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РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА
В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯК ПЛАНЕТАРНЕ ЯВИЩЕ

ВЧЕННЯ ПРО БІОСФЕРУ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Гриньова М.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Ситуація, яка склалася в суспільстві і природі є закономірним явищем в
еволюції людини як біологічного виду під впливом зовнішніх природних факторів і внутрішніх чинників, що супроводжувалося зміною структури її мозку
та зростанням рівня розумової діяльності.
Внаслідок тісної взаємодії неперервного природного розвитку інтелекту
людини, людства в цілому і всезростаючого споживання ресурсів довкілля в
природно-еволюційному часопросторі постійно складалося певне співвідношення цих двох показників. Важливо підкреслити, що збалансування ступеня
розумового розвитку і рівня споживання в історії людства ніколи не було.
Завжди споживання випереджало рівень інтелекту, навіть попри те, що людство весь час підсвідомо і свідомо намагалося компенсувати зазначену незбалансованість через розвиток певних духовних і моральних цінностей (релігійні
вірування, національні традиції і звичаї, особливості поведінки людини, її
культури тощо).
Водночас історія людства — це історія інтелектуального розвитку людини, рівень якої виявився недостатнім, аби розв'язати гострі проблеми апокаліптичного характеру, що постали перед суспільством на початку XXI ст.
Лише в 2-ій половині XX ст. суспільна думка під впливом реальної загрози
кризових явищ у суспільстві і природі нарешті дійшла до того, що так далі
жити не можна. Але на питання, як треба людству жити далі, поки що прийнятої суспільством обґрунтованої відповіді не існує.
Саме Вернадському судилося створити подібне вчення, яке дістало назву вчення про біосферу, або біосферологія. Результат праці вченого — передусім нове знання, і це є принциповою особливістю його наукової праці. Вчений на власний розсуд комбінує, осмислює результати своїх попередників і
колег. Звідси випливають принципова невизначеність результату і специфіка
соціальних відносин в науці, тобто взаємозв'язок між новим знанням і відомим
загальнонауковим знанням.
У листі до дружини 16 серпня 1894 р. В.І. Вернадський пише: «Мені
здається, я підмічаю закони. Відчуваю потуги мислі охопити відразу картинно
землю як планету. Як це важко! Але мені здається, з кожним разом все зрозумілішою стає картина, і мені інколи блищить перед розумовим поглядам загальна схема хімічного зародження Землі...». Так зароджувалось, по суті, найвизначніше відкриття XX, ст., а саме — вчення про біосферу.
В.І. Вернадський ніс відповідальність за ймовірні наслідки своїх наукових відкриттів, використання їх на благо чи на шкоду суспільству та людям.
Він зробив все можливе для того, щоб його наукова робота була корисна
людям і суспільству, а також щоб відповідала високим моральним ідеалам
науки.
Дослідники біографії Вернадського пишуть: «Численні свідчення — документи, спогади, листи, як надруковані, так і виявлені в архівах, дають змогу
стверджувати, що основні наукові концепції про біогеохімічні процеси, про
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космічну і планетарну роль живої речовини були сформульовані вченим у
період перебування його на Україні — на Старосільській біологічній станції
неподалік від Києва, в с. Шишаки поблизу Полтави, в Києві (Українська Академія наук, Київський університет), в Сімферополі (Таврійський університет,
де він був деякий час ректором у 1920 р.), в Петрограді (1921- 1922 рр.)».
Коли у нього почали зароджуватися ідеї в галузі біохімії, він писав: „Я
став ясно усвідомлювати, що мені належить донести людству нове вчення про
живу речовину, яке я створюю, і що це є моє покликання, мій обов'язок, який
я повинен здійснити в житті...". „Навіть якщо подальше дослідження покаже,
що я помилився, чи виявиться, що труднощі в роботі будуть мені не під силу, — я, як вчений, все своє життя віддавши науці — не можу собі морально
дозволити кинути цю роботу, якими б неприємностями та труднощами мені б
це не загрожувало і яка б не була думка інших про цю справу, значення якої
поки що визначається лише моїми власними переконаннями".
Під складно організованою та водночас відкритою зовнішнім впливам
системою Вернадський розумів сферу існування живої речовини, особливу
оболонку, яка складається з трьох-чотирьох геосфер: твердої кори вивітрювання, рідкої геосфери (вода), тропосфери (нижні шари атмосфери) і, ймовірно, стратосфери (верхня товща атмосфери). З урахуванням потужності кожної
зі сфер неважко визначити, що товщина біосфери максимально може сягати
кількох десятків кілометрів. По суті, це тонка плівка на поверхні планети, як
про це неодноразово заявляв і Вернадський. Та неможливо порівнювати з
фізичними розмірами роль цієї «плівки» в історії Землі.
Вернадський вважав, що біосфера геологічно вічна, що існує низка колишніх біосфер, низка товщ земної кори (метаморфічна, гранітна, частково —
осадочні породи) біогенного походження. Жива речовина при цьому є геологічною силою, котра трансформує низку інших геологічних оболонок планети.
На останньому етапі розвитку біосфери головною геологічною силою на планеті вже стає діяльність одного з видів живих істот, а саме — людини розумної.
За В.І. Вернадським, жива речовина біосфери є сукупність живих організмів, що в ній живуть. Жива речовина, так само як і біосфера, має свою
особливу організованість і може бути розглянута як закономірно виявлювана
функція біосфери. Організованість біосфери — організованість живої речовини — має розглядатися як рівноваги, рухливі, що весь час коливаються в
історичному і в геологічному часі близько точно виявлюваного середнього.
Зсуви або коливання цього середнього безупинно проявляються не в історичному, а в геологічному часі.
Різнорідність будови біосфери, різка розбіжність її речовини та її енергетики у формі живих і косних природних тіл є основний її прояв. Жива речовина є пластичною, змінюється, пристосовується до змін середовища, але,
можливо, має і свій процес еволюції, що проявляється в зміні з рухом геологічного часу, поза залежністю від зміни середовища. Еволюція видів переходить
в еволюцію біосфери [5]
З урахуванням подальшого розвитку вчення про біосферу нині феномен цей визначається таким чином: «Біосфера — це глобальна система, що
автоматично регулюється і програмується, розвиваючись у просторі та часі, це
природно- історична система, в якій постійно діють своєрідні ймовірнісні та
детерміновані процеси і яка акумулює й трансформує величезні ресурси енергії, речовини та інформації» [4].
Отже, біосфера — це одна із земних геологічних оболонок, де існувало, існує чи може існувати життя. Біосфера — це динамічно організоване ціле,
функція якого полягає в поглибленні, асиміляції, перетворенні та перенесенні
енергії та речовини. Інакше кажучи, в обширах Універсуму біосфера виконує
ентропоруй нуючу, тобто антихаотичну, впорядковуючу суще, функцію.
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Тому біосфера як ціле увіходить у більш широке утворення — своє геокосмічне оточення; як закономірний етап еволюції матерії — вона виконує
космічну функцію зниження ентропії (невпорядкованості) та організації матерії; як утвір системний — складається з впорядкованих, функціонально поєднаних потоків речовини та енергії, організованих, у свою чергу, в незліченні
системи нижчого.
Еволюційний процес набуває при цьому особливого і геологічного значення завдяки тому, що він створив нову і геологічну силу — наукову думку
соціального людства.
Під впливом наукової думки й людської праці і біосфера переходить у
новий стан — у ноосферу. Ми переживаємо в цей час винятковий прояв живої
речовини в біосфері, генетично пов'язаний з виявленням сотні тисяч років
тому Homo sapiens, створення цим шляхом нової геологічної сили, наукової
думки, що різко збільшує вплив живої речовини в еволюції біосфери. Охоплена цілковито живою речовиною, біосфера збільшує, очевидно, в безмежних
розмірах його геологічну силу і перероблювана науковою думкою Homo
sapiens, переходить. у новий свій стан — у ноосферу, в якій провідне місце
займають нанотехнології.
Вчений Корсак запропонував поділити всі нанотехнології на дві групи — на "справжні" і "несправжні". До перших слід віднести лише ті способи
виробництва, що не мають навіть мінімального шкідливого впливу на природне середовище і людину, а до других — усі інші.
Тим часом науковий прогрес не припиняється. До першої "справжньої"
нанотехнології (застосування фотокаталізації для біологічного знезараження)
невдовзі додалися ще дві, а навесні 2010 року — четверта. Це спонукає винайти цілком новий термін — ноотехнології — для позначення групи тих способів життєзабезпечення людей, які виявляються нешкідливими ні для біосфери, ні для самої людини. До них відносяться:
− створення з біологічних відходів з використанням специфічних бактерій пластичних мас з нормальними механічними властивостями,
які достатньо швидко саморозкладаються у довкіллі;
− трансформація за допомогою дешевих фотокаталізаційних сполук
звичайного поглинання світла в ефективне знезараження поверхонь тіл і повітря у приміщеннях;
− формування дисплейних та інших органічних плівок за допомогою
керування змінами вірусів і подібних наноструктур;
− перетворення шляхом використання життєдіяльності бактерій шару
піску в міцний пісковик, застосовний у будівництві. У найближчому
майбутньому все більше шкідливих для біосфери виробничих процесів поступатимуться місцем нанопроцесам, подібним до цих чотирьох (або ще більш досконалих).
Ноосфера — це царство розуму, і головним критерієм її розбудови,
особливо в останні століття історії, є організована наукова думка сукупного
людства. Водночас це не стан, а процес: «Біосфера перейшла чи, правильніше, переходить у новий еволюційний стан — в ноосферу, перетворюється
науковою думкою соціального людства» [3].
У листі до В.В. Докучаєва В.І. Вернадський писав: «наука — це та точка, яка може бути знайдена в житті. Поле наукової роботи діє тим началом
нескінченності, яке в ньому всюди розлите і яке відволікає душу від живого і
життєвого» [1].
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В.І.ВЕРАНДСЬКИЙ ЯК ПРИРОДОЗНАВЕЦЬ, МЕТОДОЛОГ
ТА ОРГАНІЗАТОР НАУКИ
Сонько С.П., Голубкіна О.М.
Уманський національний університет садівництва
Зазвичай XVII і XVIII ст. називають століттям Ньютона, XIX ст — століттям Ч.Дарвіна, а наш час по праву називають століттям Вернадського. Творчі
інтереси В.І.Вернадського були дуже широкі. З 416 опублікованих праць 100
присвячено мінералогії, 70-біогеохимії, 50-геохимії, 43-історії наук, 37організаційним
питанням,
29-крісталлографії,
21-радіогеології,
14грунтознавчтву, решта — різним проблемам науки. Спільною характерною
рисою досліджень ученого є фундаментальність. Тому його праці і ідеї не
втратили актуальності і практичного значення і в наші дні.
Найголовніша риса В.І.Вернадського, як ученого, полягає в тому, що
він сприймав Природу, як єдине ціле. Головною метою діяльності
В.І.Вернадського, не дивлячись на різноплановість його інтересів, було пізнання природних тіл. Цьому він як природознавець-натураліст присвятив все
своє життя. Під природним тілом він розумів логічно замкнуту систему, яка
вивчається в сукупності всіх своїх властивостей.
Ця особливість мислення В.І.Вернадського склалася під безпосереднім
впливом його вчителя В.В.Докучаєва, який в ті роки вів колосальну боротьбу
за визнання ґрунтознавства самостійною наукою, а ґрунти природним тілом.
Відмінною рисою діяльності В.І.Вернадського, як природознавця-натураліста,
було те, що він в своїх дослідженнях послідовно переходив від найбільш простих природних тіл, таких як кристал, до все більш і більш складних — мінерал, ґрунт, земна кора, планета, біосфера, ноосфера.
До глобальних природних тіл відноситься біосфера або географічна
оболонка.
Поняття
«біосфера»
і
«ноосфера»,
які
використовував
В.І.Вернадський, по суті описують різні стадії розвитку географічної оболонки.
Ця стадійність географічної оболонки пов'язана з розвитком живих організмів. В.І.Вернадський ввів діяльність живих організмів в загальний геохімічний процес. Саме введення поняття живої речовини допомогло
В.І.Вернадському створити вчення про біосферу. Утворення біосфери — це
одна з найхарактерніших рис організованості нашої планети.
У розвитку живої речовини, як відзначав В.І.Вернадський, простежується один чітко спрямований процес — цефалізація, тобто удосконалення
центральної нервової системи. В процесі поступового розвитку мозку з'явився
Розум. Розум поставив людину в абсолютно особливі стосунки з її оточенням.
Таким чином, В.І.Вернадський виявив ноосферний процес, тобто перехід
біосфери в ноосферу під впливом наочно-практичній діяльності людини, що
спрямовується її розумом.
В.І.Вернадський неодноразово підкреслював, що поки цей ноосферний
процес йде здебільшого стихійно. Головне завдання він бачив в усвідомленні
наявності цього ноосферного процесу. Відомо, що лише в кінці ХХ століття
людство почало усвідомлювати цей процес. Свідченням тому є всесвітня кон-
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ференція ООН з навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася в 1992
г в Ріо-де Жанейро. Саме на ній була вироблена програма дій людства в ХХI
столітті.
Усвідомивши ноосферний процес, що стихійно йде, В.І.Вернадський
зробив все можливе для того, щоб людський розум почав управляти цим
процесом на основі «свідомої організованості» науки. Для цілеспрямованого
організаційного будівництва науки необхідно було виявити і проаналізувати
провідні тенденції її розвитку і вказати шляхи подальших пошуків.
В.І.Вернадський передбачав і те, що на цьому напрямі пошуку з'являться нові
«нетрадиційні», синтетичні за своєю суттю проблеми, які пізніше назвуть
міждисциплінарними. Ці нові проблеми зажадають для свого вирішення об'єднання фахівців різного профілю, створення проблемних колективів.
В.І.Вернадський вийшов і на ідею формування тимчасових груп фахівців, що
об'єднуються єдиним проектом, спрямованим на вирішення синтетичних,
міждисциплінарних проблем. Але для цього потрібна дуже висока соціальна
захищеність учених і велика свобода для прояву творчої індивідуальності.
