки. Підлітковий вік – важливий період,  коли треба звертати увагу на 
формування адекватної самооцінки та позитивної «Я-концепції». Самооцінка 
відображає ступінь розвитку в людини почуття самоповаги, власної цінності, 
позитивного ставлення до всього, що входить до сфери її «Я». Потреба у 
позитивному ставленні до себе, в самоповазі розкривається на основі 
привласнення (інтеріоризації) позитивного ставлення до себе інших людей. Це 
важлива характеристика прагнення до самоактуалізації. Виявляється самооцінка в 
усвідомлених судженнях індивіда, в яких він прагне визначити свою непересічну 
значущість. Якщо індивід не визнає своєї значущості, то він і починає поводити себе 
агресивно. Тому батьки та педагоги мають враховувати особливості розвитку 
особистості в підлітковий період і надавати можливість якомога більш повної 
реалізації потенціалів підлітків з метою отримання ними позитивного соціального 
досвіду та формування адекватних (соціально прийнятних) поведінкових реакцій. 
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Психологічний вплив являється безперечним атрибутом процесу спільної 

діяльності людей, управління, виховання, навчання та інших сфер життєдіяльності. 
Він відіграє важливу роль в процесі формування і функціонування всіх явищ 
суспільної психіки (суспільних думок і відносин, поглядів і переконань, установок, 
настроїв).  

Дослідження методів психологічного вливу присвячено багато наукових праць 
вітчизняних (Г.Андрєєва, О.Бодальов, А.Деркач, Є.Доценко, Г.Ковальов, О.Ковальов, 
В.Куліков) та зарубіжних дослідників (Р.Бейлз, Т.Клаус, Р.Кратчфілд, Дж.Морено). 
Однак, не дивлячись на значний інтерес з боку дослідників до вивчення даного 
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питання, проблема методів психологічного впливу залишається однією з головних і 
потребує подальшого вивчення.  

Психологічний вплив -  це застосування у міжособистісній взаємодії винятково 
психологічних засобів з метою впливу на емоційний стан, думки,  почуття, поведінку 
іншої людини. Такий вплив дозволяє зміцнити стан людини, психічні процеси і  
властивості особистості.  

Вплив людини на людину може здійснюватися на різних рівнях: фізичному і 
психічному, душевному і духовному. Залежно від мети, яку ставить перед собою 
суб'єкт впливу, від рівня його культури, від ситуації, що складається. Інша людина (як 
його об'єкт) може вирізнятися в статусі індивіда, особистості, індивідуальності, 
універсальності.  

Психологічний вплив науковці поділяють на два види: 
1. Спрямований, який реалізується за допомогою методів переконання і 

навіювання. При цьому суб’єкт ставить перед собою завдання досягти певного 
результату від об’єкта впливу. 

2.Неспрямований, який виникає  і простежується в діях методів зараження і 
наслідування. 

 У психології основними  психологічними методами впливу на емоційну сферу 
людини є:  переконання, навіювання,зараження, наслідування, мода та чутки. 

Переконання - це метод свідомого та організованого впливу на психіку індивіда 
з метою формування в нього одних якостей і позбавлення інших; психічний стан, 
який характеризується стійкими поглядами, щирою впевненістю у правильності своїх 
думок, поглядів; метод виховання, який передбачає цілеспрямований вплив на 
свідомість вихованця з метою формування в нього позитивних морально-
психологічних рис, спонукання до суспільно корисної діяльності або подолання 
негативної поведінки.  

Цей влив здійснюється у процесі комунікативної взаємодії, забезпечує 
сприйняття і включення нових відомостей у систему поглядів людини. Переконання  
може по різному впливати на людину. Для того, щоб об’єкт переконуючого впливу 
повівся так, як того прагне його суб’єкт, слід, насамперед, добре вивчити і врахувати 
інтереси та рівень готовності об’єкта до сприйняття інформації, яка пропонується у 
процесі переконання. 

Навіювання (сугестія) - метод психологічного впливу на людину, розрахований 
на некритичне сприйняття нею слів, думок  інших, що приводить до вияву у людини, 
навіть опріч його волі і свідомості, певного стану, почуттів, відношення, що можуть 
безпосередньо не відповідати її принципам діяльності; спрямований вплив на 
свідомість і поведінку людини або групи людей з метою створення у неї певного 
психічного стану або спонукання до певних дій. Основою навіювання є послаблення 
дії свідомого контролю.  У людини знижується усвідомленість сприйманої інформації 
та критичне ставлення до неї, вона починає діяти всупереч своїм знанням, 
переконанням, намірам, звичкам [1].   

Ступінь навіювання залежить як від вікових, так і індивідуальних особливостей 
суб'єкта, його культурного та інтелектуального розвитку, освіченості, особливостей 
характеру (слабовілля, недооцінка своїх можливостей), почуття особистої 
неповноцінності, а також від тимчасового стану психіки, авторитету вихователя. 
Залежно від стану, в якому перебуває людина розрізняють навіювання в стані гіпнозу 
і в бадьорому стані, гетеросугестію (вплив ззовні) і аутосугестію (самонавіювання).  

Зараження - це психологічний вплив на особистість у процесі, спілкування і 
взаємодії, який передає певні настрої, спонуки не через свідомість та інтелект, а 
через емоційну сферу; неусвідомлювана, мимовільна схильність людини до певних 
психічних станів; процес передавання емоційного стану одного індивіда іншому на 
рівні психологічного контакту [2].  
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Зараження відбувається через передавання психічного настрою, наділеного 
великим емоційним зарядом. Здатність людини до опору зараження залежить від 
рівня розвитку її вольових якостей, самосвідомості і наявності досвіду поведінки в 
екстремальних ситуаціях. Зараження як метод психологічного впливу може виникати 
як відповідна реакція при масових акціях, публічному сприйманні ораторських 
виступів чи концертних програм, азартних, реакція спортивних уболівальників, 
групового релігійного екстазу, агресивній поведінці натовпу. Процес зараження 
схожий на навіювання, проте між ними існує певна відмінність: зараження має 
спонтанний характер, а навіювання є цілеспрямованим актом, що має чітко 
визначену мету. Найлегше піддаються зараженню маленькі діти переймаючи на себе 
настрій оточуючих, тому важливо розвивати в них опір до цього психологічного 
впливу у процесі виховання.  

Наслідування - процес орієнтації на певний приклад, взірець, повторення і 
відтворення однією людиною дій, вчинків, жестів, манер, інтонацій іншої людини, 
копіювання рис її характеру та стилю життя; є  важливим механізмом соціалізації 
особистості, способом її навчання та виховання. Буває як свідомим, так і несвідомим. 
Свідоме наслідування є цілеспрямованим виявом активності, ініціативи, бажання 
індивіда. При несвідомому наслідуванню індивід виявляє активність внаслідок впливу 
інших людей, які розраховують на таку реакцію, стимулюючи його різними засобами. 

У розвитку дитини наслідування набуває особливого значення на різних 
етапах онтогенезу. Через цей механізм дитина раннього і дошкільного віку опановує 
суспільно встановлені  способи використання предметів, оволодіває мовленням, 
нормами поведінки. Однак у різні вікові періоди  його породжують певні психологічні 
причини. Немовля, наслідуючи звуки дорослого, намагається встановити з ним 
емоційний контакт. Наслідувальні дії дошкільників у сюжетно-рольовій грі спрямовані 
на пізнання смислу людської діяльності і міжособистісних стосунків. Наслідування в 
молодшому шкільному і підлітковому віці спрямоване на зовнішнє уподібнення 
дитини існуючому конкретному ідеалу. Воно є важливим механізмом адаптації 
дитини до навколишнього середовища. У дорослої людини наслідування є побічним 
способом засвоєння довколишнього світу, воно є елементом навчання в певних 
видах професійної діяльності (спорт, мистецтво). Але, психологічні механізми 
наслідування у дорослого значно складніші, ніж у дитини та підлітка, оскільки 
спрацьовує критичність особистості.  

Мода - це форма стандартизованої масової поведінки людей, що виникає 
стихійно під впливом настроїв, смаків, захоплень, які домінують у суспільстві;  
часткова, зовнішня зміна культурних форм поведінки і уподобань людини. Вона 
виявляється в усіх сферах суспільного життя, економіці, політиці, мистецтві, побуті, 
спорті. Для моди характерна динамічність, постійне прагнення до швидкоплинності 
та новизни.  

Чутки - вид міжособистісної вербальної комунікації, в процесі якої певна 
інформація про реальні або вигадані події передається іншим людям; інформація, що 
задовольняє певну психологічну потребу людей, яка не задовольняється іншими 
способами ( реальними діями). 

 Іноді чутки є джерелом хибної, неправдивої інформації, яка невимушено або з 
певною метою поширюється серед людей. Як правило, вони стосуються важливих 
для певної соціальної групи чи людини явищ, актуальних для них потреб та інтересів. 
Психологічний вплив чуток містить у собі три взаємозалежні етапи: операційний, 
тобто вплив суб'єкта; процесуальний - прийняття (неприйняття) впливу об'єктом 
психологічного впливу; результат, або відповідні реакції - наслідки перебудови 
психіки людини. Інколи наслідки впливу неправдивих чуток можуть викликати у 
людини підвищену напруженість та стрес [3].  
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Отже, психологічний вплив однієї особи на іншу в процесі міжособистісної 
взаємодії є невід'ємним елементом будь-якої форми  спілкування. Він впливає на 
емоційний та психічний стан, почуття та дії людини, здійснюється винятково за 
допомогою певних психологічних методів впливу, які сприймаються кожною людиною 
індивідуально і залежать від розвитку її вольових якостей.  

Будь-який цілеспрямований вплив людини на людину повинен гарантувати 
останній можливості вільного самовизначення і перетворення себе самої за своїми 
власними законами. 
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Молодіжна субкультура,як будь-яка культура, є динамічною системою,зміни 

якої на кожному новому тимчасовому відрізку,фіксовані в зовнішніх 
проявах,відображають здатність даної системи, з одного боку,відповідно реагувати 
на зовнішні і внутрішні процеси, а з іншого-адаптування до змінних зовнішніх та 
внутрішніх умов свого існування. Отже, саме необхідність адаптації молодіжної 
субкультури до об’єктивних змін в зовнішній і внутрішній ситуації, не завжди 
усвідомлюваної не тільки суспільством, але і субкультурною молоддю, є рушійною 
силою феномена молодіжної субкультури. 

 «Спільнота розвиватиметься лише тоді, коли її члени контролюватимуть 
спілкування між собою»(с) Франц Фенон 

Молодіжна субкультура - культурний простір і коло спілкування підліткових і 
молодіжних співтовариств, що допомагають їм адаптуватись в соціумі і створювати 
свої автономні форми культурної активності. Основний чинник, що привертає молодь 
в субкультури - прагнення придбати зовнішні, формальні характеристики,що 
дозволяють виділятися із загальної знеособленої маси населення мегаполісу..  

Сьогодні глобалізаційні процеси активно включаються в повсякденність 
суспільного життя. Сучасна молодь социалізується в рамках глобального знання, 
глобальних іміджів. Цей процес породжує новий тип соціальної диференціації та 
суспільної культури. 

Частиною загальної суспільної культури є молодіжна культура, яка формується 
з двох складових: власне створеної молоддю, що позиціонує своє бачення, 
очікування, наміри та культури, попереднього покоління з принципами та традиціями, 
які вже склалися. Молодь завжди знаходиться у пошуку своєрідної, нової 
ідентичності, створенні нового стилю. 

Сучасна молодь – це перше покоління, яке з самого початку пізнало культуру 
як культуру мас-медій. 
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Молодь знаходиться в авангарді суспільного прогресу. Неможливо собі уявити 
не лише політичного, але й економічного і культурного життя в ХХ столітті поза 
молодіжним ракурсом. Під час, роль молоді в тій чи іншій історичній події важко 
переоцінити. Молодь завжди гостро реагує на соціальні та політичні процеси і, як не 
парадоксально, є першою жертвою цих перетворень. 

Українське суспільство знаходиться в процесі соціальної диференціації та 
виокремлення політико-економічних та культурних інтересів конкретних соціальних 
верств та соціально-демографічних групп населення. Відповідно, паралельно з цим 
процесом, відбувається формування молодіжного руху України. 

Перехід від тоталітарного до демократичного суспільства має не лише ряд 
спільних рис для всіх країн колишнього СРСР, але й притаманну кожній країні 
національну специфіку. В першу чергу, це пов’язано з тим, що Україна 
успадкувалавід СРСР не лише соціально-класову структуру, але й цілий комплекс 
проблем, пов’язаний із політичною системою, політичною, правовою та економічною 
культурою. Специфікою України в данному разі є національно-культурні особливості, 
структура і сутність місцевої політико-економічної системи. 