В.І.Вернадський багаторазово підкреслював, що наука «створюється на основі
вільних пошуків творчої особи, а наукові знання отримуються, підтримуються і
виявляються масовою роботою, масовою творчістю».
Як природознавець Вернадський вніс істотний вклад до мінералогії і
кристалографії. У 1888-1897 він розробив концепцію структури силікатів,
висунув теорію каолінового ядра, уточнив класифікацію кремнеземних сполук
і вивчив ковзання кристалічної речовини, перш за все явище зрушення в
кристалах кам'яної солі і кальциту.
У 1890-1911 розробив генетичну мінералогію, встановив зв'язок між
формою кристалізації мінералу, його хімічним складом, генезисом і умовами
утворення.
У ці ж роки Вернадський сформулював основні ідеї і проблеми геохімії, в рамках якої їм були проведені перші систематичні дослідження закономірностей будови і складу атмосфери, гідросфери, літосфери.
З 1907 Вернадський веде геологічні дослідження радіоактивних елементів, поклавши початок радіогеології.
У 1916-1940 сформулював головні принципи і проблеми біогеохімії,
створив вчення про біосферу і її еволюцію. Вернадський поставив завдання
кількісного вивчення елементного складу живої речовини і виконуваних нею
геохімічних функцій, ролі окремих видів в перетворенні енергії в біосфері, в
геохімічних міграціях елементів, в літогенезі і мінералогенезі. Їм були схематично окреслені головні тенденції в еволюції біосфери: експансія життя на
поверхні Землі і посилення її перетворюючого впливу на абіотичне середовище; зростання масштабів і інтенсивності біогенних міграцій атомів, поява
якісно нових геохімічних функцій живої речовини, завоювання життям нових
мінеральних і енергетичних ресурсів; перехід біосфери в ноосферу.
Як методолог Вернадський в структурі наукового знання виділяє
два головні розділи. З одного боку, це система наукових фактів (звичайно
класифікованих і узагальнених), а з іншого — наукові теорії, концепції, гіпотези. Саме другий розділ наукового знання, із його точки зору, рівноцінний
філософії. У своїх методологічних побудовах Вернадський доходить висновку,
що зростання наукового знання у наш час швидко стирає відмінності між
окремими науками. Учені все частіше спеціалізуються не по науках, а по
проблемах. Це дає можливість зосереджуватися і значно глибше проникати в
явище, що вивчається, а крім того дозволяє охоплювати його з різних позицій
і точок зору. У цьому плані характерне відношення самого Вернадського до
проблеми простору, часу, симетрії.
Так, ідея життєвого (біологічного) часу Вернадського повністю вписується в нову картину світу, що увійшла до науки з моменту розробки теорії
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відносності. Це новий науковий світогляд розвивається їм на близькому його
науковим інтересам матеріалі біогеохімії (біологічній і геологічній еволюції).
Вернадського цікавить, насамперед, специфіка біологічного часу, тобто часу,
пов'язаного з життєвими явищами. Він доходить висновку, що найбільш характерною ознакою біологічного часу є його подільність, що має вираз в зміні
поколінь живого. Відмітною властивістю життєвого часу для нас є його проживаємість людиною, тобто сприйняття його як тривалості, що має початок,
кінець і напрям. Вернадський називає це великою загадкою «вчора-сьогоднізавтра», що стирає межу між психологічним і фізичним часом.
Цікаво, що уявлення Вернадського про незворотність часу дивно точно
знайшли віддзеркалення в ідеях бельгійського фізика — лауреата Нобелівської премії Іллі Пригожина — одного з творців популярної нині в науці синергетики або теорії дисипативних структур. У своїй відомій книзі «Порядок із хаосу» він доводить, що перехід від теплового хаосу до порядку, впорядкованої
фізичної структури може здійснюватися лише в сильно нерівноважних умовах.
Але, згідно Вернадському, і біосфера в цілому і її живі або неживі компоненти
існують саме в нерівноважних умовах. І в цьому сенсі життя постає перед
нами як вищий прояв процесів самоорганізації, що відбуваються в природі.
Сьогодні відомо, що процеси самоорганізації в різних природних системах
виявляються в явищі гомеостазу або ж прагненні до динамічної рівноваги.
Власне, два найважливіші постулати сучасної екології будуються саме на
уявленні про феномен життя і про прагнення різних живих систем підтримувати стійку динамічну рівновагу. Таким чином, наукові концепції Вернадського,
будучи істотно важливою стороною його наукових і філософських ідей, поза
сумнівом сприяли, як і вся його методологія пізнання, формуванню сучасної
наукової картини світу і продовжують підживлювати її розвиток.
Дуже важливою особливістю діяльності В.І.Вернадського є те, що він
був не лише видатним ученим-теоретиком, тонким дослідником, що веде свої
спостереження і в експедиціях, і в лабораторії, але він був також найбільшим практиком організації науки, громадським і політичним діячем. Їм
було створено понад 20 наукових інститутів і лабораторій. Він прагнув результати своїх наукових результатів відразу втілювати в життя. Ось стисла
хронологія організаторської діяльності академіка В.І.Вернадського:
− 1885 — 1890 рр. Наглядач Мінералогічного кабінету Петербурзького товариства природознавців.
− 1889 р. Обрання членом Британської асоціації наук. Обрання членом Французького мінералогічного товариства. Брав участь в
Міжнародній виставці в Парижі, представляючи ґрунтову колекцію
В.В.Докучаєва.
− 1890 р. Призначення приват-доцентом мінералогії і кристалографії
і в.о. наглядача Мінералогічного кабінету Московського університету.
− 1890-1891 р. Професор мінералогії і кристалографії Московського
університету.
− 1892 р. Призначення завідувачем мінералогічним кабінетом Московського університету.
− 1893 р. Досліджував ґрунти Полтавської губернії. Обрання членом
Мінералогічного товариства в Петербурзі.
− 1895, 1896, 1897 рр. Проводив екскурсії Уралом.
− 1899
р.
Провів
геолого-мінералогічні
екскурсії
Кримом,
Керченським і Таманським півостровами і Кавказом.
− 1901 р. Провів геологічні екскурсії у Тамбовській і Полтавській
губерніях. Організував при Мінералогічному кабінеті гурток (нині —
Геошкола при МГУ).
− 1906 р. Вибраний ад'юнктом з мінералогії в Академію Наук, а та-
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кож членом державної ради від університетів.
1906-1914 рр. Завідувач Мінералогічним відділенням Геологічного
музею Академії наук.
1907 р. Обрання в Державну раду від Академії Наук. Організував
перші пошуки радіоактивних мінералів на території Росії.
1908 р. Організація експедиції Н.А.Кулика до Сибіру, на місце
падіння Тунгуського метеорита.
1910 р. За ініціативою Вернадського створена Радієва комісія.
Написав записку «Про необхідність дослідження радіоактивних
мінералів Російської імперії». Виступив з доповіддю «Завдання дня
в області радію».
1911 р. Очолив експедицію з вивчення радіоактивних мінералів до
Закавказзя, Середньої Азії, Уралу.
1912 р. Обрання ординарним академіком. Організація мінералогічної лабораторії.
1914 р. Призначення директором геологічного і мінералогічного
музею Російської Академії наук.
1915 р. Організація Комісії з вивчення природних продуктивних
сил Росії (КЕПС) і обрання її головою.
1917 р. Обрання членом вченої ради Міністерства землеробства.
Призначення Головою Комісії з учбових установ і наукових
підприємств Міністерства народної освіти.
1918 р. Організація Української Академії Наук, першим президентом якої обирається В.І.Вернадський. Читання курсу геохімії в
Київському університеті.
1920 р. Обрання ректором Таврійського університету.
1921 р. Створення в Москві Радієвого інституту. Обрання професором мінералогії Паризького університету (Сорбона).
1929 р. Перетворення Відділу живої речовини в Біогеохімічну лабораторію АН СРСР (зараз — інститут геохімії і аналітичної хімії ім.
В.І.Вернадського РАН).
1933 р. Очолив Метеоритну комісію, створену за його ініціативою в
Академії наук СРСР.
1934 р. Організував Комісію з вивчення важкої води, вибраний її
головою.
1935 р. Обрання віце-президентом Московського товариства випробувачів природи.
1937 р. Брав участь в роботі 17 сесії Міжнародного геологічного
конгресу (Москва). Організував Міжнародну Комісію з визначення
віку порід радіоактивними методами. Вибраний її Віце-президентом.
1939 р. Організація Метеоритного комітету. Організував і очолив
Комісію з ізотопів. Вибраний членом 3-х відділень АН СРСР: геолого-географічних, хімічних і фізико-математичних наук.
1940 р. Початок роботи над проблемою «Життя в космосі». Брав
участь в роботі наукових конференцій з порівняльної фізіології і
проблеми пегматитів (Київ).
1942 р. Присуджена Державна премія СРСР за багаторічні видатні
роботи в області науки і техніки. Нагородження орденом Трудового
Червоного Прапора за видатні заслуги в розвитку геохімії і генетичної мінералогії.
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ЕНТОМОЛОГІЯ В ПРАЦІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
«ЖИВА РЕЧОВИНА»
Білявський Ю. В., Міняйло А.А., Матвєєва О.Ю., Бохан З.М.
Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція
імені М.І. Вавилова Інституту свинарства
і агропромислового виробництва НААН
До значимих наукових заслуг в дослідницькій справі Полтавського дослідного поля віднесені праці таких видатних вчених, як В.В. Докучаєв,
В.І. Вернадський, М.І. Вавилов, О.Н. Соколовський та ін. Значні втрати
врожаю сільськогосподарських культур Полтавської губернії спричинялися
масовим поширенням хлібного жука, гессенської та шведської мух, сарани та
ін. Така ситуація дала поштовх до розвитку прикладної ентомології як окремої
науки, оскільки до цього ентомологія була частиною зоології, а її завдання
зводилися виключно до вивчення біології комах [4].
Курдюмову М.В. та Знаменському А.В. в ентомологічному відділі довелося першими прокладати шлях дослідного вивчення шкідників, розробляти
методику досліджень і визначати завдання та напрямок подальшої роботи.
Особливу увагу приділяли вивченню біології шкідників польових культур та
вплив на їх чисельність комплексу агротехнічних заходів. Найвідоміша праця
М.В. Курдюмова (1913 р.) «Главнейшие насекомые, вредящие зерновым злакам в Средней и Южной России» та книга А.В. Знаменського «Насекомые
вредящие полеводству…» (1926 р.) не втратили своєї актуальності й зараз.
Талановитим ученим вдалося зібрати у відділі прекрасну ентомологічну
бібліотеку (більше 3000 томів) та колекцію комах. Курдюмов М.В. вперше
поділив прикладну ентомологію на медицинську і сільськогосподарську, а
останню, в свою чергу, на зоотехнічну та рослинницьку. Рослинницька ентомологія визначалася ним як «наука про пошкодження рослин шкідниками», і
була тією дисципліною, яка повинна вивчатися на сільськогосподарських
науково-дослідних станціях. І з цього часу прикладна ентомологія починає
використовувати методи польового досліду — визначального і специфічного
метода науки про рослинництво [1].
Неодноразово, перебуваючи на Полтавському дослідному полі,
В.І. Вернадський писав: ”...Вчера рано утром (12.04.1918 р.) был с
В.Ф. Николаевым на Опытном поле. Говорил с С.Ф. Третьяковым,
А.В. Знаменским. Хорошее впечатление. Приятно видеть учреждение, где
идет преемственная научная работа. И сейчас, после смерти талантливого
энтомолога Курдюмова, в энтомологическом бюро работает Знаменський,
интересный и преданный делу энтомолог». А також «…здесь есть научноработающие: ботаник и энтомолог (мухи) В.Ф. Николаев, миколог
Н.Ф. Николаев, два надежных энтомолога (ихневмоны и земляные
блохи) Оглоблины, ботаник Ящуровский, орнитолог Гавриленко, энтомолог
Знаменский и т.д.» [1].
Вивчаючи історію хімічних елементів у земній корі, В.І. Вернадський
вперше звернув увагу на роль живих сполук — рослинних і тваринних організмів — в історії хімічних елементів на Землі. У зв’язку з цим, останні 15-20
років свого життя В.І. Вернадський вивчав хімічний склад і поширення тваринних й рослинних організмів. Досліджував їх участь в реакції та переміщеннях хімічних елементів в земній корі (біосфері), створив нову науку — біогеохімію, яка має глобальне наукове й сільськогосподарське значення [2].
В.І. Вернадський писав «… Животное или растение биолога не есть
живое, реальное тело, не есть живой природный организм. Реальный организм неразрывно связан с окружающей средой, и можно отделить его от нее
только мысленно».
Яскравим прикладом цього була ентомологічна інформація, яка при-
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вернула увагу Вернадського: «Английский натуралист доктор Карутерс в свой
час (25 ноября 1889 года) наблюдал над Красным морем грандиозное переселение саранчи с берегов Северной Африки в Аравию. В течении трех дней
плотные тучи насекомых, закрывая солнце и производя тревожный шум,
непрерывно проносились над головой наблюдателя. Оказалось, что туча
занимала пространство в 5967 квадратных километров и весила 44 миллиона
тонн. Специалисты-энтомологи, в том числе Давид Шарп, обсуждавший заметку Карутерса в томе №41 английского журнала «Природа» за 1890 г. не
нашли в ней ничего необыкновенного. Владимир Иванович пометив страницу,
том, год и название журнала в коллекционной карточке. Помощник, следя за
ним, несмело сказал: «А зачем это нам, Владимир Иванович, ведь мы не энтомологи, не физиологи, не биологи...?». «- Да, мы с вами не биологи, но тут,
есть какая-то мысль. А из истории науки и опыта я знаю, какие неожиданные
последствия бывают от случайно брошенной мысли, если она коснется ума и
воли искренней человеческой личности в нужный момент… Один такой случай
нередко оправдывает всю жизнь!». Так возникла папка с надписью «Живое
вещество» [3].