Особливості молодіжного руху окремих країн визначаються у значній мірі 
сутністю політичної системи та адаптацією державної політики стосовно молоді до її 
безпосередніх потреб. Від цього залежить векторність молодіжної ініціативи, рівень її 
радикалізму та безкомпромісності; кількість молодіжних організацій та їх 
політизованість; поширення неформального руху та рівень девіації в молодіжному 
середовищі. 

Політична система України вступила в нову фазу свого розвитку. Демократичні 
інституції поступово закріплюють свої позиції. Підвищується рівень політичної 
культури всього населення України і молоді зокрема. Нові умови дають широку 
можливість розвитку молодіжної ініціативи, самореалізації молодого покоління. 

Слід відзначити наявність розбіжностей у поглядах вітчизняних і зарубіжних 
науковців щодо визначення самого терміну «молодіжний рух». Одні розглядають 
його конкретно-історичну сутність крізь призму розвитку соціальної активності молоді, 
інші — як «складову частину молоді», чи як «сукупність молодіжних громадських 
об’єднань» тощо. Представники вітчизняної науки (Вайнола Р.Х., Безпалько О.В.) 
пропонують розглядати цей рух, по-перше, як одну з рухливіших і мінливіших форм 
соціальної активності молоді, її соціально-політичних громадських ініціатив; по-друге, 
як один із засобів участі молоді у суспільних процесах через колективні (як 
зорганізовані, так і неструктуровані) форми прояву її самодіяльності на засадах 
спільних інтересів; у більш вужчому розумінні – як систему молодіжних громадських 
об’єднань. 

Під молодіжним рухом, як правило, розуміють масову організовану соціально-
політичну активність, спрямовану на реалізацію як специфічних вимог і цілей 
молодого покоління, так і цілей інших громадських груп, об’єктивні інтереси яких, 
відповідають інтересам молоді. Організована політична активність виявляється у 
формі участі молоді у широких соціальних рухах. Вузькоцільові рухи, як свідчать 
результати наших досліджень, мають чітко обмежену молодіжну базу та 
спрямованість на відбиття безпосередніх інтересів молоді. Зазнаючи вплив 
провідних політичних рухів і партій, вони, разом з тим, являють собою самостійні 
ідейно-політичні утворення. До таких рухів можна віднести, наприклад, рух школярів і 
учнів вузів за академічні права, різного роду виступи під прапором культурних 
перетворень. Вузькоцільові рухи являють собою необхідну та важливу форму 
боротьби молоді за свої соціально-економічні інтереси і одночасного залучення до 
боротьби.» 

Пристосовуючи це визначення до сучасної ситуації у молодіжному русі України 
можна зробити висновки: 
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  по-перше, в Україні наявні як масова організована соціально-політична 
активність (у вигляді організованої в громадські організації, творчі спілкитощо, 
молоді та неформальної самоорганізованої молодіжної ініціативи, під час 
«молодіжні субкультури»), так і вузькоцільові рухи, які взаємно доповнюються; 

  по-друге, сучасний молодіжний рух в Україні найбільш адекватно виражений 
саме у вузькоцільових рухах, вплив яких на молодь, на данному етапі, 
переважає усі інші. 

Отже, головним джерелом утворення молодіжних об’єднань як організованої 
частини загального молодіжного руху є спільність інтересів та мети, досягнення яких 
можливе лише в умовах цієї організації. 
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структури систем.-В кн.:Системна концепція інформаційних процесів.-М,1988. 

3. Корнієвський О. Сучасний стан молодіжного руху та його оцінка молоддю.// 
Політологічні читання № 2 1993 с.19 

 
 

 «Психологічні особливості навчально-професійної мотивації 
студентів у ВНЗ» 

 
Романченко А.Г. студентка 3 курсу 
напряму підготовки «Географія» 
науковий керівник: 
кандидат психологічних наук, 
доцент Сидоренко О. Б. 

 
Проблема професійної мотивації студентів в даний час набуває особливого 

значення. Саме в ній специфічним чином висвітлюються основні моменти взаємодії 
індивіда і суспільства, в якому освітній процес набуває пріоритетного значення.  

Вивчення структури професійної мотивації студентів педагогічних факультетів 
вузів України, знання мотивів, які спонукають до роботи у сфері освіти, дозволить 
психологічно обґрунтувати і вирішити завдання підвищення ефективності 
педагогічної діяльності: правильно здійснювати професійний відбір майбутніх 
вчителів, їх навчання, планувати професійну кар'єру.  

Студентський вік – особливий період життя людини, характерною рисою якого 
є самовизначення, як особистісне, так і професійне. Вибір професії впорядковує і 
приводить в систему всі різноманітні мотиваційні тенденції, що йдуть як від 
безпосередніх інтересів, так і від інших різноманітних мотивів, породжуваних 
ситуацією вибору [1].  

Вивчення психологічних особливостей студентського віку висвітлено у 
наукових дослідженнях Б.Г. Ананьєва, Н.В. Кузьміної, Ю.М. Кулюткіна, Є.М. 
Нікіреєва, П.А. Просецького, А.А. Реана, В.А. Сластьоніна, Є.І. Степанової, а також у 
роботах В.А. Якуніна [1].  

Одними з найважливіших компонентів педагогічної діяльності є мотиваційний 
комплекс особистості: мотивація навчально-професійної діяльності, мотивація успіху 
і уникнення невдач, фактори привабливості професії для студентів, що навчаються у 
ВНЗ. Правильне виявлення професійних мотивів, інтересів і схильностей є важливим 
прогностичним чинником задоволеності професією в майбутньому. Ставлення до 



296 

 

майбутньої професії, мотиви її вибору є надзвичайно важливими чинниками, що 
зумовлюють успішність професійного навчання [3].  

Проблемі мотивації і мотивів поведінки та діяльності присвячено багато 
наукових праць: В.Г.Асєєв, Л.І. Божович, В.К. Вілюнаса, Е.П. Ільїна, О.Г. Ковальова, 
Г.С.Костюка, О.М. Леонтьєва, С.Д. Максименко, К.К. Платонова, С.Л. Рубінштейна, 
О.Д.Стаматіна, Дж. Аткінсона, А. Бандури, Дж. Брауна, Р.Вудвортса, Г.Клаузена, К. 
Левіна, В. Макдаугола, Д. Макклелланда, А.Маслоу, Н. Міллера, Г. Мюрея, Ж. 
Нюттена, Дж. Роттера, Е.Толмена, К. Халла, Х.Хекхаузена, Л. Фестінгера, З. Фрейда, 
Г. Олпорта та ін. [2]. 

В даний час у науці не вироблений єдиний підхід до вивчення проблеми 
мотивації поведінки людини, не встановлена стала термінологія, не сформульовані 
чітко основні поняття – «мотив» і «мотивація». Особливо маловивченою виявилася 
структура професійно-педагогічної мотивації у студентів в процесі підготовки 
фахівців у ВНЗ [2, с.7 – 9]. 

Мотивація розуміється як джерело активності і одночасно як система мотивів 
будь-якої діяльності і вивчається в найрізноманітніших аспектах, в силу чого поняття 
трактується авторами по-різному. Дослідники визначають мотивацію як один 
конкретний мотив, як єдину систему мотивів і як особливу сферу, що включає в себе 
потреби, мотиви, цілі, інтереси в їх складному переплетенні і взаємодії [2, с. 8 - 11]. 

Навчально-професійна мотивація визначається як приватний вид мотивації, 
включений в певну діяльність, - у даному випадку – учбову. Ця мотивація – системна, 
характеризується спрямованістю, стійкістю і динамічністю. Вона є надзвичайно 
важливою для юнаків, адже саме в цей час, вони здобувають професію, яка стане 
основою їхнього подальшого життя [3]. 

Проведений теоретичний аналіз наукових психологічних джерел з проблеми 
дослідження навчально-професійної мотивації студентів у ВНЗ показав, що активним 
у професійному навчанні буде той студент, який усвідомлює потребу в знаннях, 
необхідних у майбутній професійній діяльності, а свою професію бачить, у свою 
чергу, як єдине або основне джерело задоволення своїх матеріальних і духовних 
потреб.  

Мотиви, як відомо, є причиною зацікавленості у навчанні як в основі 
професійної діяльності. Професійна самосвідомість робить мотиви навчання 
стійкими, сприяє розвитку у студента вміння ставити цілі і досягати їх.  

У процесі емпіричного дослідження навчально-професійної мотивації студентів 
ми використовували традиційні стандартизовані методики: «Методика визначення 
мотивації навчання студентів В.Г. Каташева, «Вивчення мотивації професійної 
діяльності К. Замфір (модифікація А.А. Реана)», «Мотивація навчання у ВНЗ 
Т.І.Ільїної» [4]. 

Респондентами нашого дослідження стали студенти другого курсу Інституту 
природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М.П. Драгоманова у кількості 55 
осіб віком від 18 до 20 років.  

Аналіз результатів дослідження за методикою «Визначення рівня мотивації 
навчання студентів В.Г. Каташева» показав, що для більшості студентів  характерний 
середній рівень мотивації навчання у ВНЗ, це складає 30,9%. Студентів з 
нормальним рівнем мотивації навчання - 18,2%, а високим - 23,6%. Низький рівень 
мотивації мають 27,3% досліджуваних.  

Отриманні данні дозволили на виділити дві групи студентів другого курсу: з 
високим і низьким рівнями навчально-професійної мотивації.  

Студенти з високим рівнем навчальної мотивації виявляють спрямованість на 
навчально-професійну діяльність, на розвиток самоосвіти і самопізнання. Вони, як 
правило, ретельно планують своє життя, ставлячи конкретні цілі. 



297 

 

Для студентів з низьким рівнем навчальної мотивації професійна сфера ще не 
є такою значущою, як сфери навчання і захоплень. Студенти рідко замислюються 
про своє майбутнє, професійне життя для них є непривабливим і невідомим. Їх 
влаштовує безтурботне і більш звичне студентське життя, в якому навчання 
змагається з їх улюбленими захопленнями. 

Отримані дані за методикою «Мотивація навчально-професійної діяльності 
(методика К. Замфір в модифікації А.А. Реана)» свідчать, що переважаючим типом 
мотивації професійного навчання є внутрішня - 43,6% (хоча це не складає і половини 
опитаних респондентів). Мотиваційний комплекс групи виглядає як: ВМ> ЗПМ> ЗНМ, 
але показники даних типів мотивації відрізняються один від одного. На другому місці 
студенти із зовнішньою позитивною мотивацією - 36,5%. Даний тип мотивації «гірше» 
внутрішнього типу мотивації тим, що при ньому студентів приваблює не сама 
діяльність, а те, як вона буде оцінена оточуючими (позитивна оцінка, заохочення, 
похвала та ін.). І на третьому місці - студенти із зовнішньою негативною мотивацією - 
12,7%. Навчання студентів з таким типом мотивації характеризується наступними 
ознаками: навчання заради навчання, без задоволення від діяльності або без 
інтересу до предмета; навчання через острах невдач; навчання з примусу або під 
тиском та ін. 

Аналіз результатів дослідження спрямованості мотивації (за методикою 
«Мотивація навчання у ВНЗ Т.І.Ільїної») показав, що у 49,1% респондентів мотивація 
спрямована на «Отримання диплому». Оволодіти знаннями прагнуть 43,6% 
студентів, а професією лише 7,3% досліджуваних. 

Узагальнюючи результати експериментального дослідження можна зазначити, 
що для підвищення навчально-професійної мотивації необхідно проводити 
відповідну роботу у ВНЗ. Тому нами були розроблені рекомендації, яких слід 
дотримуватися як студентам так і викладачам: 

 при навчанні необхідно враховувати інтереси і прагнення студентів; 
 надавати студентам можливість проявляти самостійність та ініціативність в 

навчанні; 
 постійно чергувати методи і прийоми навчання; 
 на практичних та лабораторних заняттях необхідно створювати ситуації успіху 

для студентів з різними рівнями навчальної успішності; 
 залучати студентів до колективної діяльності через організацію роботи в 

групах, за допомогою ігрових форм навчання, взаємоперевірки, колективного 
пошуку вирішення проблеми, стимулювати студентів до допомоги один 
одному; 

 заохочувати студентів до навчальної діяльності інтерактивними методами, що 
сприятиме зростанню впевненості в собі та посиленню внутрішньої мотивації; 

 постійно та пильно слідкувати за досягненнями у навчанні та відзначення їх; 
 відсутність покарання за невдачі, адже страх і напруженість ускладнюють 

процес навчання та  знижує мотивацію; 
 збагачувати знання та розширювати світогляд студентів за рахунок 

інтегрування знань з різних дисциплін на бінарних заняттях; 
 формувати віру в себе у студентів (здатність контролювати ситуацію, вчитися 

краще), що сприятиме очікуванню гарного результату в навчально-професійній 
діяльності; 

 застосувати рефлексивні вправи, які сприятимуть самовдосконаленню 
студентів через оцінку власної діяльності та діяльності інших. 
Отже, для підвищення навчально-професійної мотивації  студентів у ВНЗ 

процес навчання має підкріплюватися інтенсивною, професійною діяльністю на всіх 
етапах навчання (дослідницькі групи, професійні гуртки та ін.). З метою створення 
умов підвищення мотивації необхідно приділяти належну увагу студентам з боку 
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академічного керівництва. Вся виховна діяльність в університеті, в тому числі і 
дозвілля, повинна будуватись на творчій основі, з метою виявлення задатків 
креативності  і творчості у студентів. 

 

Список використаних джерел: 

1. Божович Л.І. Вивчення мотивації поведінки дітей та підлітків / Л.І.Божович. – К.: 
1972.– 236 с.  

2. Дербеньова А.Г. Усе про мотивацію / А.Г. Дербеньова. – Х.: Вид. група «Основа», 
2012. – 207 с. 

3. Климов О.О. Психология профессионального самоопределения / О.О. Климов. – 
Ростов на Дону: 1996. – С. 86 – 89. 

4. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально – психологическая 
діагностика розвития личности и малих групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. 
Мануйлов. – М.: Издательство Института психотерапии, 2002. – 356 с. 

 
 

Позашкільна робота з хімії. Технології проведення екскурсій 
 

Скрипник А.О. студентка 3 курсу 
напряму підготовки «Хімія» 
науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук, 
доцент Пундик Л.Є. 

 
«Просто знати - ще не все,  

знання потрібно вміти використовувати» 
Йоганн Вольфганг Гете 

 
Позашкільні форми роботи з хімії – це одна з найважливіших форм організації 

навчально-виховного процесу. Мета позашкільної роботи - поглибити і розширити 
знання і кругозір учнів, розвинути інтерес до предмета, самостійності, творчої 
активності. Позакласна робота допомагає формувати коллектив учнів, пробуджує 
почуття відповідальності перед колективом. Вона є суттєвим елементом в єдиній 
системі навчально-виховного процесу в школі, допомагає формувати дозвілля учнів. 

Як свідчать результати наукових досліджень Г.М. Чорнобельської,                             
Н.М. Мельник та В.А. Ілюшиної в позакласній роботі визначальним є зміст, який 
відбирається вчителем довільно.В позашкільній роботі більше, ніж в будь-якій іншій, 
проявляється вплив особистості вчителя, його кругозору, інтересів, теоретичного і 
морального багажу. Зміст позашкільної роботи з хімії підпорядковується певним 
вимогам: науковість, доступність, актуальність і практична значущість, зв'язок з 
життям, цікавість.  

Залежно від змісту і адекватно йому слід вибирати форму і вид позакласної 
роботи з хімії (табл. 1). 

Таблиця 1 
Форми і види позакласної роботи з хімії 

Індивідуальна 
Робота з літературою, складання доповідей, рефератів, невелике 

дослідження, виготовлення обладнання для хімічного кабінету і т.д. 

Групова Хімічний гурток, випуск стінної газети, виготовлення стенду і т. д. 

Масова 
Хімічний вечір, олімпіада, усний журнал, тиждень (декада, 

місячник) з хімії, вікторина, година хімії, лекція-концерт, 
конференція, екскурсія і т.д. 
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Перераховані форми і види позакласної роботи є значною мірою умовними, 
оскільки підготовка, наприклад, хімічного вечора або робота хімічного гуртка вимагає 
великої і копіткої індивідуальної роботи кожного їх учасника, роблячи вплив на 
напрямок і характер їх роботи. Це свідчить про взаємну інтеграцію різних форм і 
видів позакласної роботи, про те, що всі її елементи пов'язані між собою, впливають 
один на одного. 

Як свідчать результати опитування учнів найбільш цікавим для них (68,7 %) є 
проведення такого виду позакласної роботи, як екскурсія. 

Тематичні навчальні екскурсії мають великий начально-виховний потенціал. 
Сприймання краси природи, відчуття гармонії, її доцільності, на якій зосереджується 
їхня увага, сприяють розвитку естетичних почуттів, позитивних емоцій, доброти, 
дбайливого ставлення до всього живого. У соціальному середовищі школярі вчаться 
спілкуватись між собою під час виконання спільних завдань, поводитися один із 
одним та з навколишнім світом. Основним методом пізнання на навчальні екскурсії є 
спостереження за об'єктами та очевидними взаємозв'язками і залежностями між 
ними. 

Розглянемо, наприклад, екскурсію в музей-аптеку (м. Києва, вул. Притисько-
Микільська, 7), що може бути використана до уроку «Хімічні реакції та явища, що їх 
супроводжують. Фізичні й хімічні властивості речовини. Як вивчають хімічні сполуки і 
явища. Спостереження й експеримент у хімії.» в 7 класі. 

Екскурсія допомагає конкретизації та поглибленню теоретичного матеріалу, дає 
можливість показати учням співдружність науки і практики; має велике виховне 
значення. При підготовці екскурсії вчитель повинен ознайомитися з об'єктом 
екскурсії, домовитися про час її проведення, вивчити основні питання, на яких 
потрібно зупинитися; провести підготовчо-організаційну роботу з учнями.   

Під час екскурсії необхідно дотримуватись техніки безпеки. 
Мета екскурсії: закріпити і поглибити знання учнів про органічні речовини на 

прикладі лікарських препаратів; екологічне виховання учнів. 
Завдання:  

 ознайомити учнів з історією аптекарської справи в Києві і загалом в Україні 
 звернути увагу на необхідність глибоких знань з хімії для розвитку 

фармацевтики; 
 з'ясувати вимоги до технології збереження ліків в аптеках і в домашніх умовах;  
 розвивати і формувати основні групи компетенцій (комунікативні, самоосвітні). 

Учасники екскурсії: учні 7 - 8 класів, завідувач аптекою, учитель хімії. 
Таблиця 2 

План екскурсії 

№ Зміст Методи Місцепроведення 

1. Збір учнів Інструктаж Школа 

2. Знайомство з об’єктом Бесіда Аптека 

3. Виявлення правил зберігання ліків 
Бесіда, самостійна 

робота 
Аптека 

4. 
Обговорення результатів зберігання 

ліків 
Підсумкова бесіда Аптека, школа 

Найбільшу увагу під час екскурсії слід звернути на самостійну роботу учнів. 
Доцільно впровадження роботи в групах. Кожна группа отримує завдання: 
1група – Зібрати відомості про створення аптек в місті та перспективи їх подальшого 

розширення. 
2 група – Ознайомитися зі зберіганням кожного виду ліків в аптеці. 
3 група – З'ясувати, які заводи є постачальниками ліків. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F


300 

 

4 група – Домашня аптечка (підготувати повідомлення про основні види ліків, 
проспособизберігання та застосування). 

Технологія проведення екскурсії 
На початку екскурсії учні ознайомились з експозицією залів першої аптеки, 

прослухали розповідь екскурсовода. В данних умовах ми змогли використати 
елемент активізації учнів:  
 Один з учнів розповів, коли була побудована перша аптека, яка кількість ліків 

була в ній. 
 Другийпродемонстрував план аптеки (виконаний ним самим). 
 Учень з другої групи зробив повідомлення про те, що в аптеки надходить більше 

десяти видів ліків (знеболюючі, серцево-судинні, протигрипозні та інші). 
 Учні третьої групи назвали заводи-виробники ліків в Україні: ВАТКонцерн 

«Стирол» м.Горлівка, ВАТ «Фармак» м.Київ, «Фармацевтичний вітамінний 
завод»м. Умань. Назвали країни, з якими підписані договори про поставку ліків: 
Німеччина (компанія Грюменталь ГМБХ), Індія, В'єтнам, Болгарія та інші. 
Після повідомлень учнів екскурсовод запрошує проаналізувати компоненти 

окремих секцій аптеки. Доповнює відповіді учнів про правила зберігання і 
комплектації ліків в домашній аптечці. 

Найбільш цікавим виявилась розповідь четвертої групи учнів про фітоліки, 
заготівлю. Та демонстраці. Екскурсовод продемонстрував зібрані рослини та 
підкреслив, що при порушенні технології заготівлі рослин, вони втрачають свої 
лікувальні властивості, а у деяких підвищується концентрація отруйних 
властивостей. Тому необхідно знати термін заготівлі рослин. 

Після екскурсії учні узагальнюю матеріал екскурсії, і проводиться бесіда. 
Екскурсовод доповнює узагальнення учнів, що при правильному зберіганні та 
застосуванні лікарських препаратів підвищується їх економічна ефективність, при 
неправильному - відбувається поступова зміна їх складу і властивостей. 

Учитель узагальнює матеріал. Записи зберігаються, щоб цей матеріал можна 
було використовувати для оформлення стендів, рефератів, доповідей. 

Домашнє завдання- зібрати та оформити матеріали екскурсії в різні історичні 
установи (на вибір учнів до будь-якої теми). 

Екскурсія до музею Води. Водно-інформаційного центру 
Мета екскурсії: поглибити знання учнів про властивості оксидів на прикладі 

води, ознайомити учнів із фізичними та хімічними властивості води, узагальнити 
знаня про роль води як розчинника, ознайомити учнів із впливом антропогенного 
фактора на стан природних водойм та охорону їх від забруднення, виховувати 
бережливее ставлення до природи та економневикористання води. 

Учасники екскурсії: учні 7 - 11 класів, екскурсовод, учитель хімії. 
Інша назва Музею води - Водно-інформаційний центр. І дійсно, головна мета 

Музею води – розповісти відвідувачам про гідросферу планети, про запаси води, 
якими володіє Україна, про те, які необоротні процеси викликає необдуманна 
діяльність людини, і як вона впливає на екологію в цілому.  

Вся експозиція розташовується під землею, куди потрібно спуститися на ліфті. 
Гід розповість про те, як забезпечувався питною водою Київ за давніх часів, скільки 
вона коштувала, як прокладали перший водопровід. Тут же можна побачити діючу 
модель артезіанської шпари, довідатися, як улаштований каналізаційний колектор. У 
ході екскурсії по Музею води відвідувачі довідаються, які етапи очищення проходить 
річкова вода, перш ніж стане безпечною та придатною до вживання, а також, які 
фактории погіршують воду на шляху до наших кухонь та ванних кімнат. 

Після проведеної екскурсії, учні паралельних класів написали підсумкову 
контрольну роботу, результати яких показали, що матеріал краще сприйняли учні, 
що відвідали Музей води. 
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Отже, де б ми не жили, можна знайти місце, яке дасть змогу провести 
навчальну екскурсію за фахом, що посилить мотивацію дітей до вивчення предмету. 
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Проблема поширеності девіантної поведінки в сучасному суспільстві має 

серйозні масштаби і потребує ґрунтовного аналізу,  метою якого   вдосконалення 
методів контролю, профілактики і припинення антисоціальних процесів  особливо у 
молодіжному середовищі. А, оскільки, девіантна поведінка визначається 
відповідністю або невідповідністю тих чи інших вчинків соціальним нормам і 
очікуванням, то визначення її біологічних передумов є актуальним та необхідним 
дослідженням сьогодення.  

У світовій психології проблемами пошуку  причин виникнення девіантної 
поведінки, займалось багато вчених, але саме на  спадково-біологічних та 
конституційних передумовах зупинили свою увагу  Чезаре Ломброзо (Італія),  Вільям 
Шелдон  (США),  Ненсі Петерсон (Швуція) та ін. 

Мета статті полягає в з’ясування  спадково біологічних та конституційних 
передумов виникнення девіантної поведінки. 

Девіація (від лат deviation - відхилення) - це система дій і вчинків людини, 
соціальних груп, що суперечить соціальним нормам або визнаним у суспільстві 
шаблонам і стандартам поведінки. Сутністю девіантної поведінки є те, що людина не 
дотримується вимог соціальної норми в тій чи іншій ситуації , у неї зовнішні вимоги 
(санкції, норми) не сформувалися в  якості потреби чи звички. 