Так сталося, що у 1918 році була організована Українська академія наук, а її першим президентом був призначений В.І. Вернадський. Крім курсу
«Геохімії» в Київському університеті, ним розпочаті перші експериментальні
роботи з досліджень живої речовини. В 1926 році, по поверненню в Ленінград, праця в відділі живої речовини ним була продовжена.
Отже, вважаємо, що оригінальні та прогресивні праці та ідеї вченихентомологів Полтавщини були визначальними у науковій діяльності Володимира Івановича Вернадського.
«Наука едина и неразделима. Нельзя заботиться о развитии одних
научных дисциплин и оставлять другие без внимания. Нельзя обращать внимание только на те, приложение к жизни которых сделалось ясным, и оставлять без внимания те, значение которых не осознано и не понимается человечеством». Більшість з геніальних ідей Вернадського вже стали частиною
сучасної науки. Але ціла низка його ідей, можливо найбільш дивовижних та
надзвичайних, ще очікує своїх діячів.
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УЧИТЕЛЬ ТА УЧЕНЬ
(ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА
В.І. ВЕРНАДСЬКОГО І 75-РІЧЧЯ СМЕРТІ ЙОГО УЧНЯ
ПРОФЕСОРА В.А. ЗІЛЬБЕРМІНЦА)
Джурка Г.Ф., Голінько І.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Ці дві дати виповнюються в цьому році. Одна із них, а саме 75 річниця
смерті видатного вченого доктора геолого-мінерологічних наук, професора
Веніаміна Аркадійовича Зільбермінца, пов’язана із долею видатного науковця,
життя якого обірвалося в застінках одного із концтаборів.
Веніамін Аркадійович був близьким другом академіка Володимира Івановича Вернадського, від якого він часто одержував підтримку, відчував його
постійну турботу. Беззаперечно для В.І. Вернадського смерть близького товариша залишила глибокий слід в його ніжній, лагідній, доброзичливій душі.
Дізнавшись про арешт і можливі його наслідки і знаючи, що нічим не
можна допомогти, Володимир Іванович пише листа Веніаміну Аркадійовичу і
передає його дружині з надією, що цей лист в майбутньому може бути йому
охоронною грамотою після повернення із заслання. Лист був такого змісту:
«Дорогой Вениамин Аркадьевич! Друг и ученик мой. Наступают последние
дни моего жизненного пути, более мы не увидимся. Верю, что вы живы, поэтому пишу Вам. Вы должны знать, что считаю и считал Вас честнейшим человеком. Вы не могли изменить Родине. Вы всегда были верным сыном ее,
боролись за расцвет ее, за правду и несли на алтарь науки все свои достижения, весь свой незаурядный ум. Брешь, образовавшаяся без Вас, как в геохимии, так и минералогии, не заполнилась. Заменить Вас без ущерба для дела я
не смог. Область Ваших наблюдений так велика, диапазон Ваших полевых
исследований и открытий огромен, и Вы вырисовывались мне всегда как
большой специалист в нашей области, которому я доверял все свои ответственные начинания в минералогии и геохимии, и Вы всегда их так блестяще
завершали. Я убежден, что Вы еще много сделаете для науки и уже не я, а
ученики мои будут приветствовать Вас, снова вернувшегося в славную плеяду
наших геологов. Дерзайте, идите вперед, и Родина сумеет еще отблагодарить
Вас за все тяжелые испытания, которые Вам пришлось пережить. Ваш В.
Вернадский. 1.ХII.43.» [3].
Веніамін Аркадійович Зільбермінц народився в Полтаві 19 червня (1
липня) 1887 року в сім’ї військового лікаря, який все життя прослужив в російській армії. В 1904 році Зільбермінц закінчує Полтавську гімназію, рік навчається в Київському університеті, а потім переїхав у Петербург і поступив там
на фізико-математичний факультет, який закінчив в 1911р. Паралельно з
навчанням в університеті Зільбермінц відвідує лекції на металургійному
відділенні Політехнічного інституту.
Першим місцем роботи молодого вченого була кафедра мінералогії Петербурзького університету, а першим науковим керівником — П.О. Земятчинський- опонент докторської дисертації В.І. Вернадського [2]. Зберігся його
лист до В. Вернадського направлене з оказією в Київ 28 вересня 1918 року:
«…мне хотелось бы вполне определенно просить о представлении какой-либо
подходящей работы. (…)… сейчас работаю в [Геологическом] комитете как
геолог-сотрудник, кроме того, по-прежнему, занимаюсь и в Университете.
Мне всегда хотелось работать у себя на родине (сам я уроженец Полтавы), и
сейчас — благодаря вашему присутствию — в особенности … мог бы работать
и по учебной части, так как с (украинским) языком знаком достаточно хорошо. (…) Очень прошу простить меня если только понапрасну затрудняю Вас и
если в работниках нет никакой надобности ». Але планам Веніаміна Аркадійо-
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вича невдалося здійснитися, він залишився в Петрограді і почав активно
працювати в Комісії по вивченні природніх продуктивних сил, яку очолював
Вернадський. Багато займався осадовими породами, співпрацював з Самойловим, а потім працював на Уралі, Кавказі де відкрив новий рідкоземельний
мінерал названий ним на честь Ф.Ю. Левінсона-Лессінга (1861-1939)
лесінгітом [1,4].
Співпраця з Самойловим привела Зільбермінца до Донбаса, де він вивчав геологію промислових місцезнаходжень, тут він зробить свої відкриття, і
цей район буде останнім регіоном його польових робіт. Але дякуючи Зільбермінцу виявилось що донецьке вугілля містить один із рідкісних елементів — Германій Він пише в газеті «Известия» від 5 лютого 1936 року:
«…германий обнаружен нами не только в средних пробах многих угольных
пластов, но и в ряде продуктов переработки углей — при их сжигании и коксовании. Мы уже получили небольшие количества первого советского германия из топочной золы, доставленной из Донецкого бассейна... Германий имеет исключительное значение в промышленности оптического стекла…». Весною 1938 року Зільбермінц побував в Дніпропетровську, а потім він повернувся в Москву де його арестували.
Він був першим українським вченим, який в 1933-1937 рр. зміг поставити і вирішити проблему використання вугілля в якості джерела рідкісних
металів. Всі ці роки він активно переписується з Вернадським, особливо тоді
коли він переїздить за запрошенням Якова Володимировича Самойлова до
Москви. Із листа 1929 року : « Мне трудно передать Вам мою безконечно
большую благодарность за то внимание, которое Вы мне уделили в Вашем
последнем письме. Последние годы, я чуствую себя крайне одиноким — в
Москве почти нет общения в области минералогии, а в Ленинграде бывать
часто и подолгу не приходится. И я крайне признателен Вам за предоставление возможности общения с Вами — это так важно для увеличения моей бодрости и энергии, без которых сей час так часто бывает особенно трудно» [3].
Після арешту Зільбермінца багато його колег і друзів відвернулися від нього,
але не Вернадський. Володимир Іванович аише лист до юридичної інстанції
такого змісту: «Прошу пересмотреть дело крупного ученого В. А. Зильберминца...» Далі він дає блискучу характеристику працям вченого : «Я знаю эту
работу с первых шагов его—теперь более 28 лет. Он имеет большие заслуги
перед нашей страной. В последнее время занялся важными вопросами о редких элементах... В этой трудной области он мне вырисовывается как самый
крупный специалист». Він не приймає звинувачення, які висунуті були його
учню: «Я лично убежден, что В. А. Зильберминц не может являться вредителем. Тут явно какая-то ошибка...» . Володимир Іванович чудово розумів,
наскільки відповідальний його крок, оскільки це могло зашкодити його кар’єрі
і йому самому, але він відсилає листи до керівників країни. У 1939 р. життя
В.А. Зільбермінц трагічно обірвалося : у 1938 р. він був заарештований органами НКВС і за вироком Військової колегії Верховного Суду СРСР розстріляний. У 1956 р. він був посмертно реабілітований [1,4].
Веніамін Аркадійович Зільбермінц — людина великої ерудиції, енергії і
працездатності. Після війни, в 1946 р., за дослідження по технології вилучення германію із золи і коксу вугілля відзначений Сталінською премією. У 1960
р. відкриття В.А. Зільбермінцом закономірності накопичення германію в при
контактових ділянках пластів всіх вугленосних басейнів світу було запропоновано назвати «законом Зільбермінца» [2].
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МАЛОВІДОМІ ІМЕНА ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА ЛЮБИТЕЛІВ
ПРИРОДИ (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ВЕРНАДСЬКОГО В.І. ТА 95-РІЧЧЯ ВІД СТВОРЕННЯ
ПОЛТАВСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЛЮБИТЕЛІВ ПРИРОДИ)
Джурка Г.Ф., Голінько І.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
У березні 2013 р. минає 150-та річниця від дня народження геніального російського та українського вченого, далекоглядного засновника Національної академії наук України Володимира Івановича Вернадського. Його незабутнє ім'я, багатогранна наукова діяльність і багатюща творча спадщина золотим фондом увійшли до скарбниці світової науки. Володимир Іванович походив з відомого дворянського роду Вернадських, своїм родинним козацьким
корінням був тісно пов'язаний з Україною і завжди зберігав українські національні традиції.
Революційні події 1917 р. відкрили шлях до формування української
державності, розвитку освіти, науки і культури. Того ж року В.І. Вернадський
переїздить з Петрограда на Полтавщину, а згодом — до Києва. І коли постало
питання про створення Української академії наук (УАН). Саме йому було запропоновано взяти участь в організації Академії наук, а на першому Спільному зібранні академіків
27 листопада 1918 р. його одноголосно обрали Президентом УАН.
Разом з тим В.І. Вернадський значну увагу приділяв і менш важливим
проблемам місцевого значення, зокрема, за його ініціативою були створені в
ряді обласних центрів Товариства любителів природи (Полтавська, Київська,
Житомирська, Крим). У цьому році товариству Полтавської області виповнюється 95 років. Первинний список нараховував 116 осіб. Серед них були люди
різних національностей (українці, росіяни, євреї, німці) і різного матеріального
статку [5]. Невідомі ряд імен — Ро Л. М., Голобородько П.Г., Трепке Е.Є.,
Ярошевич Д. О., Щербаківський В.М., Старицька Н.О., Власенко Й.О. та багато інших.
Хотілося б зупинитися на менш відомих персоналіях із цього списку.
Серед них — Власенко Й.О., перший завідувач кафедри хімії теперішнього
ПНПУ імені В. Г. Короленка. Народився 16 серпня 1880 року в с. Супрунівка
Полтавського району, Полтавської області. З 1931 р. почав працювати завідувачем кафедри хімії Полтавського інституту соціального виховання. Значну
увагу приділяв методичному забезпеченню лабораторного практикуму як із
неорганічної так і органічної хімій. У 1929 і 1932 р. ним були написані навчальні посібники для студентів з цих предметів. У 1929 р. в наукових записах
Полтавського інституту соціального виховання Йосип Олексійович опублікував
роботу: «Експериментальне дослідження закону збереження маси речовин».
Він також багато уваги приділяв новому обладнанню хімічних кабінетів
у вузах: змонтував витяжні шафи, спроектував під’єднання води до робочих
місць, нагрівними приладами, забезпечив кожного студента на робочому місці
необхідними приладами, матеріалами, реактивами.
Викладання матеріалу здійснював на рівні електронних уявлень про
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будову речовини, визнав двоїсту природу світла — роботи французького
фізика Луї де Бройля, який у 1924 р. зробив припущення, що корпускулярнохвильова двоїстість властива не тільки фотонам, а й електронам. За такі погляди його неодноразово попереджали, робили зауваження, але він був переконаний у правоті своїх поглядів.
Й.О. Власенко вперше в Полтаві створив музей-кабінет хімії Полтавщини, де були представлені експонати заводів, що випускали хімічні прилади і
обладнання [7].
Окреме місце займають Старицькі — Надія Олександрівна, Єлизавета Петрівна та Наталія Олександрівна. Ця сім’я зробила великий внесок
у розвиток товариства. Старицька Надія Олександрівна 1872-1973 рр. —
дочка Олександра Павловича Старицького, закінчила Бестужевські курси і
працювала педагогом в Петербурзі. Пізніше жила в Полтаві зі своїм стареньким батьком, а з 1948 року в м. Павловськ у свого племінника. Померла в
1973 році.
Варто відмітити і сімейні традиції членства в Товаристві природолюбів — це сім’я Трепке, — німці по національності. Вони були колоністами і
приписаними до стану купців, мали власність у вигляді будинків, млинів і
крамниць у Полтаві, володіли ґрунтами, маєтками, фактично стали багатими
поміщиками, але всі роки фінансували Полтавське товариство любителів
природи. Вільгельму Вільгельмовичу у 90-х роках XIX століття дістався маєток
у селі Ковалівка в 1150 десятин. Господарство мало головним чином, землеробський характер. На великій площі орної землі велася складна восьмипільна система сівозмін. Тут щорічно вирощували насіння високо сортових зернових культур. Після революції 1917 року, під час громадянської війни, маєтки
Трепке були пограбовані і розгромлені. У 1921 році будинки в Ковалівці частково відремонтували вихованці Полтавської колонії малолітніх правопорушників ім. М. Горького під керівництвом А. С. Макаренка [4,9].
Важливий внесок у розвиток українського краєзнавства, особливо його
природничого напрямку, вніс Олександр Теофілович Булдовський, життя
та діяльність якого невідривно пов'язані з Полтавщиною. Олександр Теофілович народився 13 березня 1887 році в с. Старі Санжари, Новосанжарського
району, Полтавської області.
В 1918 р. молодого талановитого викладача було обрано головою науково-педагогічної ради Полтавського педагогічного інституту, в якому в 1920
р. йому було запропоновано місце професора зоології і методики природознавства.
Високосвічена людина, знавець багатьох європейських мов (англійської, французької, німецької та ін.), Т.О. Булдовський залишив важливий науковий доробок, зокрема, "Матеріали для фауни р. Ворскли", інші статті та
замітки, надруковані в "Записках Полтавського інституту народної освіти" [1].
Роботу в Полтавському педагогічному вузі Т.О. Булдовський вдало суміщав з працею в Полтавському центральному музеї. За його безпосередньою
участю була розгорнута унікальна експозиція природничого відділу, яка заслужено вважалася однією з найкращих в Україні. Причому для дослідження
природи краю вчений широко залучав студентів педінституту, краєзнавчий
актив області. Добре знаною в республіці стала створена ним зоолабораторія,
яка стала належною базою для підготовки майбутніх природознавців [2,6].
Лучицький Володимир Іванович (1877-1949 рр.) очолював Геологічний комітет УАН як базу наукової діяльності вчених по проведенню комплексних геологічних досліджень України. Багато уваги приділяв В. І. Лучицький
проблемі об’єднання університету святого Володимира та Українського народного університету, в єдиний Український, а також відкриттю нових університетів та інститутів різного типу — народних, приватних та державних у великих
містах України. Професор Лучицький долучається до вивчення природних
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виробничих сил при Кримському товаристві природознавств. Він є фундатор і
перший директор УГК. Як самостійна геологічна організація УГК розпочала
свою діяльність з 1 лютого 1918р. В. І. Лучицький був у складі комісії зі створення Української академії наук (УАН), яку очолював В. І. Вернадський, комісії
з вивчення природних багатств України, організованої В.І. Вернадськнм при
фізико-математичному відділенні УАН. У 1919 р. він також очолював комісію
природних багатств і підсекцію корисних копалин. Але, незважаючи на все
це, вченого так і не було обрано до складу УАН. Мабуть, ця обставина спонукала Володимира Івановича залишити Київ і зайнятися педагогічною діяльністю в інших наукових установах.
Професор В. І. Лучицький дуже багато зробив для вивчення геологічної будови території України та її мінерально-сировинних ресурсів. Він опрацював стратиграфічну схему докембрію українського щита, виділивши в її
складі певні провінції, комплекси, серії і відділи.
В. І. Вернадський допоміг підготувати статут і програму товариства. Ці
документи були прийняті на засіданні правління 30 травня 1918 року. На
ньому Вернадський виступив із доповіддю на тему «Про деякі спостереження,
що мають значення в геології». У листі до О. Є. Ферсмана в Москву з Полтави
Вернадський більш детально пише про свій виступ: «Я читав доповідь в Полтавському товаристві любителів природи і пошлю її прямо в «Природу» під
назвою «Про значення для геохімії спостережень над складом і вагою організмів».
Крім того, вчений прочитав ще ряд лекцій, виступив перед міською
владою ініціатором створення ботанічного саду, народного університету, а
також працював експертом у комісії по водних ресурсах Полтави.
У звіті Полтавського товариства любителів природи від 20 листопада
1918 року місцевому самоврядуванню наголошується: «В процесі культурного
розвитку кожної країни справа вивчення рідної природи займає почесне місце.
На знанні природничо-історичних умов базується цілий ряд промислів і промислових галузей. У шкільній і виховній справі природознавство відіграє визначну й почесну роль. Загальна наша освіта, формування інтелекту сучасної
людини немислиме без залучення до природи і знання розв'язання її загадок»
[9].
Такий цікавий, на нашу думку, є у нас фактичний матеріал по створенню в Полтаві товариства любителів природи — праобразу сьогоднішнього
товариства охорони природи. Наведемо лише деякі факти з життя цієї масової
добровільної організації нашої області.
У вересні 1987 року в Полтаві відбувся республіканський семінар з
проблеми використання й охорони малих річок. Президія Полтавської обласної ради Українського товариства охорони природи очолює соціалістичне
змагання під девізом «За ленінське ставлення до природи» серед колективів
первинних організацій.
Також заслуговують уваги і такі вчені, які допомагали розвивати Полтавське товариство, організуване В. І. Вернадським, а саме:
Голобородько Павло Григорович викладач історії в Петровському
Полтавському кадетському корпусі. 16 серпня 1912 року закінчив курси для
підготовки кандидатів на учительські посади і був назначений в корпус викладачем історії, без військового звання. 15 січня 1913 року йому було надано право носити медаль в пам’ять про Вітчизняну війну 1812 року. 1 грудня
1915 року затверджено у званні старшини Колезького Асесора із вересня
1910 року. 1 січня 1916 року був назначений старшиною в Надвірні радники.
Ро Лев Михайлович народився 21 жовтня (2 листопада за новим
стилем) 1883 року у селі Новосаратовка, нині Санкт-Петербурзької області
Росії. 1902 року закінчив Пензенське училище садівництва. Працював у навчальних і науково-дослідних установах України — Умані, Полтаві, Млієві,
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Сімферополі. Від 1933 року — професор, Лауреат Сталінської премії (1951
року). З 14 вересня 1957 року працює в Києві садівником-селекціонером,
видав праці з питань біології та селекції плодових рослин. Ро створив багатий
гібридний фонд плодових культур (12 сортів яблунь і 1 грушу), що увішли в
стандартний асортимент плодових культур України. Була присуджена державна премія СРСР 1951 року.
Мамаєнко Борис Пилипович народився в 1886 році в селі Дехтярі,
Прилуцького району, Полтавської області. Закінчив місцеву церковноприходську школу, потім навчався в Прилуцькій духовній семінарії. На останньому році навчання почав займатися педагогічною практикою. Навчання
продовжує в Харківському університеті. Одержав спеціальність біолог, але
працевлаштуватися по спеціальності не вдалося, займається репетиторством.
У 1912 році переїжджає до Полтави. Основна діяльність — облаштовування парків, садів. У 1918 році стає членом Товариства Любителів Природи,
яке організував в Полтаві В. І. Вернадський. І пізніше переїхав із сім’єю до
міста Харкова і працевлаштувався співробітником Ботанічного саду при університеті. 30 січня 1938 року його заарештували, 23 травня 1938 року, розстріляний і похований в м. Харкові. 10 січня 1958 року — реабілітований і був
занесений до бази даних про жертви репресій в Харківській обл., номер справи 013843.
Сенявін Леонід Олексійович народився 20 березня 1876 р. в Полтаві (вул. Фабриканська, 10) у сім’ї священника. Здобув духовну освіту, але крім
того навчався і закінчив фізико-математичний факультет Імператорського
університету св. Володимира. З 1914 року — викладач Полтавської духовної
семінарії. Подальші відомості відсутні.
Бордаков Петро Петрович, 1882 р. народження (Полтава, провулок
Келінський, 9). Закінчив Університет св.. Володимира в м. Київ по спеціальності — біолог. Помер в 1945 року.
В.І.Вернадський був тісно пов’язаний з Полтавщиною своєю не тільки
створенням Полтавського товариства любителів природи, а й своєю генеалогією, організаторською та громадською діяльністю, зокрема:
− 1890, 1891 рр. у складі експедиції В.В. Докучаєва проводив комплексні природознавчі дослідження на території Кременчуцького
повіту.
− 1891 р. разом з В.В. Докучаєвим здійснював геологічні екскурсії по
Полтавському, Хорольському, Кобеляцькому та Миргородському
повітах. В.І. Вернадський був одним із фундаторів природничоісторичного музею Полтавського губернського земства, відкритого з
ініціативи В.В. Докучаєва у 1891 р. Його матеріали у складі докучаєвських колекцій ліг в основу музею, де працював вчений, коли
приїздив до Полтави.
− 1897 р. разом із завідувачем музею М.О. Олеховським обстежував
місцезнаходження залізної руди в околицях с. Гавронці і у земській
каменярні поблизу Кременчука.
− 1901 р. за завданням Полтавського губернського земства вивчав
будову Висачківського горба поблизу с. Висачки на Лубенщині.
− 1902 р. досліджував місцевість поблизу с. Мелюшки Хорольського
повіту, де було знайдено кварцову руду зі вмістом золота.
− 1904 р. проводив геологічні дослідження на території Полтавської
губернії під час екскурсії по південних районах Росії.
− 1915 р. обстежував Гінцівську пізньопалеолітичну стоянку поблизу
с. Гінці Лубенського повіту.
− 1913-1917 рр. у літній час жив з родиною на дачі у Шишаках, де
плідно працював над біогеохімічними проблемами, вченням про
живу речовину і біосферу.
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−

Листопад 1917 — травень 1918 рр. жив у Полтаві. У стінах музею в
березні 1918 р. заснував Полтавське товариство любителів природи, розробив його статут і програму діяльності. Був активним
членом товариства “Просвіта”.
Навесні 1916, 1918 рр. працював на Полтавській сільськогосподарській
дослідній станції [10].
Історична пам’ять про академіка В.І. Вернадського увічнена на теренах
Полтавщини у назвах вулиць (м. Полтава, сел. Червоний Шлях; смт. Нові
Санжари і Шишаки), навчальних закладів (Шишацька спеціалізована школа,
де відкрито музей В.І. Вернадського). Ім’я вченого викарбувано на меморіальній дошці на головному корпусі Полтавського інституту агропромислового
виробництва ім. М.І. Вавілова НААН України.
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АКАДЕМІК ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ — ЗАСНОВНИК
ВІТЧИЗНЯНОЇ РАДІОГЕОЛОГІЇ
Закалюжний В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Світовій науковій громадськості В. І. Вернадський (1863-1945) відомий
як видатний природознавець — мінеролог, кристалограф, геохімік, біогеохімік, радіогеолог, зрештою, як філософ. В усіх цих науках він залишив велику і
глибоку наукову спадщину, яка дотепер Будоражить Уми дослідників (як
теоретиків, так і експериментаторів). Дотепер його праці не втратили актуальності: їх читають, вивчають, обговорюють, цитують. Будучи засновником
низки наукових шкіл, В. І. Вернадський розпочав розвиток нових напрямів,
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що виникли на межі декількох наук. Одним із них є радіогеологія — наука про
міграцію у довкіллі радіоактивних речовин та їх вплив на живі організми, яка
виникла на межі радіобіології та геохімії, одна з найактуальніших природничих наук нашого часу. Саме під його керівництвом у 30-ті роки минулого
століття вперше в світі були розпочаті дослідження про міграцію в навколишньому середовищі природних радіоактивних елементів і вивчення їх дії на
рослини, тварин та їх угруповання.
Уява про геохімію як науку про історію земних атомів на основі атомістики і даних про хімічний стан природних тіл цілком зв’язане з ім’ям В.І. Вернадського і його роботою в Московському університеті з 1890 по 1911 р. [1].
За визначенням В.І. Вернадського, геохімія вивчає історію хімічних
елементів у земній корі, відмінно від мінералогії, яка вивчає природні хімічні
сполуки, молекули і мінерали.
Вся педагогічна і науково-дослідницька робота В.І. Вернадського як
керівника кафедри мінералогії Московського університету була побудована
так, що головну увагу приділялося історії мінералів, їх генезису та змінам у
природній обстановці, при цьому геохімічні проблеми виступали перед слухачами цілком рельєфно і більш повно, ніж їм звичайно відводилося місце в
курсах неорганічної хімії.
Починаючи з 1899 року В.І. Вернадський безперервно друкує велику
кількість робіт, присвячених проблемам геохімії, ряд робіт з питання про поширення в природі бору, індію, скандію, рубідію, цезію, радіоактивних елементів, нікелю, кобальту [1].
Нотатки про поширення хімічних елементів у земній корі, про газовий
обмін земної кори, статті про концентрацію і розсіяння елементів у природі,
про необхідність вивчення хімічного складу організмів, про вивчення родовищ
радіоактивних мінералів у Росії визначили основні напрямки розвитку геохімії
як молодої галузі геолого-мінералогічних наук.
У 1924 році виходить на французькій мові книга В.І. Вернадського «La
geochimie», перекладена згодом на німецьку і видана російською мовою.
Починаючи з 1910 року В.І. Вернадський приділяє виключну увагу вивченню радіоактивних мінералів російських родовищ. В тому ж 1910 році в
Одесі, при одеському відділі Російського технічного товариства, яке було
науково-технічною організацією, засновано першу в Росії радіологічну лабораторію, яка поставила своїм завданням вивчення радіоактивних гірських
порід, вод та мінералів російських родовищ.
Дальший розвиток радіо-геохімічних досліджень в Росії, а потім в Радянському Союзі, відбувався під безпосереднім керівництвом В.І. Вернадського.
У скромній лабораторії працював молодий російський радіолог Л. Коловрат-Чирвінський. Деяку матеріальну допомогу роботам Комісії подало
Леденцовське товариство, а також С.-Петербурзьке мінералогічне товариство.
Завдяки їх підтримці організовано експедиції для вивчення торіанітових розсипищ басейну Газімура, в Ільменські гори і до Сибіру.
Відсутність коштів не дозволяла розгорнути роботи на ТюяМуюнському родовищі урано-ванадійових руд.
Лише 29 червня 1914 року, завдяки наполегливості В.І. Вернадського,
вдалося домогтись асигнування Державною думою 169500 крб. на три роки
(1914-1916), на виконання завдань, поставлених Комісією. Ряд випусків
«Трудов Радиевой зкспедиции Имп[ераторской] Академии наук», які видавалися починаючи з 1910 р., висвітлюють ту величезну роботу, яку проробили
російські вчені під керівництвом В. І. Вернадського, незважаючи па дуже
скромні кошти, що були в їх розпорядженні [2,3].
Дослідженнями Радійової експедиції за період часу 1910-1916 рр. охоплені пегматитові жили Адуя, Ільменські гори, Закавказзя, монацитові розси-
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пища річки Самарки, Дерчанське родовище радійових руд та ін.
З ініціативи В.І. Вернадського після Жовтневої революції, в 1922 році,
в Ленінграді, завдяки активній підтримці радянського уряду, створено Радійовий інститут, який своїми роботами сприяв організації в СРСР радійової промисловості.
Радянський Радійовий інститут відрізнявся від радійових інститутів інших країн тим, що вивчення радіоактивних властивостей планети стало в
ньому на одне місце з хіміко-фізичним вивченням явищ радіоактивності.
Радійовим інститутом було покладено початок справі в СРСР вивчення
абсолютного віку гірських порід та мінералів.
В.І. Вернадський безпосередньо керував протягом ряду років роботою
Радійового інституту, а в дальшому він передав ці обов’язки академікові В.Г.
Хлопіну.