Виникнення девіацій можуть викликати різні чинники: 
1) біологічні: 
 Генетичні відхилення, які передаються через спадковість (порушення 

розумового розвитку, слуху, зору); 
 Психофізіологічні, пов'язані з впливом на організм людини техногенних 

катастроф (атомної та хімічної енергії, землетрусів); 
 Фізіологічні - недоліки в конституційно-соматичній будові організму (дефекти 

мови, непривабливість); 
2) психологічні, які включають наявність психопатології і акцентуації окремих якостей 
характеру; 
3) соціально-педагогічні, викликані дефектами шкільного, сімейного та суспільного 
виховання; 

http://biologmelnik.ucoz.ru/
http://osvita.ua/
http://www.fortuna-s.kiev.ua/
http://multiurok.ru/
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4) економічні, пов'язані з соціально-економічною кризою; 
5) морально-естетичні, викликані соціально-культурними змінами в суспільстві, 
переорієнтацією цінностей [1,4]. 

У рамках статті привертається увага на такий фактор як внутрішній, 
біологічний, природний ґрунт, з яким взаємодіють будь-які зовнішні умови. Біологічні 
передумови включають: спадково-генетичні особливості, вроджені властивості 
індивіда (набуті під час внутрішньоутробного розвитку та пологів) та ін.  

Біологічний фактор регулює такі характеристики індивідуального розвитку як: 
індивідуальна своєрідність процесу онтогенезу (у тому числі темпи 
дозрівання/старіння); гендерні (статеві) відмінності; вікові особливості; фізичну 
конституцію; здоров'я і витривалість; стан і типологічні властивості нервової системи 
[6]. 

Особливе місце серед біологічних теорій займає еволюційний підхід, 
заснований на запропонованих Чарльзом Дарвіном законах природного відбору і 
спадковості. Прихильники еволюційного підходу розглядають різні аспекти людської 
поведінки як прояв видових спадкових програм, у той час як критики еволюційного 
підходу вважають необгрунтованим перенесення законів поведінки тварин на 
психологію людини [5]. 

Етологічний підхід Конрада Лоренца (1903-1989), що розвиває ідеї Дарвіна, 
пояснює різні феномени людської поведінки, наприклад агресію, насамперед 
вродженим інстинктом боротьби за існування. "Агресія, прояви якої часто 
ототожнюються з проявами інстинкту смерті, - це такий же інстинкт, як і всі інші, і в 
природних умовах так само, як і вони, служить збереженню життя і виду". Даний 
інстинкт розвинувся в ході еволюції як біологічно доцільний. Сила агресії, на думку 
дослідника, залежить від кількості накопиченої агресивної енергії і сили специфічних 
стимулів, що запускають агресивну поведінку. У людей на відміну від тварин широко 
поширене насильство щодо представників свого власного виду. Стверджуючи, що 
агресивність є вродженим, інстинктивно обумовленим властивістю всіх вищих 
тварин, і доводячи це на безлічі переконливих прикладів, К.Лоренц приходить до 
наступного висновку: "У нас є вагомі підстави вважати внутрішньовидову агресію 
найбільш серйозною небезпекою, яка загрожує людству в сучасних умовах 
культурно-iсторичні і технічного розвитку " [4]. 

Сучасні дослідження біологічних детермінант поведінки людини активно 
здійснюються в кількох галузях: біології, медицині, кримінології, фізіології і особливо - 
генетиці. З іменами видатних вчених XIX в. Френсіса Гальтона (1822 - 1911) і Грегора 
Менделя (1822 - 1884) пов'язаний початок розвитку психогенетики. У 1865 р вони 
опублікували результати перших досліджень в області психогенетики, або євгеніки. У 
наступні роки Ф. Гальтон провів систематичне вивчення індивідуальних відмінностей, 
вперше використовуючи близнюковий і статистичний методи . Його роботи поклали 
початок численним дослідженням спадкових детермінант інтелекту. Особистісні 
характеристики і поведінку вивчалися в набагато меншому ступені. 

Оскільки нейротизм і екстраверсія впливають на різні види поведінки людини, 
остільки можна вважати поведінку, що відхиляється генетично зумовленою (хоча і 
опосередковано). Наприклад, Г. Айзенк, вивчаючи зв'язок поведінки з індивідуально-
типологічними особливостями ув'язнених, зробив висновок, що екстраверти більш, 
ніж інтроверти, схильні до скоєння злочинів, що, на його думку, детерміновано 
біологічно. Інші дослідники відзначають стійкий зв'язок між хімічною залежністю і 
такими характеристиками, як підвищена чутливість і знижена здатність переносити 
стрес [6]. 

В рамках біокримінологіі робилися цілеспрямовані спроби встановлення 
зв'язку між девіантною (злочинним) поведінкою і спадковими особливостями людини. 
Одним із доказів цьому зв'язку вважаються результати генетичних досліджень У. 
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Пірса, проведені в середині 60-х рр. XX ст. Його дослідження привели до висновку, 
що наявність зайвої Y-хромосоми у чоловіків визначає їх схильність до кримінальної 
поведінки (серед ув'язнених така аномалія проявляється в 15 разів частіше, ніж 
зазвичай). У той же час критики даного підходу помічають, що девіантність  носіїв 
зайвої Y-хромосоми може бути наслідком не хромосомної аномалії, а пов'язаних з 
нею індивідуальних особливостей, таких, як високий зріст, швидке дозрівання, 
низький інтелект [2]. 

Незважаючи на те, що ген, відповідальний за якийсь конкретний вид поведінки, 
ще не виявлений, кореляція між спадковістю і поведінкою визнається багатьма 
фахівцями. Серед інших біологічних детермінант відхилень  називають вплив 
гормонів (зокрема, тестостерону). Даббс і Морріс (1990) на прикладі 4 тис. ветеранів 
війни прийшли до висновку про наявність зв'язку між рівнем тестостерону та 
схильністю до антигромадської поведінки [2]. 

Іншими біологічними факторами девіантної поведінки можуть бути: 
пошкодження головного мозку (особливо лобових часток), органічні захворювання 
мозку, певні властивості нервової системи. 

За даними близьнюкового дослідження А.Торгерсена, з п'яти компонентів 
синдрому важкого темпераменту в 6 років,  три мають високу генетичну складову: 
слабка реакція, висока інтенсивність реакцій, низька ритмічність. У той час як погана 
адаптивність визначається переважно родинним  середовищем, а негативний настрій 
- індивідуальної середовищем (хоча вплив спадковості також констатується) [3]. 

В цілому сучасні знання дозволяють говорити про те, що успадковується не 
якась конкретна форма відхилення (наприклад, злочинність), а певні індивідуально-
типологічні властивості, що збільшують ймовірність формування девіантності, 
наприклад,  імпульсивність або прагнення до лідерства. 

Спроби пояснити поведінкові девіації з точки зору тільки біологічних факторів 
нерідко зазнають фіаско. К.Льюіс з колегами, вивчаючи фактори небезпечної 
поведінки дітей, прийшли до висновку, що хоча порушення нервової системи 
зустрічаються досить часто, насильницьке поведінку дитини виявляється набагато 
більш тісно пов'язаним з такими мікросоціальними умовами, як насильницькі дії з 
боку батька стосовно матері або психічний захворювання матері . Не виключено, що 
існують якісь біологічні особистісні характеристики, наприклад потреба в підвищеної 
емоційної стимуляції або прагнення до домінування, які і створюють видимість 
тісного зв'язку між біологією і схильністю до девіантної поведінки [3]. 

Отже, внутрішні біологічні процеси відіграють певну роль у формуванні 
відхилень. Вони визначають силу і характер наших реакцій на будь-які впливи 
середовища. Незважаючи на наявність фактів, що підтверджують існування 
біологічних основ відхилення, вони діють тільки в контексті певного соціального 
оточення. Більш того, соціальні умови самі по собі цілком можуть викликати 
біологічні зміни в організмі, визначаючи, наприклад, реактивність нервової системи 
або гормональний фон. 

В цілому поведінка, що відхиляється особистості є результатом складної 
взаємодії соціальних і біологічних факторів, дія яких, у свою чергу, заломлюється 
через систему відносин особистості.    
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У всі часи дружба завжди вважалася вищою моральною цінністю. Психологічні 

закономірності юнацької дружби, чи то її ідеал чи реальні властивості, відрізняються 
дивовижною стійкістю і виявляються в  різних соціальних і культурних середовищах. 
Інша справа, що дружба різних людей ніколи не буває однаковою, а має вікові, 
статеві та індивідуально-типологічні варіації. Вікова динаміка дружби, як і інших 
міжособистісних відносин, вимірюється, перш за все, ступенем її вибірковості, 
стійкості й інтимності.  

Дружба займає виняткове, привілейоване місце у ряду юнацьких уподобань. 
Психологічна близькість з друзями - це міра приписуваного їм розуміння і власної 
відвертості й, як правило, вона максимальна і перевершує всі інші взаємовідносини. 
Юнацька дружба унікальна також і в віковому сенсі. Зростання потреби в інтимному 
спілкуванні неминуче психологізуються поняття дружби. Однією з найважливіших 
проблем, що хвилюють юнаків є кохання. Кохання є не просто подією, а процесом, 
який розвивається, вдосконалюється і ґрунтується на культурних імперативах і  
системі переконань кожного індивіда.  
Кoхaння – це емoцiйнo перетвoрююче стaвлення, в якoму iнший сприймaється  
спoвнa, незaлежнo вiд йoгo якoстей тa їх oцiнки, приймaється як дaнiсть, в усьoму 
бaгaтствi й нетотожності  влaсним уявленням, iдеaлам та цінностям [1]. 

Кoхaння не виникaє з нiчoгo, не прихoдить дo всiх. Теoретично кожний юнак  
пoтенцiйнo здaтнa кoхaти, aле не всi шукaють сaме кoхaння,а якщо знaхoдять йoгo i 
змiцнюють, тoму щo здaтнiсть кoхaти змінюється із рoзвиткoм i удoскoнaленням 
oсoбистoстi.  

Щoб пiзнaти спрaвжнє кoхaння юнаку, пoтрiбнo спoчaтку пiзнaти себе. Aле слід  
пaм`ятaти, що немoжливo кoхaти, якщo спoчaтку не стaти нa шлях духoвнoгo 
зрoстання. Кoхaння не прихoдить i не дaється прoстo тaк. Вoнo мoже перерoсти iз 
звичaйнoї зaкoхaнoстi в щoсь велике тa сильне, aле дo цьoгo пoтрiбнo дoклaсти 
зусиль, якi не кoжнoму пiд силу.  

Можна сказати, що кoхaння – це пoчуття, влaстиве людинi, глибoкa, 
сaмoвiддaнa прив`язaнiсть дo iншoї людини, пoчуття глибoкoї симпaтiї [4]. Кохання 
стимулює статевий потяг, інстинкт продовження роду. Усе, що з ним пов'язане, 
набуває особливої сили і чарівності 

Переживання кохання і пов‘язана з ним поведінка визначаються також 
гендерною та статевою специфікою, причому напрямок розбіжностей далеко не 
завжди співвідноситься традиційним уявленням про психологічні особливості 
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чоловіків та жінок. Необхідно зазначити, що проблема статевих розбіжностей у 
коханні не може вирішуватися  поза часовим та соціальним контекстом.   

З тим, щоб дізнатися, що думають про кохання сучасні студенти, нами було 
проведено міні-дослідження у вигляді короткої проективної методики “Твір” на тему 
“Кохання та дружба” зі студентами віком 18-21 років, у результаті аналізу якої 
вдалося з’ясувати деякі цікаві моменти. Отримані дані аналізувалися методом 
контент-аналізу.  

Таблиця 1 
Думки студентів про кохання та дружбу 

№ Категорії аналізу Одиниці аналізу Кількість Відсоток 
% 

1. Так, кохання існує ♦«Кохання-це неймовірне почуття,це 
тяжіння до своєї половинки й коли ви  
навіть на відстані ти відчуваєш його 
подих» 
♦«...Кохання- це бачити в іншій людині 
частинку себе...» 
♦«..щирі відносини, які не можливо 
зруйнувати,  якщо вони взаємні, лише це 
можна назвати коханням...» 
♦«...Кохання-неземна сила, яка не 
піддається ніякому впливу є стійкою й 
витривалою» 

 
 

31 
 

 
 

73 % 

2. Ні, кохання не існує ♦«Кохання-це лише гра, у якій всі актори, 
які грають фальшиві ролі..» 
♦ «…в цьому житті є лише моментальне 
захоплення, кохання не існує..» 
♦ «...кохання не існує, є лише 
прив’язаність…» 

 
4 

 
11 % 

3. Кохання - це 
доля..... 