Внаслідок робіт В.І. Вернадського та його школи були використані як
сировина для видобутку радію та мезоторію нафтові води, було описано ряд
нових радіоактивних мінералів, дано початок систематичному вивченню хімічного складу природних газів СРСР.
В.І. Вернадський надавав величезного значення справі дослідження
радіоактивності земної кори. Радіоактивні явища служать доказом того, що
атоми володіють певною тривалістю існування і неодмінно розпадаються з
бігом часу.
При радіоактивному розпаді виділяється енергія, яка впливає на перебіг процесів у земній корі. В результаті хімічний склад нашої планети дещо
відрізняється від хімічного складу її два міліарди років тому. Радіоактивність
земної кори дає В.І. Вернадському підставу відкидати гіпотезу про розтоплене
ядро землі. Всі уяви про розтоплений стан планети в минулому В.І. Вернадський вважає привнесеними теологічними космогонічними уявами про світ, не
підтриманими науковими фактами.
З ініціативи В.І. Вернадського в 1937 році створено Міжнародну
комісію по визначенню абсолютного віку мінералів та гірських порід. Організовано широкі роботи в указаному напрямі в Ленінграді, а з 1939 року
також у Києві, в погодженні з В.І. Вернадським.
На наших очах виникає нова галузь геолого-мінералогічних наук —
радіогеологія, досягнення якої притягають увагу петрографів, палеонтологів,
стратиграфів, екологів.
В радіоактивності, за В.І. Вернадським, ми маємо явище, яке закономірно змінюється в часі, не залежить від процесів землі і в той же час
знаходиться не в просторі, що оточує землю, а в самій речовині.
Торкаючись поширення радіоактивних елементів у земній корі,
В.І. Вернадський вважає факт концентрації їх у поверхневому шарі землі
непоясненим, не розгадана також загадка ізотопів свинцю в природі. На його
думку, у відокремленні ізотопів деяких елементів можуть відігравати роль
біохімічні процеси. До останнього часу не розв’язане питання про те, чи можуть організми змінювати співвідношення ізотопів калію.
У 1942 році в журналі «Natuге» з’явилася робота А. Lasnitzkі’ого і
А. Вгеvег’а, в якій вони наводять результати масспектрографічного дослідження ізотопів калію в тканинах людського організму. Ізотопу К 41 в кістковому мозку на 1,5% більше, ніж в інших тканинах, а в ракових пухлинах на
1% менше.
В.І. Вернадський ставить перед хіміками завдання дослідження ізотопічного складу елементів виділюваних з природних мінералів різко
відмінних умов утворення, оскільки наявні зараз матеріали з цього питання
недостатні для остаточного твердження про постійність складу ізотопічних
сумішей. В нарисах геохімії В.І. Вернадський дає детальний опис геохімії
урану, торію та гелію.
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Торкаючись питання про розсіяння атомів радіоактивних елементів у
земній корі, В.І. Вернадський відзначає, що і атоми урану перебувають у
формах, не зв’язаних з хімічними сполуками, що він розсіяний в атомах більшменш вільних, що проникають усю земну матерію [4].
На відміну від урану, торій дає породоутворюючі мінерали монацит і
ортит і входить в інші мінерали як ізоморфна суміш, але все ж більша частина
торію в природі також знаходиться у стані розсіяння.
В.І. Вернадський проводить паралель між геохімічними особливостями
урану і торію. Тоді, як перший легко переходить у водні розчини, з яких може
знову концентруватися в формі численних вторинних уранових мінералів, —
торій у водні розчини не переходить. При руйнуванні гірських порід, які
містять торійові мінерали, останні, завдяки їх порівняній стійкості, утворюють
розсипища.
В.І. Вернадський відзначає також особливість хімічного поводження
торію в земній корі, відмінну від поводження його в умовах лабораторних
дослідів.
Торій ІV-оксид в пегматитових жилах не дає хімічних сполук солевого
типу. В монацитах ThO2 входить в ангідридний комплекс ThO2 SiO2; крім того,
відомі вільні комплексні ангідриди (Тh, U) Ог — ураноторит, ТhSiO4 — торит,
торомунгстим р ТhO2 q NO3 та ін.
Комплекси торій-оксиду можуть розглядатися як насичені хімічні сполуки, нездатні до сполук з іншими елементами.
Спиняючись на факті недовготривалості радіоактивних атомів і поступовому їх перетворенні на більш інертні види матерії, В.І. Вернадський вважає
необхідним шукання зворотного процесу, синтезу атомів; він припускає, що
космічні області — деякі зоряні світи — є особливими областями, де такі процеси можливі [4].
На завершення він підкреслює необхідність створення радіоактивної
карти земної кори на фоні геологічної карти з метою обліку всіх фактів концентрації та розсіяння радіоелементів і обумовленого ними теплового ефекту.
Інше велике завдання В. І. Вернадський бачить у вивченні радіохімії
планети, себто тих змін, що відбуваються протягом геологічної історії під
впливом радіоактивних випромінювань.
Велику увагу приділяє В.І. Вернадський справі вивчення хімічного
складу метеоритів та космічного пороху. Вперше він писав на цю тему в 1908
році в 1-му томі описової мінералогії, потім у 1932 році в журналі «Мироведение» і, врешті, в 1941 році в «Проблемах Арктики», де надруковано його
доповідь про необхідність організації наукової роботи для вивчення космічного пороху, читану на пленумі створеного ним же Комітету по метеоритах при
АН СРСР [5].
Космічний простір, на думку В.І. Вернадського, сповнений пороху. Пустого простору, як наукова реальність, не існує, оскільки космічний порох
перебуває в безперервному русі. Радіогеологічні дослідження Вернадського з
успіхом продовжили його учні та колеги Є.С. Бурксер, В.Г. Хлопін, В.А. Зільбермінц.
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В.І. ВЕРНАДСЬКИЙ ТА В.Г. КОРОЛЕНКО: НЕВІДОМІ СТОРІНКИ
РОДОВОДУ

3

Самородов В.М.,1 Кигим С.Л.,2 Ольховська Л.В.3
1
Полтавська державна аграрна академія
2
Полтавський краєзнавчий музей
Полтавський літературно-меморіальний музей В.Г.Короленка

12 березня 2013 року світ визначив 150-річчя геніального вченогонатураліста В.І. Вернадського, а 28 липня буде відзначатися 160-річчя письменника планетарного виміру — В.Г. Короленка. Полтавці завжди пишалися
тим, що у обласному центрі жили ці два велети думки і слова, а от про те, що
вони були близькими родичами — троюрідними братами, знають далеко не
всі. Тож маємо сьогодні нагоду розповісти про це.
Дослідження генеалогічного древа В.І. Вернадського свідчить про родинні зв'язки вченого з письменником — гуманістом В.Г. Короленком. Бабуся
В.І. Вернадського з батьківського боку — Катерина Яківна Короленко і дід
В.Г. Короленка — Панас Якович були рідними братом і сестрою.
В.І. Вернадський характеризував Катерину Яківну, як енергійну жінку, наділену яскравим, вольовим характером [1, 3, 5-6].
Катерина Яківна Короленко належала до відомої в Україні родини козацької шляхти, серед, яких були сотники, полковники значкові й знатні військові товариші. Відомо, що ще з 1784 р. рід Короленків було внесено до
шостої частини книги родоводу Київського намісництва.
З огляду на це зазначимо, що у фондах Полтавського літературно–
меморіального музею В.Г. Короленка за № А-2 491 зберігається копія постанови Київського дворянського депутатського зібрання про внесення до дворянського родоводу Київського намісництва рід Короленків, який бере початок від миргородського козачого полковника Івана Короля від 20 червня 1784
р. (копія датована 4 квітня 1835 р.).
Під час війни 1812 р. чоловік Катерини Яківни, дід В.І. Вернадського –
Василь Іванович, обдарований військовий лікар, брав участь у походах російської армії, і дружина його супроводжувала. У родині Вернадських збереглися
перекази, що Л.М. Толстой у романі «Війна і мир» вивів Катерину Яківну в
образі «штаб-лікарської дружини», яка пробивалась з обозом до свого чоловіка. Вчений також зазначав: «Бабуся–Короленко з великої, повної інтелігентських інтересів родини». У листі до сина Георгія, надісланого з Борового (Казахстан) 7.06.1942 р. Володимир Іванович писав: «Три мої і твої покоління
предків були набагато вище середнього рівня як особистості. Моя бабуся
захищала свої права і подала прохання Миколі І. Справу її надруковано в
Архіві Державної ради».
В.І. Вернадський згадував, що його батько Іван Васильович зовні був
схожий на свою матір — К.Я. Короленко. Він писав: «Ми пішли в Короленків,
а не в Вернадських» [3].
З родини Короленків В.І. Вернадський також був тісно пов'язаний з
двоюрідним братом батька, колишнім військовим Євграфом Максимовичем
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Короленком [1, 6]. Його батько Максим Якович обіймав посаду начальника
митниці в Таганрозі. У нього часто зупинявся Імператор Олександр І. Тому
Євграфа Максимовича зарахували до елітного навчального військового корпусу. Він був дуже освіченою людиною, сповідував ідеї Вольтера та Руссо,
цікавився усіма значними подіями свого часу, славився як великий дотепник.
Ось яку характеристику дав йому В.Г. Короленко в «Історії мого сучасника»:
«Старий був дуже цікавий, розумний та оригінальний». За словами племінника, Євграф Максимович «… цікавився усіма питаннями сучасності. Благоговів
перед декабристами, схилявся перед Руссо та енциклопедистами, був радикал
та республіканець. Є.М. Короленко вплинув на розумовий розвиток Володимира Вернадського у дитячі роки. Він часто у вечері прогулювався з маленьким Володею. При цьому весь час розповідав йому про Всесвіт, походження
Землі, роль людини у її перебудові. Вже дорослим, згадуючи ці зустрічі з Євграфом Максимовичем, В.І. Вернадський відмічав: «Такий величезний вплив
мали ці прості розповіді на мене, що мені здається, що і нині я не вільний від
них» . Про це вчений згадував: «Ніколи не забуду я того впливу і того значення, яке мав для мене цей старий у перші роки мого розумового життя. І
мені інколи здається, що не тільки за себе, а й за нього я повинен працювати,
і що не тільки моє, а й його життя залишиться даремно прожитим, якщо я
нічого не зроблю». Дружні стосунки двоюрідного дядька і племінника збереглися до кінця днів Є.М. Короленка, який, між іншим, доживав віку десь на
Полтавщині.
Доцільно порівняти ці прекрасні взаємини з доленосними стосунками
між дядьком Максимом і племінником Петрусем у повісті В.Г. Короленка «Сліпий музикант»: «І дядьку Максиму здавалося, що він призваний для того, щоб
розвинути властиві хлопчику нахили, щоб зусиллям своєї думки і свого впливу урівноважити несправедливість сліпої долі, щоби замість себе поставити у
лави бійців за справу життя нового рекрута, на якого без його впливу ніхто не
міг покластися ... Можливо, несправедливо ображений долею підійме з часом
доступну йому зброю на захист інших, знедолених життям, і тоді я недарма
проживу на світі, понівечений старий солдат».
Із
своїм
троюрідним
братом,
письменником
В.Г. Короленком,
В.І. Вернадський познайомився в 1877 р. в Петербурзі, коли той працював
коректором в газеті та друкарні батька В.І. Вернадського «Слав'янська книгодрукарня» [1, 6]. За два роки до цього В.Г. Короленко був виключений з
Московської Петровсько–Розумовської землеробської і лісової академії за
подачу колективного звернення студентів — вияв громадянської непокори
проти існуючого режиму влади. Щоправда, близьких стосунків між братами
тоді не виникло. Про це учений писав: «Він на мене не звертав уваги — між
нами була десятирічна різниця у віці». У цей час навколо батька
В.І. Вернадського — вченого-економіста, редактора журналів «Економічний
покажчик» та «Економіст» згрупувався, за словами В.Г. Короленка, «гурток
впливових лібералів–конституціоналістів». Серед них — далекий родич Вернадських П.Г. Короленко, пластунський генерал кубанського козачого війська. Пізніше цього представника родини Короленків В.І. Вернадський неодноразово згадував у листах до дружини, підкреслюючи, що йому дуже подобається родина П.Г. Короленка, що сам він «людина добра і для пам'яті батька».
Зближення В.І. Вернадського і В.Г. Короленка відбулося на Полтавщині
під час Першої Світової війни [3, 7]. У 1918 р. В.І. Вернадський при Полтавському народному природничо-історичному музеї (тепер краєзнавчий музей)
заснував Товариство любителів природи, членами якого були: донька письменника Софія Володимирівна Короленко — літератор, згодом засновник і
перший
директор
Полтавського
літературно-меморіального
музею
В.Г. Короленка та його зять, чоловік молодшої дочки Наталії — Костянтин
Іванович Ляхович, та сестра дружини Володимира Галактіоновича — Параско-
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вія Семенівна Івановська [3, 7].
Ось як сам Володимир Іванович писав про ті часи: «... крім середовища музею і ентомологів я обертався у середовищі Короленка ...».
У цей час родина В.І. Вернадського часто гостювала у письменника в
його будиночку по Мало-Садовій 1 (тепер вулиця Короленка). Донька
В.І. Вернадського, — Ніна Володимирівна Вернадська–Толль у листі від 21
липня 1974 р. до хранителя кабінету-музею В.І. Вернадського у Москві
В.С. Неаполітанської, надісланому з м. Мідлтаун (США), писала: «Володимир
Галактіонович Короленко був троюрідним братом мого батька, і він, і його
дружина, і його обидві доньки були нам близькими, як близькі друзі й рідні.
Ми з батьком часто проводили вечори у Короленок, пам'ятаю їх їдальню з
великим столом і захоплюючі розмови. Він був мені близький як справжній
дядько. Вони усі четверо були чудові люди...» [3].
А ось що запам'ятав син вченого — Георгій Володимирович Вернадський, який у листі до полтавця-письменника і краєзнавця П.П. Ротача 6 червня
1971 р., писав із США: «Я був гімназистом старших класів або студентом
університету, декілька раз бував у родині Короленка на вечірках, крім господарів — Короленка, його дружини, 2-х доньок бувало ще декілька чоловік,
дружина Короленка завжди розливала чай, завжди були […..] жваві бесіди,
душею яких завжди був Володимир Галактіонович».
Слід відмітити, що саме лист Георгія Володимировича до батька у Полтаву, отриманий наприкінці зими 1918 року викликав жваву і цікаву дискусію
між В.І. Вернадським та В.Г. Короленко. Живучи у Пермі і працюючи у тамтешньому університеті, Георгій Володимирович відмітив у листі релігійне пожвавлення у цьому російському місті у перший після Жовтневого перевороту рік.
Це дуже зацікавило Володимира Галактіоновича. Як відомо, письменник багато уваги приділяв питанням віри, вивчав історію релігії, збирав бібліотеку релігійної, етнографічної та езотеричної літератури. Для себе питання
віри В.Г. Короленко визначив таким чином: «Для мене, як і для Вас, — життя
бачиться чимось величезним, таємничим і високим, а відтак, щоби відшукати
його закони і сенс, моя уява поривається за межі, окреслені з одного боку
народженням, з іншого — смертю. Одним словом — я визнаю зачаток віри,
але я, не визнаю і ніколи не визнаю догматизму ... На мій погляд, це означає
зректися істинного бога, якого я не знаю, але який для мене більше в істині, у
пізнанні, у совісті, у праці, ніж кадильному диму й іконах... Крім того, я вважаю, що немає сили без матерії, немає духу без плоті, немає віри без справ».
А ось коментарі В.І. Вернадського щодо віри брата: «Володимир Галактіонович найбільш терпимо ставиться — він вірить у силу релігії, але вважає,
що повинна створитись нова релігія, яка у своїх узагальненнях і космогонії
піде далі наукових узагальнень. У церкві, безпосередньо православній, він
бачить багато темного і думає, що цей рух може привести до бузувірства,
повернення до старого».
Цікаво, що В.І. Вернадський не міг погодитись з такою точкою зору.
Його дивувало, що В.Г. Короленко та його близькі рахувались з «... ірраціональним боком релігії».
З огляду на це, видатний вчений занотував у своєму щоденнику наступне: «Для мене ці питання зараз стоять дуже гостро. Якби я був байдужим у
релігійному настрої чи приймав основи християнства, я увійшов би у вільну
православну церкву. Але для мене основи її неприпустимі. А разом з тим я
вважаю православ'я (вільну церкву) і християнство меншим ворогом культури, ніж соціалізм, що замінює релігію, у тій формі, у якій він охопив маси».
Піднята у Полтаві цікава тема, яка обумовлює моральність кожної людини, не втратила свого сенсу навіть після смерті одного з братів. Так, у листі
до І.І. Петрункевича 20 квітня 1924 р. В.І. Вернадський, який був під враженням прочитаної книжки Т.А. Богданович про В.Г. Короленка, відмічав: «І ось я
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його [Короленка] прекрасно розумію, і те, що зараз відчуваю, очевидно, і він
відчував у своїх моральних рішеннях, які іншими розглядалися як суспільні чи
політичні [рішення]. Між іншим, ця книжка цікава тим, що вона вирізняє життя Короленка як глибоко релігійної (але не конфесіональної) людини, що, я
думаю, правильно. «Мета — виправдовує засоби» — чим жила і живе російська інтелігенція — була для нього завжди неприпустимою». Такою ж ця істина
була й для В.І. Вернадського. Таким чином, бачимо, що братів пов'язували не
тільки родинні зв'язки, духовно і морально вони теж були дуже близькими.
В.Г. Короленко гостював у В.І. Вернадського на дачі поблизу Шишак,
коли відпочивав недалеко у Хатках. Родини обмінювались візитами під час
перебування у Криму, адже їх дачі знаходились поруч у маєтку Батилиман,
розташованому між Ялтою і Севастополем [3].
У 1942 р. на прохання доньок В.Г. Короленка — Софії і Наталії
В.І. Вернадський влаштував у дитячий санаторій у Боровому, де жили евакуйовані з Москви академіки, трирічну правнучку письменника Наташу (Тусю).
Вчений дуже радів з цього, і у листі до свого сина — Г.В. Вернадського у
червні 1942 року писав: «Доречі, зараз — за рідством зі мною — я зміг прилаштувати тут правнучку Володимира Галактіоновича — Наталію Короленко–
Ляхович чарівну 3-річну дівчинку». Родина Короленків була дуже вдячна
В.І. Вернадському, С.В. Короленко писала дружині вченого: «Я Вас і Володимира Івановича відчуваю як найбільш близьких і рідних. Ми з Наталією Володимирівною були у скрутному, важкому становищі, і в цей момент Ваша доброта і співчуття прийшли нам на допомогу».
У листі до сина Володимир Іванович відмічав: «Тут була донька
В.Г. Короленка, а маленька його правнучка — єдиний нащадок. Це найближчі
мої родичі за Вернадськими». Тому не дивно, що до маленької Тусі
В.І. Вернадський дуже прив'язався і був щасливий, що допоміг дорогій йому
родині. Дівчинка нагадувала йому письменника, і він писав його доньці
С.В. Короленко: «Тусік — гарна дитина і явно маленька особистість». А у листі
до своєї доньки Н.В. Вернадської–Толль він зазначав: «Зустрічі з внучатою
племінницею Тусею, що приносить стільки радощів, такі швидкоплинні і короткочасні". Слід відмітити, що дитина, до якої серцем й розумом прикипів її
видатний родич, — це полтавка, поетеса Наталія Сергіївна Ляхович. Вона
мешкає у Полтаві і пам'ятає своє перебування у Боровому та зустрічі з
В.І. Вернадським. Разом з Тусею у Казахстані перебувала її бабуся, молодша
дочка письменника Наталія Володимирівна. її сестра, Софія Володимирівна,
директор літературно-меморіального музею В.Г. Короленка у Полтаві, в роки
фашистської окупації жила у Свердловську, куди була евакуйована більша
частина музею.
У той час В.І. Вернадський виявив турботу і про неї. Він звернувся з
проханням допомоги до академіків, — президентів АН УРСР О.О. Богомольця і
АН СРСР В.Л. Комарова. Так, у листі до О.О. Богомольця від 14.06.1942 р.
Володимир Іванович писав: «Як найближчий родич В.Г. Короленка по батькові, я знаю, що вона (Софія Володимирівна — Авт.) зараз недостатньо харчується на картку службовця, яку вона має, але яка її не забезпечує харчуванням. їй потрібно мати картку робітничу».
І у подальшому Володимир Іванович дуже переймався долею Софії Володимирівни. Вони листувалися протягом 1942-1943 років. У листі до
С.В. Короленко 10 квітня 1942 р. В.І. Вернадський зазначав: Вашого батька я
не тільки любив і цінував як письменника, й по моєму батькові Ви є найближчими для мене родичами». У листі від 15 квітня 1943 року Володимир Іванович ще раз підкреслює цю думку: «Я дивлюсь на Вас і Вашу сестру як на
найближчих людей, тому що Володимир Галактіонович не тільки був моїм
кровним, але й дорогим, і близьким духовно». Взагалі ж, цей лист до Софії
Володимирівни дуже цікавий, адже у ньому Володимир Іванович викладає
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родичці своє бачення питань наукової етики вченого, ставлення до релігії та
інших важливих, тем. У листах до свого сина Георгія 1944 року він з жалем
зазначав, що «нічого не знає про С.В. Короленко і давно не отримував від неї
листів».
В.Г. Короленко для В.І. Вернадського був не тільки близьким родичем,
а й улюбленим письменником. На підтвердження цього наведемо лише деякі
приклади. Так, у перший же вечір знайомства зі своєю майбутньою дружиною
–Наталією Старицькою, В.І. Вернадський захоплено обговорював новий твір
В.Г. Короленка «Сон Макара», надрукований у березні 1885 року [2]. Ним в
той час захоплювалось усе прогресивне російське суспільство. Проводжаючи
Наталію додому, Володимир Іванович з захватом «... розповідав їй про автора
і про враження, яке на нього справило оповідання його троюрідного брата». В
подальшому, у листах до дружини Володимир Іванович звертав її увагу на
нові твори В.Г. Короленка. Так, у 1889 р. у листі з Мюнхена він писав їй:
«Почав читати нове оповідання Короленка «Вночі» — із дитячого життя, початок чудовий, і це, здається, дуже гарна річ» [2].
Велике враження на В.І. Вернадського, особливо у зв'язку з питанням
про смертну кару, справив твір В.Г. Короленка «Побутове явище». Це сприяло
тому, що Володимир Іванович як член Державної Ради при обговоренні скасування смертного покарання виступив з різким негативним засудженням урядової політики з цього питання [4].
В.І. Вернадський дуже любив і добре знав «Історію мого сучасника»
В.Г. Короленка, багато разів при потребі посилався на неї в деяких своїх
творах, особливо у щоденниках та листах. З цього твору В.І. Вернадський
отримав і включив до складеної ним «Хронології» відомості про свій рід. У
свою чергу, саме у цьому епохальному творі Володимир Галактіонович наводить дуже яскраву характеристику Івана Васильовича Вернадського — свого
дядька і батька В.І. Вернадського, називаючи його «єдиною порядною людиною» на всю Росію [6].
Відомо, що В.І. Вернадський все своє життя трепетно ставився до книжок, старанно та цілеспрямовано збирав та формував власну бібліотеку. В
один з її відділів входили твори видатних вчених, які, на думку Володимира
Івановича, справили «вплив на науку та культуру». В зв'язку з цим дуже
важливо, що до зазначеного розділу бібліотеки він включив книжки
В.Г. Короленка, поставивши їх поряд з працями О.І. Герцена, В.Й. Гете,
А. Міцкевича та Т. Шевченка [4, 6, 7].
Про єдність поглядів троюрідних братів свідчить такий факт. У 1908 р.
велика група відомих політичних і громадських діячів, представників науки і ,
культури звернулась з відозвою «До російської громадськості» із закликом
розгорнути боротьбу проти урядового терору, заборонити смертну кару, з
цією метою створити «Всеросійську лігу боротьби проти смертної кари імені
Л.М. Толстого».
Серед
тих
хто
підписався —
В.Г. Короленко
і
В.І. Вернадський.
Цікаво, що родові дерева Вернадських і Короленків перетинались кількома поколіннями. Сестра В.І. Вернадського — Катерина була одружена з
Сергієм Олександровичем Короленком — онуком Є.М. Короленка і онуком
племінником В.Г. Короленка. С.О. Короленко закінчив Академію Генерального
штабу, служив у Міністерстві державного майна. Від цього нещасливого шлюбу залишилась донька Ганна (Нюта), яка після смерті матері з 1910 р. жила у
родині Вернадських. Ось що писала про це у своїх спогадах дочка
В.І. Вернадського Ніна Володимирівна: «Вона жила в нас як старша дочка...
мій батько її обожнював і ми усі теж. Вона була близька мені як рідна сестра.
Вона була дуже талановита арфістка, дуже самостійна і оригінальна». Ганна
Сергіївна Короленко — викладач Петербурзького музичного інституту, була
улюбленою племінницею Володимира Івановича. Її портрет разом з портрета-
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ми батька і дружини завжди знаходився на робочому столі вченого. Після
смерті Нюти у 1917 р., образ її постійно виникав у пам'яті В.І. Вернадського.
На сторінках щоденника вченого зустрічаються численні спогади про неї. Він
писав: «Думка про Нюточку — без яскравого болю, складна, але постійно
наповнює моє єство».
Ознайомлення з історією славетних людей, тісно пов'язаних з Україною — природознавця і мислителя В.І. Вернадського та письменника, публіциста-гуманіста В.Г. Короленка свідчить не тільки про їх родинну та духовну
єдність, а й про те, що значну роль в цьому відіграла саме Полтавщина.
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ПОЛТАВЩИНА В ЖИТТЄВОМУ ПРОСТОРІ ВОЛОДИМИРА
ВЕРНАДСЬКОГО
1

Самородов В.М.,1 Кигим С.Л.2
Полтавська державна аграрна академія
2
Полтавський краєзнавчий музей

12 березня цього року весь світ відзначив 150-річний ювілей Володимира Івановича Вернадського. Особливу цікавість ця подія визиває у нас,
полтавців. Адже с нашою областю, як ні з якою іншою областю України, був
міцно пов'язаний цей великий учений. Полтава та Кременчук, Градизьк і
Лубни, Шишаки та Нові Санжари, Гінці та Яреськи увійшли у його життя та
діяльність поряд з іншими містами нашої країни [1-2]. У значній мірі це
пов’язано зі ще одним велетом науки — В.В. Докучаєвим. Розповідь про нього
та В.І. Вернадського та їх зв'язок з Полтавщиною і висвітлює ця публікація.
До Полтави В.І. Вернадський не раз приїздив у дитячі та юнацькі роки.
Та згодом він став бувати тут майже кожен рік, адже у Полтаві мешкали багаточисельні родичі його дружини Наталії Старицької. Та справжня дослідницька
робота привела Володимира Івановича на щедру землю Полтавщини завдяки
зусиллям видатного російського вченого, засновника наукового ґрунтознавства Василя Васильовича Докучаєва. Ми, полтавці, багато чим зобов’язані міцній дружбі цих двох геніїв науки [1].
Перш за все варто зауважити, що В.В. Докучаєв був одним з найулюбленіших викладачів Володимира Івановича під час його навчання у Петербурзькому університеті. Саме він посіяв у серці здібного студента цікавість до
кристалографії, завдяки якій той згодом прийшов до філософських узагальнень матерії. Василь Васильович першим звернув увагу свого молодого талановитого учня на динамічний бік мінералогії, що спричинило до створення
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останнім нової науки біогеохімії. Завдяки В.В. Докучаєву В.І. Вернадський
через усе своє життя проніс жвавий інтерес до ще однієї цікавої проблеми
природи — симетрії.