♦ «Кохання - це подарунок долі, воно 
приходить тільки до людей, які, дійсно, 
цього заслуговують й уміють цінувати» 
♦«…таку насолоду  як кохання не всі 
можуть відчути, адже все залежить від 
долі…» 
♦«...це сила порятунку, яка живе завжди й 
не зникає....» 

 
2 

 
5 % 

4. Кохання - це 
страждання..  

♦«...Кохання-це страждання, яке дається 
завжди боляче...» 

1 2 % 

5. Кохання має дві 
сторони  

♦«Кохання-це двобічне почуття, яке 
несе за собою як біль, так і насолоду...» 
♦ «...Кохання - це «обнять и содержать...» 
♦ «..кохання - це вміння віддавати, а не 
брати…» 

2 
 

6 % 

6. Дружба - найбільша 
цінність  

«Для мене достатньо дружби як замінює в 
чомусь кохання» 

3 3% 

Отже, отримані дані свідчать про те,що  73 % вірять в існування кохання, 11 % 
запевняють, що воно не існує, 5 % стверджують,що це доля й порятунок, 2 % 
схиляються до думки, що кохання - це страждання й 2 % вбачають в коханні дві 
сторони. 

Ці дані дуже цікаві у контексті перспективи вивчення досвіду переживання 
студентами почуття кохання та дружби. За нашим припущенням, ті студенти, які 
висловилися про  те, що кохання не існує мають негативні враження від стосунків із 
протилежною статтю, що сигналізує про необхідність надання їм психологічної 
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допомоги у напрямку відреагування болісних психотравмуючих переживань та 
формування відкритості новому досвіду взаємин. 

Ті ж, хто вірить у те, що кохання – це доля. Яка мало, або й зовсім не залежить 
від самої особистості вочевидь затяті ідеалісти, які сподівають на щасливий випадок 
чи збіг обставин. З ними також можна проводити роботу у напрямку наближення до 
реальних психологічних механзмів зародження нових стосунків. А також прояснення 
міри усвідомлення ними необхідності власної відповідальності за зародження і 
розвиток стосунків. 

Студенти, які відмічають дві сторони у кохання, також цікаві для проведення 
дискусій на цю тему, та можуть збагатити інших широкими інтерпретаціями бачення 
цього загадкового феномена. Той відсоток студентів,які живуть лише дружбою 
вбачать в цьому альтернативний варіан. 

 Таке маленьке слово «кохання й дружба», але приховує в собі дуже глибоку 
сутність і ще більше варіантів сприйняття і розуміння цього слова, цього почуття. 
Кожна людина відчуває це з різних боків, з різних боків сприймає, тому  психологія 
кохання й дружби є індивідуальною для кожного із нас. 
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Основою стосунків не може виступати ніщо інше, як довіра до партнера. І коли 

вона переживає не найкращі часи, тоді це може потягти за собою таке поняття, як 
ревнощі. А от коли їх стає надто багато, це вже переростає в параною в складі 
ревнощів, яка причленовується до головного кореня проблеми. Чимало клопоту 
доставляють і сумніви. Це сумніви у вірності, сумніви у коханні тощо. У тлумачному 
словнику поняття ревнощі визначається як «сумнів у вірності, коханні, підозра у зраді 
коханої людини». 

На сьогодення більшість людей не замислюються над тим, чому виникають 
ревнощі, які несуть за собою негативні наслідки. Як відзначає Вольтер, бурхливі 
ревнощі роблять більше злочинів аніж користі. Схожих поглядів дотримувався і 
Д.Бруно. Автор зазначає, що ревнощі є не тільки смерть і руйнування люблячого, а й 
часто вбиває саму любов [1].  

Підсвідомо багато з людей вважають їх одним з доказів любові й нерідко 
сприймають позитивно. Як компонент почуття любові ревнощі можуть 
супроводжувати різним станам у любові й звичайно буває пов'язана з неповагою в 
любові, обманом у ній, втратою або побоюванням її втратити. На різних фазах 
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любовних відносин ревнощі можуть проявлятися по-різному. У деяких людей вони 
проявляються вже в першій фазі любовних відносин, коли уява малює ідеального 
улюбленого й розцвітає платонічна любов до людини, схожому на ідеал. 

Існують такі види ревнощів:   
 Ревнощі «власника» (річ має належати господарю). Цей тип ревнощів 

обов’язково пов'язаний із переживанням зради партнера із загрозою розриву 
стосунків, причинами яких є підозріла поведінка партнера, зрада, відсутність 
інформації про партнера, розлука, компрометуюча інформація. Однак досить часто 
бувають і безпідставні ревнощі. Розвитку власницьких ревнощів сприяють певні риси 
характеру, зокрема деспотизм, властолюбство, емоційна холодність, упертість, 
нездатність прощати, невміння поважати іншого.  

 Ревнощі через образу властиві людям тривожно-помисливим, невпевненим 
у собі, зі схильністю перебільшувати небезпеку, з комплексом неповноцінності. Цей 
тип ревнощів може виникнути через неправильні дії іншої людини або переживання 
своєї сексуальної неспроможності. Для таких людей характерним є небажання 
припустити порівняння з можливим суперником через страх програти, бути гіршим в 
очах коханої людини.  

 Відображені ревнощі - виникають як проекція власної подружньої невірності, 
ненадійності на свого партнера (якщо я зраджую, то й мій партнер також здатен на 
це). Невірні чоловіки й жінки часто бувають надто ревниві. 

 Ревнощі можуть набувати декількох форм. Є природна форма – це побутові 
подружні ревнощі. Така форма може доходити до афекту або перетворюватись на 
марення. Для патологічної форми характерним є наявність незначного приводу для 
підозр. У людини, в якої патологічна ревність, часто спостерігається так званий 
«синдром уявного третього», коли один із партнерів будує не істині висловлювання, 
які створені хворобливою уявою. У свідомості ревнивця підозри перетворюються на 
реальні факти і як наслідок будь-які виправдовування  є марними. Для таких людей, 
приводом для ревнощів може бути будь-що  (наприклад: партнер танцює з іншою 
людино, затримується довго на роботі тощо). 

За допомогою ревнощів деякі закохані намагаються перевірити свої почуття, 
при цьому вони є штучно викликаними. Влаштовуючи перевірки таким способом 
люди не замислюються над тим, що ревнощі є дуже сильним почуттям, яке не 
приносить радощів та любові партнеру. Власне ж ревнощі не є такими шкідливими, 
як їх прояви. Проявом можуть бути підозрілість, необґрунтовані щиросердечні 
роздирання, образи, бажання помсти  або ж душевні переживання. Буває так, що 
хтось один із подружжя сам не любить, але до інших ревнує. У таких випадках сцени 
ревнощів призводять до того, що стають основним джерелом негативних переживань 
а також підвищують психологічну збудливість і рано чи пізно губить кохання  та 
нажаль призводить до розлучення, розривів відносин.  

Попри весь негативізм, ревнощі мають цілком адекватні причини:   
1. Комплекс неповноцінності, який свідомо або несвідомо відчуває один із 

люблячих через невпевненість в собі («Знайде краще за мене, цікавіше, 
красивіше»). 

3. Ревнощі одного із партнерів, як наслідок зради, вчиненої ним самим. Таким 
чином, невірний партнер часто мучить підозрами іншого партнера, очікуючи 
порушення вірності. 

4. Чутки та наговори заздрісних людей, в яких особисте життя не склалося і яким 
доставляє своєрідне задоволення псувати її щасливим та люблячим людям. 

5. Поява в полі зору гідного суперника, що викликає почуття страху від можливої 
втрати  дорогої людини. 

Для того, щоб ревнощі не руйнували стосунки, і не заважали коханню та 
щастю, існує безліч способів для її подолання, а саме:  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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1. В розмові з людиною, яка здатна ревнувати варто уникати розповідей чи 
історій на інтимну тематику стосовно пригод друзів. 

2. Не варто боятися звернутися за допомогою до психолога, адже кваліфікована 
порада та підтримка ніколи не будуть зайвими для вирішення подібних 
проблем. 

3. Потрібно припинити сприймати свого партнера, як власність оскільки  він 
(вона) така ж сама людина, як і всі, повинна мати свій особистий простір та 
свободу, яку не варто обмежувати. 

4. Переключити увагу на себе. Звичайно, легше звинувачувати у всіх негараздах 
довколишніх, проте «спасіння того, хто тоне, в руках їх самих». За власні 
прояви ревнощів візьміть відповідальність на себе.  

5. Повністю опрацювати своє минуле. Поштовхом до появи і розвитку ревнощів 
можуть стати пережиті ситуації та пов’язані з ними емоції та відчуття, зроблені 
висновки, прийняті рішення, усталені переконання, побоювання тощо.  

6. Підвищити свою самооцінку. Головне - бути у гармонії зі світом та собою.  
7. Пам’ятати про любов. У будь - якому разі не варто акцентувати увагу лише на 

своїх вадах чи недоліках, постійно думати про ревнощі і шляхи їх подолання. 
Поставивши на перше місце піднесені почуття - любов, доброчесність, щирість 
- можна зробити їх опорою у своєму житті і завжди переключатися на них, а 
також постійно пам’ятати, що насправді є головним. 
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З розвитком науково-технічного прогресу світ постійно змінюється. Новим 
етапом розвитку цивілізації стала поява Інтернету. На сьогодні комп’ютер є 
невід’ємною частиною в роботі майже кожної галузі. Але водночас, він став 
джерелом розваг, популярним серед дітей, молоді та дорослих. 

Проте, крім позитивних сторін мережі Інтернет, як свідчать результати 
наукових досліджень [В.В.Бурова, А.Е.Войскунский, И.В.Бурлаков, О.С. Мартынова, 
А.Голдберг, Е.А.Кащенко, В.Д.Аносов, В.Е.Лепский, К. Янг, М.Орзак, Д. Грінфілд, 
К.Сурратт] є безліч негативних - комп’ютер впливає на фізичний, фізіологічний, а 
також психологічний стан людини. Особливо небезпечним це є для молодих людей, 
особливо підлітків. Оскільки психіка підлітків ще несформована, вони найбільше 
піддаються стороннім впливам і є вразливими до виникнення залежності від мережі. 

Інтернет залежність - психічний розлад, нав'язливе бажання підключитися 
до Інтернету і хвороблива нездатність вчасно відключитися від Інтернету. У 2008 році 
вона була визнана офіційною хворобою. Визначення захворювання і його 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/2008
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діагностичні критерії були розроблені співробітниками Пекінського центрального 
військового госпіталю за матеріалами 1300 «проблемних» користувачів інтернету [1].  

Розуміючи значення даної проблеми для сучасних умов розвитку суспільства і 
майбутнього нашої держави, ми провели власне дослідження під час педагогічної 
практики. Використовуючи найпростіші методи-опитування та анкетування, нами 
виявлено, що практично всі школярі 5-9 класів є користувачами персональних 
ком’пютерів. Далі відповіді розподілилися за рейтинговою шкалою використання 
Інтернет ресурсів, що нами продемонстровано на малюнку 1 
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Спілкуючись в школі з учнями 5-9 класів, ми зробили висновок, що діти 
шкільного віку сприймають Інтернет перш за все як засіб для спілкування та розваг.  
На перервах, а подекуди і на уроках, школярі намагаються спілкуватись з друзями не 
тільки в реальному житті, а швидше в віртуальному просторі. І цікаво те, що 
віртуальне спілкування дає дітям більше задоволення. 

 Он-лайн ігри заполонили більшу частину вільного часу учнів. Після гри  діти, 
особливо 5-6 класів, вважають себе супер-героями, починають застосовувати 
елементи гри в реальності. Найчастіше це закінчується бійками та іншими 
негативними діями. Оскільки будь-яка віртуальна гра несе в собі елементи насилля, 
образи жорстокості. Все це сприяє виникненню залежності, від якої дітям важко 
позбутися самостійно через відсутність самоусвідомлення даної проблематики. 

Існує багато причин, що провокують виникнення інтернет залежності у 
підлітків.  

Однією з таких є «втеча» від реального світу. Проблеми в родині (вчити уроки, 
допомагати батькам, займатись іншими корисними справами) діти намагаються 
замінити більш приємними: перебування в мережі. Адже більшість батьків не мають 
змоги контролювати чим дитина займається в інтернеті. По-перше  – це безкоштовне 
«блукання» по будь-яким сайтах, по-друге – втеча від реального життя. Куди 
приємніше, не встаючи з стільця, займатись обробкою віртуального городу, чи вести 
віртуальне господарство, ніж насправді допомогти батькам виконувати таку ж роботу 
вдома. 