Ось який великий вплив на формування Володимира Івановича як
ученого мав його видатний наставник. Як свідчив В.І. Вернадський, він „потрапив у руки” до В.В. Докучаєва вже з першого курсу, коли вступив до гуртків, якими керував цей уже досить відомий тридцяти п’ятилітній природознавець. Молодий учений і викладач В.В. Докучаєв згуртував навколо себе велику групу допитливих студентів, створив своєрідну молодіжну творчу спілку
однодумців і борців за істину в науці. Недаремно В.І. Вернадський стверджував, що стійкість духу він запозичив у свого наставника. Оскільки він був
свідком боротьби В.В. Докучаєва за право ґрунтознавства називатися самостійною наукою, то вважав його не тільки своїм учителем, а й попередником у
такому важливому питанні як поняття природного тіла. Від В.В. Докучаєва
Володимир Іванович узяв комплексний принцип дослідницької роботи, динамічний підхід до аналізу природи. Цьому в значній мірі сприяла сумісна робота
цих двох учених по обстеженню ґрунтів Полтавської губернії. А було це так
[1-2].
У 1890 році видатний ґрунтознавець запросив В.І. Вернадського приїхати у Полтаву. Останній з цієї нагоди згадував: „ …я домовився з ним про те,
що влітку візьму на себе дослідження ґрунтів Кременчуцького повіту Полтавської губернії”. В.В. Докучаєв підтримує і скеровує цю роботу, про що переконливо свідчить його лист до Володимира Івановича, датований 27 червня
1890 року під час подорожі на пароплаві з Кременчука до Катеринослава
(нині Дніпропетровськ). Цей лист містить найбільш докладний план, на підставі якого варто було діяти В.І. Вернадському. Він був не тільки листом —
настановою, а й першим у світовій ґрунтознавчій практиці теоретичним обґрунтуванням генетичного зв’язку між різноманітними типами ґрунтів з одного
боку та елементами рельєфу — з другого. Цими дослідженнями молодий учений блискуче підтвердив наукові погляди свого вчителя. Крім того, він підготував опис та склав карту ґрунтів повіту, зібрав 422 зразків ґрунтів і 36 зразків гірських порід. При цьому Володимир Іванович пишався, «…що все більше
і більше» оволодіває методами досліджень, тим, що в нього «з’являються
руки, а разом з тим підсилено працює думка», адже зібрані на Полтавщині
матеріали лягли згодом в основу низки наукових праць В.І. Вернадського. В
них він однозначно наголошував на біологічному факторі ґрунтоутворення, на
ролі в цьому процесі живої речовини та продуктів її життєдіяльності. Потрібно
відзначити й те, що всі зібрані на Полтавщині матеріали лягли в основу низки
наукових праць В.І. Вернадського, присвячених ґрунто-геологічному аналізу
Кременчуцького повіту. Ці матеріали також використав і В.В. Докучаєв для
написання славнозвісної книги „ Наші степи колись і тепер”. Володимир Іванович разом з іншими учасниками грунтодослідної експедиції, керованої В.В.
Докучаєвим, приймав участь у складанні першої у Росії та у світі 10-верстної
карти ґрунтів Полтавської губернії [1].
Працюючи на Кременчужчині, він показав себе різнобічним дослідником з широким колом наукових інтересів. Його увагу привернув не тільки
описовий бік справи. В.І. Вернадський намагався зробити самостійні теоретичні узагальнення одержаних даних щодо походження солонців. Він не був
професіоналом у цій галузі науки, але вперше у ґрунтознавстві подав думку
про еволюційний зв'язок солонців із солончаками. Цікаво, що через 20 років
відомий ґрунтознавець К.К. Гедройц повністю підтвердив цей теоретичний
висновок В.І. Вернадського і на його основі запропонував засоби меліорації
засолених ґрунтів. Слід пам’ятати, що саме В.І.Вернадський, дослідивши зразки дрібнозернистого червоного залізняку Кременчуцьких каменоломень,
довів існування магнітної аномалії поблизу Кременчука. Про це він у 1897 р.
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написав статтю до полтавського журналу «Хуторянин». Це була справжня
піонерська розвідка, адже лише через чверть віку після неї були окреслені
межі згаданої аномалії, а у 1970 р. почалося промислове видобування руди
[1].
Крім солонців, В.І. Вернадського дуже цікавили граніти, які вивозили
для будівництва в Полтаву. Дослідник так прискіпливо їх досліджував, що в
одній із гранітних плит знайшов чудовий берил (смарагд), який привіз до
Москви і передав на зберігання в колекцію Московського університету.
На
полтавській
землі,
у
складі
експедиції
В.В. Докучаєва,
В.І. Вернадський показав себе не тільки ґрунтознавцем, а також археологом.
Працюючи влітку 1891 року на околицях Крюкова, він позначає на карті так
звані могили та кам’яні „ баби” — древні скульптури бронзової епохи, робить
археологічні розкопки та описування. До речі, кам’яні „ баби”, які експонуються у Полтавському краєзнавчому музеї, привезені сюди якраз Володимиром Івановичем із Кременчуцького повіту. Його захоплення археологією проявилося і на Лубенщині, де він біля села Гінці зробив розкопки палеолітичної
стоянки прадавньої людини. Це була рідкісна робота, яку вельми цінував В.В.
Докучаєв.
Окремо б хотілося сказати про зв’язки В.І. Вернадського з Новими
Санжарами. У цьому селищі на протязі багатьох років знаходилася штаб квартира експедиції В.В. Докучаєва — будинок козака С.Півня. На думку професора А.Н. Тюрюканова, якраз у цьому будинку відбулася перша розмова
І.В. Вернадського та В.В. Докучаєва про живу речовину, тобто, саме тут започатковувалося вчення про біосферу. Як пишуть академік Б.Б. Полинов та
професори І.А. Крупеників і Л.А. Крупеників у своїй книзі про В.В. Докучаєва,
„…Нові Санжари стали місцем розташування штаб-квартири полтавської експедиції, яка відкрила нові сторінки як історії життя Докучаєва, так і нові науки
про ґрунти”. І це дійсно так, адже тут працювали, крім згадуваних класиків
науки, ще й інші видатні дослідники: К.Д. Глинка — академік АН СРСР, директор Ґрунтового інституту, перший президент Міжнародного товариства ґрунтознавців, Ф.Ю. Левинсон — Лессінг — академік АН СРСР, організатор перших
на теренах колишнього СРСР картографічного інституту та вулканічної станції,
а також біля двадцяти відомих учених з різних галузей науки — справжнє
сузір’я інтелектуалів, безпрецедентний, рідкісний в історії вітчизняного ґрунтознавства випадок.
Не менш цікавою була творча співпраця В.І. Вернадського зі знаменитою Полтавською сільськогосподарською дослідною станцією. Вперше він
побував тут на прохання В.В. Докучаєва ще восени 1890 року для з’ясування
потужності та хімізму ґрунтів. Згодом Володимир Іванович був тут у 1916 та
1918 рр. Тоді він ознайомився із роботами ентомологів: М.В. Курдюмова, О.В.
Знаменського, Д.О. Оглобліна та О.О. Оглобліна. Їх напрацювання вчений
включив до своєї знаменитої книги про живу речовину, відмітив: «Приємно
бачити заклад, де триває спадкоємницька наукова робота». Таким чином,
бачимо, що філософські узагальнення проблеми живої речовини, а також
витоки таких двох наук, як геохімія і біогеохімія, прийшли до В.І. Вернадського на полтавській землі. Тут він створив учення про біосферу та визначив
роль живої речовини в її формуванні.
Найвидатніше місце у цьому займає перебування В.І. Вернадського на
Шишаччині. Саме тут, на Бутовій горі, на своїй улюбленій дачі, видатний
натураліст більше за все обмірковував свої роботи з проблеми живої речовини
у літні місяці з 1914 по 1917 роки.
Тут, під Шишаками, В.І. Вернадський опрацював дев’ять розділів книги
«Жива речовина». Під цією назвою вона без перебільшення відома усьому
світу. Нині вона привертає до себе все більше увагу науковців, надто своїми
оригінальними та гуманістичними висновками про те, що біосфера — нерозді-
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льна зона життя, похідним від якої є Людство. Важливо, що у цих наукових
розробках В.І. Вернадський був першим, а Полтавщина відіграла таку важливу роль.
Минуть роки, і це визнає весь світ, констатуючи, що саме тут «…були
закладені основи нових наук, виникав новий світогляд».
В одному з листів В.І. Вернадський писав: «Я тут надзвичайно багато і
плідно займаюся великою працею…», справедливі та об’єктивні слова, які
підтверджують те, що саме на Полтавщині відбулося професійне зростання
енциклопедиста ХХ століття, «ученого величезної сили», який, за словами
академіка О.П. Виноградова, «продовжує рости на наших очах»!, 150-річний
ювілей В.І. Вернадського — красномовне цьому підтвердження.
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КОНЦЕПЦІЯ НООСФЕРИ У СПАДЩИНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО:
ДЖЕРЕЛА, ІДЕЇ, УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНА
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Присвячується 150-річчю з Дня народження
видатного природознавця В.І. Вернадського
(1863-2013)
Хоча більшість дослідників розглядає біосферу як сферу існування живої речовини [1, 4], її сучасне визначення значно ширше та характеризує
біосферу як саморегулюючу централізовану стійку кібернетичну систему, що
має властивості гомеостату [5].
Але незважаючи на уявлення, що вже з появою людини еволюція біосфери вичерпала себе з біологічної точки зору, й настала ера ноосфери, жодне сучасне визначення біосфери не охоплює концепцію біосфери з обліком
всіх природознавчих досягнень та поглибленого осмислення її сутності з урахуванням ідеї ноосфери.
Виходячи з цього, постановка проблеми для обґрунтування формулюється у загальному вигляді як розглядання коренів ноосферної концепції,
процесу переходу ноосфери у планетне явище та будування на цьому фундаменті сучасного уявлення про біосферу.
Ноосфера (від грецьк. noos — розум) виникла з перших розумних кроків людиноподібних істот. За В.І. Вернадським, це остання фаза еволюції
біосфери. Ноосфера є єдністю знань з природознавства, практично-наукових
досягнень людства, філософського осмислення природи і соціальних відношень в суспільстві. В ідеї ноосфери переплелися і утопія, і декілька рівнів
життя: органічний, неорганічний, соціальний і інтелектуальний. Важливим для
сьогодення є також інформаційний рівень. Концепція ноосфери є предметом
біогеохімії, однак її включають до теоретичних основ екології, біології, філософії.
Зародження ідеї ноосфери можна віднести до античних сторіч — найближчого часу, відомості якого дійшли до нас у працях Платона, Демокрита та
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філософських трактатах східних мислителів Передньої та Середньої Азії, Китаю з їхніми уявленнями про дух, єдиний розум Всесвіту і т. ін. Пошук єдності
матеріальної природи і духовного світу продовжувався у розробках К. Ліннея
з позицій креаціонізму («Система природи»), Ж.Л.Л. Бюффона («Природнича
історія»), який відстоював ідею про змінність видів під впливом умов навколишнього середовища, Ж.Б.Ламарка, з його попередженнями про наслідки
промислової революції, Ж. Кюв'є — засновника теорії катастроф, та його учня
і послідовника Ж.Агассіса й, безумовно, П.А. Флоренського — автора основ
метафізики (праці 1859-1971 рр.)
Попередниками ноосферної концепції також були англ. природознавець Ч. Дарвін — створювач матеріалістичної теорії еволюції органічного світу,
російський філософ М.Ф. Федоров з його тезою: «Природа в нас починає не
тільки усвідомлювати себе, але й керувати собою» [9], французький філософідеаліст А. Бергсон, який розглядав життя як метафізичний процес з різними
аспектами: матерія, дух, пам’ять, свідомість. Термін «ноосфера» вперше
з’являється в праці учня А. Бергсона Е. Леруа «Ідеалістична вимога та факт
еволюції» (1927 р.). Під новим терміном Е.Леруа розумів стадію еволюції природи, на якій з’явилися розум людини та її цілеспрямована діяльність.
Заради справедливості слід помітити, що на створення книги Е. Леруа
стимулювали лекції саме В.І. Вернадського в Сорбоні у 1922 р., слухачами
яких були Е. Леруа і П. Тейяр де Шарден. В лекціях чітко просліджується
думка В.І. Вернадського про нову геологічну еру — епоху розуму, коли свідомість і мозок людини стають головними чинниками розвитку, які впливають на
всі наукові галузі, що створило людство. Стосовно біогеохімічних процесів:
рівновага міграції хімічних елементів як основний рух матерії та кругообіги,
що встановилися протягом всього геологічного часу планети, порушуються,
внаслідок розумної та, на жаль, нерозумної діяльності людини.
У 1936-1937 рр. В.І. Вернадський остаточно приймає ідею ноосфери
Е. Леруа і приходить до висновку, що настає епоха, коли розум людини охоплює всю біосферу, змінює процеси в ній, що супроводжується зростанням
енергії. В працях [2, 3] концепція ноосфери промотується як ідея розвитку
біосфери через розумне керування людиною природних процесів, але послідовного, позбавленого від суперечностей, цільного механізму ноосфери, опису її властивостей і особливостей розвитку — немає. Тому ідея ноосфери не
переростає в цілісне вчення і залишається концепцією. На її основі В.І. Вернадський сформулював закон ноосфери, в якому постулюються а) неминуче
перетворення біосфери в ноосферу та б) домінуюча роль людського розумного початку в прогресі системи людина-природа. Час довів справедливість
цього закону.
Поглиблення концепції ноосфери спостерігається у видатній роботі
П. Тейера де Шардена «Феномен людини» (1956 р.). Її значимість полягає в
обґрунтуванні ролі соціального фактора в розвиткові ноосфери. Саме цей
момент відсутній у розробках концепцій ноосфери В.І. Вернадського, який
спирався тільки на природні процеси та різноманіття наук, що вивчають природу.
Наступні дослідження подальшого розвитку ноосфери привели акад.