Багато підлітків в силу тих чи інших обставин не завжди можуть налагодити 
стосунки з друзями, а в інтернеті простіше знайти спільну мову. Водночас  можна 
дізнатись інформацію про людей що цікавлять, адже в мережі досить багато власних 
фото та коментарів, зачасту відкрита переписка користувачів. 

На даному етапі інтернет виступає як засіб переключення свідомості, що 
дозволяє зняти емоційне напруження, але в результаті проблеми не зникають і 
полегшення не настає. Тому хочеться знову й знову занурюватись у світ, де 
забуваєш про реальність. 

Анонімність, зручність використання інтернету, безпека дозволяють дитині 
почуватись впевнено, відкрито, захищено. Це й «затягує» підлітка у віртуальний світ. 
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Наслідки цієї залежності виявляються у зміні поведінки. Виникає 
роздратованість, розпач, небажання спілкуватися і слухати інших. В такому стані 
людина часто робить неочікувані, необдумані дії, які немають сенсу. 

Інтернет-залежні люди починають зневажати власним здоров’ям, уникають 
фізичної активності, нехтують особистісною гігієною. Під час перебування в інтернеті 
підліток забуває про власті обов’язки, навчання та домашні справи, намагаючись 
весь вільний час провести за комп’ютером.  

Старшокласники, крім розважальних цілей, намагаються використовувати 
Інтернет-ресурси для навчально-пізнавальної діяльності. Але для цього 
використовують незначна частина часу. 

Під час нашого дослідження було визначено скільки годин на добу підлітки  
проводять за комп’ютером. А саме: учні 5-6 класів – від 1 до 3 годин, учні 7-9 класів – 
від 3-6 годин, а деякі, навіть, до 10 годин на добу і більше.  

Згідно з гігієнічними вимогами 7-10-річні діти мають знаходитись за 
комп’ютером не більше 45 хвилин на день, 11-13-річні - двічі на день по 45 хвилин, 
старші – три рази на день [2, С. 64]. 

Як свідчить практика, нині більшість школярів не дотримуються цих вимог та 
нехтують ними, не зважаючи на шкоду, яку завдають власному здоров’ю. Під час 
опитування пояснюють це: незнанням шкідливості впливу ПК, ігноруванням та 
невірою в реальність шкідливого впливу. 

Наступним кроком нашого дослідження було визначення  ступіню Інтернет 
залежності дітей шкільного віку. Для цього було розроблено анкету користувача, яка 
включала 20 тестових запитань з можливими варіантами відповідей, а також питання 
відкритого типу. Школярам 5-9 класів було запропоновано заповнити анкету, метою 
якої було визначити рівень залежності дітей від мережі Інтернет. 

На основі проведених досліджень було отримано такі результати: 
45% - школярі, які  мудро використувують інтернет, уміють контролювати себе 

та свій час; 
52% - школярі, які мають деякі проблеми, пов’язані з надмірним захопленням 

інтернетом. 
3% - школярі, використання інтернету в яких викликає значні проблеми в житті.  
Таблиця опрацьованих даних (дослідження у відсотках) 

 Ніколи Іноді Регулярно Часто Завжди 

Чи проводите ви більше часу в 
Інтернет мережі ніж запланували? 

12 42 6 18 22 

Чи помічаєте, що через зайнятість 
Інтернетом знижується успішність 
навчання? 

33 21 6 18 22 

Чи виникає бажання все більше часу 
проводити в Інтернеті? 

33 24 12 19 12 

Ви надаєте перевагу проводити час 
в мережі замість прогулянки з 
друзями? 

61 15 0 9 15 

Чи з’являється настирне бажання 
знову зайти в мережу? 

18 52 12 9 9 

Бажання спілкуватися в мережі 
переважає над сном. 

21 24 12 18 25 

Приховуєте від батьків кількість часу, 
проведеного в мережі. 

30 31 6 9 24 

Чи відчуваєте одинокість, смуток, 
погіршення настрою, проводячи час 
без Інтернету? 

58 30 0 3 9 
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Продовження таблиці опрацьованих даних (дослідження у відсотках) 

Чи важко провести хоча б один день 
без Інтернету? 

58 21 3 9 9 

Чи помічаєте, що не можете знайти 
собі заняття будучи не в мережі? 

45 15 12 18 10 

Чи з’являються думки про те, що 
життя без Інтернету нецікаве, пусте, 
безрадісне? 

64 18 9 9 0 

Чи дратуєтесь, кричите, якщо вас 
потурбували з приводу часу 
проведеного в мережі або 
відволікають від неї? 

46 36 6 3 6 

Замість того, щоб допомогти щось 
вдома,  краще посиджу за 
комп’ютером. 

67 15 3 3 12 

Вам легше спілкуватися в Інтернеті 
ніж в реальному житті? 

33 36 6 15 10 

Заходячи в он-лайн хоч що-небудь, 
але обов’язково напишу друзям. 

49 27 6 12 6 

Інтернет використовую для розваг, а 
не для роботи. 

39 27 0 12 22 

Чи виникає бажання знайти нових 
друзів у соціальних мережах? 

18 30 9 19 24 

Заходячи в мережу відразу 
перевіряю листи. 

15 12 6 12 55 

Чи з’являється відчуття піднесеності 
під час роботи за комп’ютером? 

21 40 6 18 15 

Граючи в он-лайн-ігри не помічаю як 
проходить час 

18 15 3 21 42 

 Інтернет залежного школяра досить легко помітити серед однолітків. Інтернет-
залежність виявляється в тому, що комп’ютер повністю починає керувати людиною: 
поспішає додому, має пригнічений настій, замкнена в спілкуванні, не проявляє 
емоцій, основний інтерес проявляє до ігор, а не до реального життя. Таким чином, в 
результаті нашого дослідження ми можемо зробити загальний висновок: в основному 
діти використовують інтернет не для роботи, а для розваг – спілкування в соціальних 
мережа, он-лайн-ігри, перегляд відеороликів та зображень. Дитина не помічає як 
швидко проходить час, вона нехтує домашніми справами і навіть сном заради 
віртуального захоплення. 

На сьогодні діти надають перевагу комп’ютерним забавам замість прогулянок з 
друзями на свіжому повітрі. В комп’ютерній грі дитина почуває себе впевненіше, 
сміливою, сильною, захищеною. В спілкуванні легше йде на контакт із 
співрозмовниками, навіть незнайомцями. Це призводить до того, що в реальному 
житті вона не може адаптуватися до навколишніх ситуацій, відсутній життєвий досвід, 
їй важко знайти спільну мову з людьми. Для таких людей життя без мережі здається 
пустим, безрадісним, нецікавим. Ми не розмежовуємо інтернет-залежність за віком 
дітей, бо це постає необхідним при організації безпосередньої роботи психолога, 
батьків, а це потребує певної професійної підготовки. Саме тому перед педагогами, 
психологами, науковцями постало завдання працювати над попередженням 
виникнення Інтернет залежності та допомагати тим, що вже зіткнулися з даною 
проблемою. 

Насамперед, увагу дітей потрібно спрямувати на виконання корисних завдань, 
поглиблюючи своє завдання. Такими порталами можуть бути: «Он-ляндія – безпечна 
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веб-країна», «Щоденник.ua», «Освітній портал», «Гіпермаркет знань», «Класна 
оцінка», «Острів знань» та інші. 

На думку Д.Грінфілда, перш за все, потрібно скоротити час перебування в 
мережі, але це потрібно робити поступово. Корисно буде знайти нові інтереси, нових 
друзів та знайомих в реальному житті. Щоб відволіктись від віртуальної залежності, 
науковці рекомендують, зайнятись фізичними вправами, роботі в неформальних 
об’єднаннях, позашкільних установах, заняттях за інтересами, що обумовлює 
бажання спілкування з друзями і відповідно менше часу приділяти віртуальному 
життю. 

Список використаних джерел: 
1. Українська Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
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2.  Войскунский А.Е. Феномен зависимости от Интернета // Гуманитарные 

исследования в Интернете. – М., 2000. – С. 64.     

3. Гринфилд Девид Оптические Сети / Дэвид Гринфил - К.: ООО «ТИД «ДС», 2002. - 
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Молодіжні субкультури в умовах сьогодення 
 
Чабанюк В.О. студентка 2 курсу 
напряму підготовки  «Географія» 
науковий керівник: 
кандидат педагогічних доцент 
Пундик Л.Є. 
 

Молодіжні неформальні об’єднання мають свою загальновизнану кваліфікацію 
та ведучі напрями діяльності. Науковці приділяли досить серйозну увагу вивченню 
даної проблеми: Т. Щепанська, В. Тарасенко, С. Савченко, В. Лісовський, А. Яковлєв, 
В. Печенова, С. Волошина, С. Косарецька, Д. Ольшанський, М. Сосновський, 
Д. Бримсон. 

Кожному з нас доводилося йти по вулиці, їхати в транспорті або просто 
дивитись телевізор і бачити людей, які у чомусь не схожі на інших. У когось на голові 
ірокез, хтось увесь у металі, а хтось у чорній шкірі мчить повз вас на мотоциклі. 
Найчастіше це і є виразники сучасних субкультур. Представники різноманітних 
субкультур намагаються показати свою індивідуальність, сказати сірій масі: “Я – 
особистість”. Неформалів у нас чомусь не люблять, не розуміють (і навіть не 
намагаються зрозуміти) і часто побоюються. Вони відверто ігнорують суспільну думку 
і живуть за власними правилами. На відміну від загальної думки, у більшості 
неформалів рівень інтелекту вище середнього, вони зазвичай багато читають, добре 
розуміються на музиці, і серед них чимало творчих людей. 

Футбол – це не просто спортивна гра, набагато більше ніж просто хобі в 
повсякденному житті, це  стиль життя людини. Вона вже не можете  пропустити матч, 
не може не поїхати слідом за своєю командою чи відмовити собі від посиденьок з 
друзями біля екрану телевізора. Більшість друзів у неї це ті люди, які є 
прихильниками тієї ж команди, як сама вона, вони вже не уявляють своє життя без 
футболу, кидаючи всі справи. Фанати йдуть в спорт-бари з своїми друзями й щиро 
вболівають за свою команду якщо себе впізнали в цьому описі значить ви – ультрас 
[1].  

Емо (англ. emo: від англ. emotional — емоційний) — молодіжна субкультура, 
яка утворилась на базі прибічників однойменного музичного жанру. Її представників 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет-залежність
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називають емо-кіди (emo + англ.kid — молода людина; дитина) або, в залежності від 
статі: емо-бой (англ. boy — хлопчик, хлопець), емо-гьорл (англ. girl — дівчинка, 
дівчина). 

Найпоширеніша субкультура серед підлітків 12-20 років (хоча часто 
трапляються й старші прихильники). Головне для представників цієї субкультури — 
емоції, і вони черпають їх звідусіль — із музики, книг, кіно. Часто в емо-музиці 
переважає крик («скримінг»), плач, вереск. Вони дуже вразливі до оточуючого 
середовища ,їх настрій може змінюватися кожну хвилину тут емо веселі, через 
деякий час вже плачуть, скаржачись на життя. Дуже часто ріжуть собі вени, 
доказуючи всім ,що вони варті більшого ніж всі інші. 

Го́ти (англ. Goths, від англ. Gothic у значенні варварський, грубий) — 
субкультура, що зародилася наприкінці 70-х років XX століття у Великобританії на 
основі панк-руху. Готична субкультура досить різноманітна і неоднорідна, однак для 
всіх її представників в тому чи іншому ступені характерні специфічний імідж, вдягнені 
вони переважно в чорний одяг і інтерес до готичної музики. Від початку будучи 
молодіжною, нині у світі субкультура представлена людьми віком від 14 до 45 років і 
старшими. Але готів не потрібно плутати їх із сатаністами, вони просто ходять на 
цвинтар і проводять там час (медетуючи ). Сатаністи ж приходять на так звані «лисі 
гори» влаштовуючи там певні жертвоприношення ,які для звичайної людини це 
викликає великий шок та страх. Одним із таким страшним жертвоприношенням, коли 
група вбивають ще ненароджене немовля. 

Ба́йкери (англ. biker, від bike ← motorbike ← motorbicycle «мотоцикл») — члени 
мотоклубу, прихильники мотоциклу не просто як засобу пересування, а як невід'ємної 
частини певного стилю життя, життєвих цінностей та кодексу правил. Відтак майже 
кожний байкер є мотоциклістом, але не кожен власник двоколісної техніки може бути 
віднесений до числа байкерів. Їх можна відрізнити з багатьох інших субкультур у них 
переважно тіло покрите безліччю татуювань, вдягнені переважно у шкіряний одяг та 
більше цінують за все, що є у них є у житті  це байк, якому вони дають назви. 

Металі́сти, металхеди (англ. metalhead, headbanger, metallian) — субкультура, 
натхненна музикою в стилі метал. З'явилася у 1980-их роках. 

Субкультура популярна в північній Європі, досить поширена — в північній 
Америці, має значну кількість прихильників в південній Америці, південній Європі і 
Японії. На Близькому Сході, за винятком Ізраїлю і Туреччини, металісти нечисленні і 
піддаються переслідуванню. Вони переважно слухають важкий рок, відроюють собі 
довге волосся, ходять на рок концерти та влаштовують власні групи. 

Однак, політичні події останнього часу, неоголошена війна в Україні дала 
поштовх для визначення нового напрямку діяльності українських ультрас. Відбулось 
припинення протистояння серед «ультрас»та «хулз». Вони згрупувались та 
допомагають учасникам АТО: обмундируванням, харчами, фінансуванням і не тільки. 
Найголовніше ультрас підтримують наших захисників на духовному рівні – складають 
пісні, які гріють душу. Завдяки волонтерському руху футбольних фанатів наші вояки 
мають приклад самовідданої праці на користь держави. Під час опитування фанати 
мали спільну думку «погано в країні потрібно бути згуртованим та діяти разом, адже 
разом ми сила– разом ми переможемо». Це є прикладом для інших субкультур, які 
також можуть згуртуватися та не ворогувати між собою, хоча б на деякий час, щоб 
підтримати країну у ці не легкі часи.  
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 Виявлення схильності студентів до стресу                                                                                                          

Шевченко Г.С. студентка 3 курсу  
напряму підготовки «Біологія» 
науковий керівник: 
кандидат психологічних наук, 
доцент Поліщук С.П. 

 
У сучасному житті стреси відіграють дуже значну роль. Вони негативно 

впливають на поведінку людини, її працездатність, здоров’я, взаємовідносини. 
Звичайно стрес – це потрясіння для організму, яке може приносити користь,  це є 
мобілізація всіх життєвих показників, відкриття таємних резервів, про які раніше 
людина навіть не припускала [5]. 

Проблеми стресу  активно вивчались у психології в самих різноманітних 
аспектах: причини виникнення, стадії розвитку, наслідки та ін. (В.А.Бодров, 
М.Борневассер, Н.Є.Водоп’янова, Л.А.Кітаєв-Смик, Р.Лазарус, А.Б.Леонова, 
К.Маслач, Г.С.Нікіфоров, А.Пельцман, Г.Сельє та ін.). Проблема психічних станів 
особистості та їхньої регуляції, вивчалася як у теоретико–методологічному (В.Ганзен, 
Г.Еремеєва, Т.Кириленко, Е.Кіршбаум,  А.Кузнєцова, М.Левітов, Г.Леонова, 
А.Маклаков, О.Прохоров, В.Семиченко, Ю.Сосновікова, В.Юрченко), так і в 
прикладному аспектах (Г.Габдреєва, І.Гольдварг, А.Крягжде, В.Лоос, Н.Пейсахов та 
ін.).На сьогодні, в психологічній літературі, загалом, визначено основні підходи до 
вивчення стресу, виділені напрями його вивчення (В.А.Бодров, Т.Кокс, А.Б.Леонова, 
Г.С.Нікіфоров та ін.) 

Стрес – це сильний прояв емоцій, який викликає комплексну фізіологічну 
реакцію, це стан душевного та поведінкового розладу, пов'язаного з нездатністю 
особистості доцільно діяти у відповідних ситуаціях [2]. 

У психологічному словнику сказано,що стрес – це нормальна психологічна 
реакція людини на незвичайну ситуацію, яка виконує функцію самозбереження й 
дозволяє сконцентрувати всю увагу на реальній небезпеці, мобілізуватися й 
підготуватися до дій щодо її запобігання [4]. 

Пірен І.М. вважає, що  стрес-це стан психологічного напруження, що виникає у 
людини в процесі діяльності за найскладніших, важких умов, як у повсякденному 
житті, так і  в особливих ситуаціях [1]. 

Класифікація стресів: 
1. Емоційно позитивні стреси і емоційно негативні стреси (стрес може нести в 

собі як позитивний, так і негативний заряд, залежно від особистого сприйняття події). 
2. Короткочасні(гострі)стреси і довгострокові(хронічні) стреси (більш важкі 

наслідки для організму несуть в собі довготривалі або хронічні стреси.Гострий стрес 
зазвичай настає швидко і несподівано. Його крайнім ступенем є шок. Хронічний 
стрес, може наступити без стадії гострого стресу, якщо присутні постійно діючі, 
здавалося б, малозначні чинники). 

3. Фізіологічний (соматичний) стрес і психоемоційний стрес (стрес 
фізіологічний виникає від коливань параметрів зовнішнього середовища – гравітації, 
вологості, температури, а також від безпосереднього впливу на людину різного роду 
негативних чинників – холоду, болю, голоду, фізичних перевантажень та інших. 
Розрізняють  механічний, фізичний, хімічний і біологічний фізіологічні стреси) [5]. 
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Стрес психоемоційний, може бути інформаційним і емоційним (найчастіше, 
даний вид стресу, виникає від переживання досить сильних емоцій, таких як образа, 
обман, небезпека, загроза, інформаційне перевантаження та інших). 

Стрес інформаційний виникає від надлишку інформації, від відповідальності. 
Стрес емоційний виникає в ситуації, яка загрожує людині – в разі тяжкої 

хвороби, злочини, війни або аварії [3]. 
Проблема стресу,  на сьогодні, у психологічній науці є достатньо розробленою, 

але її соціальна значущість та багатоаспектність зумовлює необхідність дослідження 
прояву стресу  у студентів, що і обумовило вибір теми нашого дослідження. 

Експериментальне дослідження проводилось в Національному педагогічному 
університеті імені М.П.Драгоманова.  Вибірка обстежуваних  становила  25 студентів 
ІІІ курсу Інституту природничо-географічної освіти та екології.  

З метою виявлення схильності до стресу у студентів, ми використали методику 
“Виявлення схильності   до стресу” (Фрідман і Розенман ).  Методика складається із 
21 запитання, на які необхідно відповісти “так”, “дещо середнє”, “ні”. 

Відповідно до результатів проведеного дослідження за методикою  Фрідман і 
Розенман, ми отримали наступні результати: 20 осіб (80%) мають високий рівень 
схильності до стресу. Такий високий рівень  може бути пов'язаний із навчальним 
процесом в університеті, перенавантаження, велика фізична та розумова 
діяльність,особисті проблеми. Вони живуть  в стані безперервного стресу, принаймні 
в останній, досить тривалий час. Подібне сприйняття дійсності багато в чому 
склалося через такі властиві їм якості, як розвинуте почуття уявної провини, 
альтруїстичність , підвищена помисливість, недостатня впевненість у собі. 

5 осіб (20%) – не піддатливі до стресу. Такі люди позитивно ставляться до 
життя, помічають тільки хороше в оточуючих. 

Стресовий стан таким людям, звичайно ж, знайомий, але він їх мобілізує і 
стимулює. Вони активні, діяльні, енергійні, цілеспрямовані, уміють проявити 
наполегливість. Правда, періодично в тому або іншому починанні вони заходять  в 
глухий кут - не помиляються, як відомо, лише той, хто нічого не робить. Однак 
труднощі, невдачі здатні засмутити , часом розстроїти, але не ввести в розпач. У 
кінцевому рахунку, стреси тільки  надихають на пошуки нових рішень і  загартовують 
ще більше. Середній рівень не виявлено. 

У результаті проведеного експериментального дослідження з використанням 
методики виявлення схильності до стресу (Фрідмана і Розентмана), ми виявили 
високі показники схильності до стресу студентів, на які впливають певні зовнішні та 
внутрішні чинники. 
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Одне з головних місць у дослідженнях детермінації поведінки, вибору і 
освоєння професії, формування особистості займає проблема цінностей і ціннісних 
орієнтацій. 

Проблема цінностей існує з давніх часів, проте досі немає однозначного 
розуміння поняття "цінність". Цінність - поняття за допомогою якого характеризується 
соціально-історичне значення для суспільства і особистісний сенс для індивідів 
певних явищ дійсності. Цінності служать важливим чинником соціальної регуляції 
поведінки особистості і взаємовідносин людей [2]. 

Поняття "цінності" було введене у філософію в середині XIX століття, коли 
людину почали розглядати як активну істоту, що перетворює дійсність. Цінності 
визначалися як предмети, об'єкти, явища значимі для людини або групи людей. На 
основі аналізу численних досліджень можна зробити висновок, що цінність є 
багатовимірним феноменом, що виражається в різносторонності і утворюється в 
результаті суб'єкт-об'єктних стосунків. З поняттям "цінність" тісно пов'язане поняття 
"ціннісні орієнтації". 

"Ціннісні орієнтації" – це поняття, що відбиває позитивну або негативну 
значущість для особистості предметів або явищ соціальної дійсності. Фахівці 
означають поняттям "ціннісні орієнтації" елементи мотиваційної структури 
особистості, на основі якої остання здійснює вибір мети, мотиву конкретної діяльності 
з урахуванням особливостей ситуації, що склалася. 

Ціннісні орієнтації, на думку Б.Г.Ананьєва, є основним структурним 
компонентом особистості, в якому сходяться її різні психологічні характеристики [1]. 

На думку Т.М.Титаренко, ціннісні орієнтації не є первинними, вони виникають із 
співвідношення людини і світу, відтворюючи значущість чогось для особистості. 
Найзначніші ціннісні орієнтації пов’язані з появою суто людського плану психіки - 
плану  моральних смислів і значень, нового виміру, світу – моральнісного. Ті ціннісні 
орієнтації, які стали минулими, все ж зберігають свої структури в ситуації великого 
емоційного напруження, визначаючи мотивацію вчинків. Наше минуле містить у собі 
в перетвореному вигляді майбутні форми поведінки людини. Набутий досвід є 
дійсним багатством, що допомагає людині створювати певні образи, ідеї, твори, 
мотивує вирішальні вчинки. Відмирання старих ціннісних орієнтацій, виникнення 
нових, визнання їх мотивами, що спонукають до вчинкових дій, створюють той 
життєвий шлях, наявність якого робить людину особистістю [4]. 

Ціннісну систему людини розуміють як складний регулятор людської 
життєдіяльності, який відображує у своїй структурній організації і змісті особливості 
об’єктивної дійсності, що охоплює і зовнішній для людини світ, і власне людину в усіх 
її об’єктивних характеристиках. Цінність позначає для людини все те, що торкається 
її як суб’єкта – свідомість і самосвідомість, її цілепокладання і свободу. Система 
цінностей являє собою ту ланку, яка поєднує суспільство з індивідом, і тому є 
головним механізмом його включення  у систему суспільних відносин. Цінності, які є 
соціальними, економічними, політичними, моральними, релігійними та іншими 
світоглядними чи ідеологічними основами оцінних суджень суб’єкта про оточуючу 
дійсність, лежать в основі  вибору мети, засобів і умов діяльності індивідів. 
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Основне призначення цінностей у студентському віці полягає в тому, щоб 
вони, будучи предметом засвоєння у навчально-виховному процесі, забезпечували 
соціальну регуляцію поведінки і діяльності студентів, цілеспрямовано організацію їх 
дій. Без засвоєння особистістю системи цінностей, без визначення особистого 
відношення до них неможливий не тільки процес соціалізації особистості, а й 
відповідної підтримки нормативного порядку у суспільстві.  

Метою нашого дослідження було виявлення цінностей студентів. У 
проведеному нами тестуванні взяли участь 30 студентів ІІІ курсу Інституту 
природничо-географічної освіти та екології НПУ ім. М.П. Драгоманова. 
Використовувалася традиційна і загальноприйнята методика М. Рокича «Ціннісні 
орієнтації» [3]. 

Після проведення тестування та опрацювання отриманих даних ми виявили 
деякі особливості ціннісних орієнтацій студентів. У списку термінальних цінностей 
домінують такі цінності як здоров’я – 68,1%, матеріально забезпечене життя – 9%, а 
цінності життєва мудрість, любов, суспільне покликання – 4,5%. Інші цінності 
виявилися найменш значимими. З інструментальних цінностей домінують такі 
цінності як вихованість – 31,8%, життєрадісність – 18,1%, чесність – 13,6%. 

Велике значення цінності „здоров’я” для студентів здається неочікуваним. 
Вони знаходяться у віці, коли людина здорова, повна сил  і в основному не 
переймається свідомими діями для його збереження. Реальна поведінка студентів 
часто протирічить даній цінності та її висунення на перше місце можна розглядати як 
семантичне ототожнення понять „здоров’я” і „життя”. Якщо людина успішно працює, 
має матеріальний достаток, оточена любов’ю, повноцінно спілкується з людьми, 
пізнає світ, вона без сумніву рідше буває в стресових ситуаціях, тим самим менш 
схильна до фізичних та психічних захворювань. 

Має місце великий відсоток такої цінності як вихованість. Як виявилося вона є 
важливою для більшості студентів. Перші місця зайняли цінності, які забезпечують 
особисте благополуччя, комфортний стан студентів (вихованість, життєрадісність, 
чесність взаєморозуміння, повага, чесність, вірність, відповідальність, 
справедливість,). На нижніх рівнях опинилися якості, які підкреслюють 
індивідуальність студентів (незалежність, сила і воля), але в той же час деякі з них 
можна назвати більш соціалізованими. Як правило, це якості, які можуть бути 
розцінені в молодіжній сфері як прояв слабкості (скромність, милосердя, терпимість).   

Отже, у змісті дослідження відображено здатність студентів до вибору різного 
типу цінностей. Як свідчить дослідження ієрархії цінностей студентів, головними для 
них є такі цінності як здоров’я, матеріально забезпечене життя, життєва мудрість, 
любов, суспільне покликання, вихованість, життєрадісність, чесність. 
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Дослідження «Я-концепції» особистості підліткового віку набуває особливої 

актуальності на сучасному етапі розвитку українського суспільства, адже мова йде 
про вивчення вирішального фактору самореалізації підлітків. При цьому 
першочергової уваги потребують питання, пов’язані з проблемами так званої 
«негативної «Я-концепції»», прояви якої ускладнюють соціалізацію та становлення 
особистості в пубертатний період онтогенезу – кризовий, критичний період, оскільки 
саме під час нього відбуваються вирішальні якісні зрушення в особистісному 
розвитку. Такі інтенсивні зміни супроводжуються значними суб‘єктивними 
труднощами у житті підлітків, що можу заблокувати їхню потребу в самовираженні, 
ускладнивши повноцінну самореалізацію та формування позитивної «Я-концепції». 

Вивченню різних аспектів «Я-концепції» особистості присвячені дослідження 
зарубіжних психологів, серед яких: К.Роджерс, А. Маслоу, Г.Олпорт, P.Бернс, І.С.Кон, 
М.Розенберг, Г.Крайг, А.В.Захарова тощо, та вітчизняних дослідників: Б.Г.Ананьєва, 
Л.С.Виготського, С.Д.Максименка, І.Д.Беха, Т.М.Титаренка, О.М.Кочубейник, 
О.І.Гуменюк та інших. Питання особистісного зростання та самореалізації в 
підлітковому віці вивчалися К.О.Абульхановою-Славською, Л.І.Божович, І.А.Зязюном, 
Д.І.Фельдштейном, О.В.Флярковською та ін. Втім, зазначена проблематика потребує 
більш комплексного вивчення і розгляду в контексті сьогодення. Відповідно метою 
нашого дослідження було здійснення психологічного аналізу специфіки впливу 
позитивної «Я-концепції» сучасних підлітків на особливості їхньої самореалізації. 

«Я-концепція» – відносно стійка і водночас динамічна, цілісна, хоч не 
позбавлена внутрішніх протиріч система уявлень людини про себе, що включає такі 
компоненти: когнітивний – образ «Я», тобто система уявлень про себе; емоційно-
оцінний, афективний, що відображає ставлення до себе в цілому або до окремих 
якостей чи властивостей своєї особистості та діяльності (система самооцінок); 
поведінковий, який характеризує прояви перших двох елементів у поведінці. Таким 
чином, це прояв самосвідомості, який відіграє важливішу роль у формуванні цілісної 
особистості, детермінує активність суб'єкта, його стосунки з оточуючими, допомагає 
виробити ефективні поведінкові стратегії [1]. 

Центральним компонентом «Я-концепції» особистості є її самооцінка, адже 
вона відображає ставлення до себе та інших людей, міру розвитку самоповаги, 
почуття власної гідності, а отже, визначає успішність самореалізації. Саме рівень та 
характер самооцінки надають «Я-концепції» позитивного чи негативного 
забарвлення. Позитивна «Я-концепція» – це, по суті, позитивне ставлення людини до 
себе. Відповідно для позитивної «Я-концепції» властиві почуття власної значущості, 
віра в себе, адекватна оцінка своїх актуальних і потенційних можливостей, що 
підтримує прагнення особистості до покращення якості життя, реалізації власних 
цілей, чіткого уявлення життєвих перспектив, а це дає поштовх до особистісного 
зростання, ефективних взаємодій з оточуючими. Відповідно особистість з 
позитивною «Я-концепцією» успішно и конструктивно реалізує власні потреби у 
соціумі, завдяки хорошій саморегуляції та творчому потенціалу здатна легко 
пристосовуватись до складнощів мінливої дійсності, відкрита до світу [3]. 
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Натомість синонімом негативної «Я-концепції» є негативне самоставлення, що 
з часом може перетворитися на комплекс неповноцінності. Така концепція себе 
включає негативне самовизначення, відчуття власної непотрібності, відсутність віри в 
свої сили і досяжність поставлених цілей, часто виявляється в повторюваних 
саморуйнівних діях чи деструктивній тактиці спілкування, призводить до поступової 
особистісної деградації і соціального відчуження. Тому так важливо виявити ознаки 
формування негативної «Я-концепції» у підростаючої особистості і забезпечити 
психологічний супровід розвитку якостей, властивих позитивній концепції «Я». При 
цьому успішність психологічних впливів залежатиме від їх вчасності – здійсненні на 
етапі становлення «Я-концепції», що припадає на пубертатний період онтогенезу.  

В підлітковому віці активно формується самосвідомість, виробляється власна 
незалежна система еталонів самооцінки і самоставлення, все більш розвивається 
рефлексія та здатність до глибокого проникнення у власний внутрішній світ. Підліток 
починає усвідомлювати свою особливість і неповторність, в його свідомості 
відбувається поступова переорієнтація із зовнішніх оцінок на внутрішні – формується 
власна унікальна «Я-концепція». Втім самооцінка в цьому віці ще ситуативна, 
нестійка, є ризик формування негативного самоставлення підлітка і відповідно 
негативної «Я-концепції», що ускладнює самореалізацію підростаючої особистості. 
Натомість адекватна самооцінка є запорукою впевненості в собі, самокритичності, 
наполегливості, що сприяє високому рівню успішності в різних видах діяльності, 
виникненню широкого кола інтересів, активності у пізнанні себе та інших, а в підсумку 
– досягненню високого громадського і особистого статусу.  

Як зазначалось раніше, емоційно-ціннісний компонент є центральним в «Я-
концепції» особистості, тому адекватно високий рівень самооцінки підлітків можна 
вважати найбільш об’єктивним показником позитивної концепції їхнього «Я». За 
результатами теоретичного дослідження [1; 2; 4], вивчення успішності самореалізації 
в підлітковому віці вимагає діагностики рівня досягнень у навчанні та різних видах 
суспільно-корисної діяльності, визначення особистого статусу підлітка в групі 
однолітків. Відповідно для оцінки впливу «позитивності / негативності» «Я-концепції» 
на особливості самореалізації підлітків необхідне спостереження за їхньою 
поведінкою у різних життєвих ситуаціях та міжособистісних взаємодіях, експертні 
оцінки педагогічного колективу рівня навчальних досягнень учнів і їхньої громадської 
активності (участі в шкільному самоврядуванні, спортивних змаганнях, художній 
самодіяльності, мистецьких конкурсах тощо, наявності функціональних обов’язків у 
класі та міри покладеної на підлітків відповідальності), опрацювання журналів 
академічної успішності, соціометричне дослідження в класному колективі. 

Так, експериментальне дослідження було проведено в загальноосвітній школі 
с. Гiрники Волинської області. Вибірка досліджуваних становила 24 учні 8-9-х класів.  

На першому етапі експерименту за допомогою «Методики вивчення рівня 
самооцінки» (автор А.С.Будассі) [2] ми встановили, що неадекватно високий рівень 
самооцінки мають 33,33% досліджуваних підлітків, високий – 25%, середній – 
33,33%, неадекватно низький – 8,33%. Таким чином, становлення позитивної «Я-
концепції» можливе більш як у половини респондентів. 

На другому етапі експерименту в процесі соціометричного дослідження було 
з’ясовано, що статус «знехтувані» мають 41,67%, «популярні» – 33,33%, «зірки» – 
25%. Отже, успішність самореалізації у міжособистісних взаємодіях та високий 
комунікативний потенціал мають майже 60% підлітків. 

На третьому етапі дослідження, оцінивши громадську активність респондентів, 
ми з’ясували, що тільки 25% мають високий її рівень (за рейтингом, складеним 
класними керівниками експериментальних класів), 50% – середній і близько 25% – 
низький рівень. При цьому показники академічної успішності респондентів досить 
збіжні: 58,33% мають середній її рівень, 25% – високий і 16,67% – низький. Очевидно, 
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повноцінне самоздійснення властиве лише чверті досліджуваних, а близько 20% 
мають певні труднощі в самореалізації. 

Щоб перевірити взаємозв’язок проявів «негативної» і «позитивної» «Я 
концепції» на самореалізацію респондентів, ми зіставили всі одержані дані для 
кожного респондента. В результаті з’ясовано такі особливості впливу емоційно-
ціннісного компоненту «Я-концепції» (головного критерію її «позитивності-
негативності») на успішність самореалізації підлітків: 

1. Неадекватно високий рівень самооцінки респондентів впливає наступним 
чином: у міжособистісних взаємодіях вони мають соціометричний статус 
«знехтувані», їхня академічна успішність не вище середнього рівня, громадська 
активність незначна. Отже, неадекватно високий рівень самооцінки негативно 
впливає на самореалізацію підлітків через те, що у них виникає неправильне, 
ідеалізоване уявлення про себе і свої можливості, тому властиве гостре емоційне 
«відштовхування» усього, що це уявлення порушує. В такому випадку процес 
формування позитивної Я-концепції ускладнений, проявляється емоційна 
нестабільність, сприйняття довколишньої дійсності спотворюється, ставлення до неї 
втрачає адекватність – стає чисто емоційним, позбавленим раціональності, через що 
справедливі зауваження починають сприйматися підлітком, як прискіпування, а 
об'єктивна оцінка результатів роботи – як несправедливо занижена.  

2. Респонденти з високим та середнім рівнем самооцінки мають 
соціометричний статус «популярні» або «зірки», їхній рівень навчальної успішності 
вище середнього, вони беруть активну участь у громадській діяльності. Такі підлітки 
правильно ставляться до себе, реалістично оцінюють свої невдачі й успіхи, але в 
оцінці своїх досягнень намагаються передбачати, як до цього ставитимуться 
оточуючі, прагнуть самовиразитись і самоствердитись у колективі. Тобто можемо 
констатувати сприятливе протікання процесу формування позитивної Я-концепції. 

3. Респонденти з низьким рівнем самооцінки: належать до категорії 
«знехтувані», мають рівень академічної успішності не вище середнього і низьку 
громадську активність. Це призводить до непевності в собі, боязкості і відсутності 
домагань, неможливості реалізувати свої здібності. Такі підлітки не ставлять перед 
собою важкодосяжних цілей, обмежуються рішенням повсякденних задач, занадто 
критичні до себе, що стримує їхній особистісний розвиток. 

Таким чином, можна зробити висновок, що позитивна «Я-концепція» позитивно 
впливає на самореалізацію підлітків, але тільки помірковано позитивне 
самоставлення сприяє досягненню високого соціального статусу в групі однолітків, 
самоствердженню у міжособистісних взаємодіях та, меншою мірою, стимулює 
громадську активність і, отже, повноцінне самоздійснення. Натомість завищена і 
занижена самооцінка практично однаково негативно впливають на самореалізацію 
особистості підліткового віку. Оскільки у більшості досліджуваних ми виявили 
потенціал особистісного зростання, то перспективним напрямом подальших наукових 
досліджень є розробка ефективної стратегії психологічного супроводу формування 
позитивної «Я-концепції» в сучасних підлітків. 
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