А.Г. Назарова до створення прообразу ноосферного комплексу майбутнього, в
якому біосфера є тільки невеликою частиною біосферно-ноосферної цілісності
світобудови [7]. Цікаві ноосферні розробки належать сучасним вченим
М.М. Мойсєєву [6], М.Ф. Реймерсу [8], К.С. Лосєву, Ф.Т. Яншиній [10],
М.А. Голубцю, В.Є. Борейко. Аналіз сучасних праць виявляє зв’язок умов
становлення концепції ноосфери із розвитком цивілізації, науково-технічного
прогресу, соціальних відношень всередині людського суспільства та зовнішніми стосунками між формаціями.
Незважаючи на свій достатньо зрілий вік, ідея ноосфери продовжує
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бентежити вчених-природознавців, екологів, філософів. Хоча в оцінках концепції ноосфери серед сучасних вчених існують розбіжності, які свідчать про
постійний і незалежний пошук істини, їх об’єднує впевненість у глобальному
характері ноосфери та її постійній модернізації. Глобалізація ноосферної ідеї
доводиться розвитком екологічної кризи планетарного масштабу, пошуком
розумного підходу для створення умов співіснування біосфери, техносфери та
ін-формосфери, а не витиснення останніми біосфери.
Якщо П. Тейяр де Шарден стверджував у минулому сторіччі, що
«…ноосфера — це пласт думки, вогонь, який охопив всю планету, розгортається над світом рослин і тварин — ззовні біосфери і над нею», то зараз, у
часи розуміння екологічної доцільності, глобальність концепції ноосфери
розглядається з позиції створення в системі біосфери антропогенної підсистеми [1] зі своїми власним шляхом розвитку, спрямованим на виснаження природних ресурсів і поступове знищення біосфери. До речі такий підхід суперечить ідеї ноосферного комплексу А.Г. Назарова. Але в усіх поглядах на проблему ноосфери, як суперечливих, песимістичних, так і оптимістичних, просліджується надія, що глобалізація ідеї ноосфери врешті-решт стане перемогою колективного розуму над техногенним навантаженням і надпотужним
тиском забруднення на природу.
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В.І.ВЕРНАДСЬКИЙ ПРО ВИНИКНЕННЯ БІОСФЕРИ
Хлонь Н.В.
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка
У перші роки своєї діяльності В.І.Вернадський притримувався гіпотези
про вічне існування життя у космосі і про появу життя на нашій планеті у
результаті занесення мікроорганізмів або спор з космічного простору (гіпотези
Г.Ріхтера і С.Арреніуса). Абіогенез здавався неможливим із-за специфіки
живої речовини у порівнянні з косною. Після гіпотези А.І.Опаріна про закономірне
виникнення
життя
в
умовах
відновлювального
середовища
В.І.Вернадський, визнаючи можливість абіогенного походження життя, вважав правильним говорити про виникнення біосфери: «Поза біосферою ми
життя науково не знаємо і проявів її науково не бачимо… Говорячи про появу
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на нашій планеті життя, ми в дійсності говоримо тільки про утворення на ній
біосфери» (2).
Одноклітинні організми здатні виконувати всі біогеохімічні функції біосфери, можливо, саме такою була поява життя на планеті. У біосфері завжди
існувала різнорідна жива речовина, і життя завжди виконувало різнорідні
біогеохімічні функції. Вернадський вважав неприпустимим розглядати виникнення життя як абіогенез однорідних організмів, поява повинна бути представлена «сукупністю багатьох видів, які морфологічно належать до різних різко
розділених класами організмів…» (2). Якщо ж життя виникло з однієї простішої
форми, її подрібнення на форми, що виконують різні геохімічні функції, мало
відбутися надзвичайно швидко — поза еволюційним порядком, оскільки еволюційний процес можливий всередині біосфери. Комплекс одноклітинних
організмів має надзвичайну швидкість розмноження: протягом небагатьох днів
життя могло охопити всю поверхню планети, утворити біосферу і дати початок процесу еволюції живих організмів.
Серед організмів немає форм, здатних одночасно виконувати всі функції біосфери. Світ живих організмів представляє собою історично складену
форму організації біогенних потоків речовини та енергії. «Необхідно рахуватись з особливістю геохімічних функцій організмів і механізму біосфери, які
викликають складність життя, існування нерозривного комплексу організмів,
що розпадаються на багаточисельні морфологічно різноманітні форми. У біосфері завжди спостерігалась, говорячи термінами геохімії, різнорідна жива
речовина і життя завжди виконувало одночасно різнорідні біогеохімічні функції» (2).
Тривалий час ці оригінальні ідеї вченого залишались не затребуваними. У світі сучасних знань стає зрозумілим, що життя — це властивість, притаманна екосистемі в цілому, а не окремим організмам або ізольованим скупченням молекулярних з’єднань. Таким чином, у ранньому протерозої на основі
високомолекулярних білкових і нуклеотидних з’єднань виникали не одиниці, а
мільйони відкритих систем, здатних більш чи менш тривалий час знаходитись
у стані динамічної рівноваги. Але лише небагато з них досягало того ступеня
злагодженості і збалансованості процесів метаболізму, які були необхідні для
їхнього самозбереження і відтворення в умовах зародження біосфери (3).
Передбачення В.І.Вернадського про практично одночасне (у масштабах геологічного часу) формування планети і життя завойовують популярність
і серед геологів. На зміну поглядам про тривалий, що охоплює декілька мільярдів років, період біопоезу приходять ідеї про те, що передбіологічна еволюція йшла дуже швидко. Її основні досягнення (абіогенний синтез органічних
з’єднань, формування матричного синтезу органічних молекул, утворення
життя вірусоїдного типу, що володіє точним апаратом самовідтворення макромолекулярних комплексів РНК і ДНК, розвиток прокаріотів) зайняли набагато
менше часу, ніж вся наступна еволюція життя.
Реконструкції початкових етапів розвитку біосфери завжди гіпотетичні.
Достовірно відомий лише один етап — сучасна, складно диференційована
біосфера, що включає більше мільйону видів тварин і рослин, кожний з яких
виконує в ній різноманітні функції: середовищноутворюючі, деструктивні,
концентраційні, енергетичні і транспортні.
Ще у 1926 році В.І.Вернадський відмітив протиріччя між емпіричним
фактом матеріально-енергетичної стійкості біосфери і встановленим
Ч.Дарвіном фактом історичних перетворень живого. Обмірковуючи це протиріччя, він зробив низку важливих висновків, що мають важливе значення для
розуміння еволюції біосфери. «Еволюційний процес живої речовини безперервно протягом всього геологічного часу охоплює всю біосферу і різним чином,
менш різко, але впливає на її косні природні тіла. Вже тільки за цим ми можемо і повинні говорити про еволюційний процес самої біосфери в цілому» (1).
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Вчений неодноразово відмічав, що еволюція живих організмів надала біосфері
відповідної зовнішності. «У ході геологічного часу зростає потужність виявлення живої речовини у біосфері, зростає її в ній значення і її вплив на косну
речовину біосфери» (1). Таким чином, за В.І.Вернадським, у ході еволюції
життя відбувались і певні зміни у біосфері: змінювались її біогеохімічні функції, розширювалась зона поширення життя, ускладнювався біологічний колообіг тощо. В.І.Вернадський намагався знайти характеристики, які зв’язують
еволюцію світу живих організмів із загальною будовою і енергетикою біосфери (3).
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РОЗВИТОК БІОСФЕРНОЇ ІДЕЇ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Яровий Ю.В.
Шишацька філія
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Незважаючи на появу уявлень про єдність Природи і Людини, їх взаємо
обумовленості, ці два світи в свідомості вчених XIX ст. ще не були взаємопов’язаними. Такою зв’язуючою ланкою позначилося вчення про ноосферу,
яке почало формуватися В.І.Вернадським на початку двадцятого сторіччя. До
1900 р. ним був підсумований досвід багаторічних досліджень. Таким чином
Вернадський дав відповідь на питання про місце Людини в картині загальнопланетарного розвитку. Вже в перші роки XX ст. він почав говорити про те,
що вплив Людини на навколишню природу росте так швидко, що не за горами
той час, коли він перетвориться в основну геологостворюючу силу. І, як
наслідок, він обов’язково повинен буде прийняти на себе відповідальність за
майбутній розвиток природи. Розвиток навколишнього середовища і розвиток
суспільства стануть нерозривними. Біосфера перейде одного разу в сферу
розуму — ноосферу. Станеться велике об’єднання, внаслідок якого розвиток
планети зробиться направленим — що направляється силою розуму [2].
З терміном “ноосфера” не все просто: немає однозначного його тлумачення. Загалом так прийнято називати частину біосфери, яка опиняється під
впливом людини і перетворюється нею. З цього деякі автори роблять висновок, що перехід біосфери в ноосферу означає лише поступове освоєння людиною біосфери. Однак треба зазначити, що подібна трансформація поняття
не є правомірною. Ноосфера Вернадського — це такий стан біосфери, коли її
розвиток відбувається цілеспрямовано, коли Розум має можливість направити
розвиток біосфери в інтересах Людини, її майбутнього [1].
На мою думку, підсвідомо в ученні про ноосферу Вернадський зробив
спробу з’єднати природничі та гуманітарні знання, визначаючи думку як
своєрідну форму енергії. Сьогодні концепція ноосфери стає визначальною у
взаємостосунках „людина — природа” і має стати основою ноосферної освіти,
зверненої до творчої, мислячої, вільної людини.
Термін «біосфера» з'явився у науковій літературі у 1875 році. Його автором був Едуард Зюсс (з яким B.I. Вернадський був знайомий особисто),
який у межах Земної Кулі виділив декілька структурних частин — оболонок,
які назвав геосферами. Одна з геосфер отримала назву біосфера.
Стійке вчення про біосферу було розроблене у 1926 році B.I. Вер-
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надським і цим же роком датована його книга «Біосфера», яка вийшла у
Ленінграді, де він дав таке визначення біосфери — це оболонка Землі, склад,
структура і енергетика якої значною мірою обумовлені життєдіяльністю живих
організмів. За теорією В.І.Вернадського біосфера — це глобальна єдина система Землі, де існує або коли-небудь існувало життя і весь основний хід
геохімічних та енергетичних перетворень визначається життям. [1]
В класичних дослідженнях академіка В.І Вернадського переосмислені,
конкретизовані і збагачені новим змістом первинні уявлення про біосферу,
ним розроблене цілісне і відносно довершене вчення про біосферу.
Біосфера займає особливе місце по відношенню до геосфер. Біосфера — це своєрідна оболонка Землі, або область поширення життя. Від геосфер
вона відрізняється і тим, що в її межах проявляється геологічна діяльність
живих істот рослин, тварин, мікроорганізмів і людини.
Біосфера утворилась у результаті виникнення життя (живих організмів) як прямий результат загального розвитку планети Земля. Тривалість
існування життя на Землі визначається часом від 1.5-2 до 4-5 млрд. років.
Біосфера Землі являє собою складну термодинамічно відкриту систему,
яка включає в себе, згідно визначенню В.І.Вернадського, верхні шари земної
кори, всю гідросферу і нижню частину атмосфери — тропосферу з організмами, що їх населяють. Природнім чином біосфера розпадається на більш менш
самостійні одиниці, які характеризуються великою замкнутістю кругообігу
речовин. [3]
Межі атмосфери визначаються наявністю умов, необхідних для життя
різних організмів. Нижня межа біосфери обмежена температурою підземних
вод та гірських порід, яка поступово зростає і на глибині 1.5-15 км (гейзериматеринська порода) вже перевищує 100°С. Верхня межа життя в атмосфері
обмежена інтенсивною концентрацією ультрафіолетової радіації. Фізичною
межею поширення життя в атмосфері є озоновий екран, який на висоті 25-30
км поглинає більшу частину ультрафіолетового випромінювання Сонця, хоча
основна частина живих істот концентрується на висоті 1-1.5 км.
На поверхні Землі у наш час повністю відсутнє життя лише в областях
значних зледенінь та у кратерах діючих вулканів.
В. І. Вернадський зазначав, що можливості людини з її розумом і технікою такі значні, що вона може втручатись в хід геолого-хімічних процесів
Землі і навіть змінювати їх природний напрямок. Людство має усвідомити свою
силу і роль у біосфері і тоді настане новий етап її розвитку.
Ноосфера відрізняється від біосфери величезною швидкістю в розвитку. За концепцією ноосфери, людство перетворилося на найпотужнішу геологічну силу на планеті. Вернадський підкреслював, що протягом останніх 500
років воно освоїло нові форми енергії — парову, електричну, атомну, й навчилося використовувати майже всі хімічні елементи. Людство освоїло всю
біосферу й одержало набагато більшу, порівняно з іншими організмами, незалежність від навколишнього середовища. Наукова думка й діяльність людини
змінили структуру біосфери, незаймана природа швидко зникає, з’являються
нові екосистеми та ландшафти — міста, культурні землі, для яких характерні
простіші угрупування організмів. [3]
Центральною темою вчення про ноосферу є єдність біосфери і людства. Вернадський у своїх роботах розкриває корені цієї єдності, значення
організованості біосфери в розвитку людства. Це дозволяє зрозуміти місце і
роль історичного розвитку людства в еволюції біосфери, закономірності її
переходу в ноосферу. [2]
Однієї з ключових ідей, що лежать в основі теорії Вернадського про
ноосферу, є те, що людина не є самодостатньою живою істотою, що живе
окремо за своїм законами, він співіснує усередині природи і є частиною її. Ця
єдність обумовлена насамперед функціональною нерозривністю навколишньо-
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го середовища і людини, що намагався показати Вернадський як біогеохімік.
Людство саме по собі є природне явище і природно, що вплив біосфери позначається не тільки на середовищі життя але і на образі думки.
Але не тільки природа впливає на людину, існує і зворотний зв'язок.
Причому вів не поверхневий, що відбиває фізичний вплив людини на навколишнє середовище, він набагато глибше. Це доводить той факт, що останнім
часом помітно активізувалися планетарні геологічні сили. “ ... ми усе більше і
яскравіше бачимо в дії геологічні сили навколо нас. Це збіглося, навряд чи
випадково, із проникненням у наукову свідомість переконання про геологічне
значення Homo sapiens, з виявленням нового стану біосфери — ноосфери — і
є однієї з форм її вираження. Воно зв'язано, звичайно, насамперед з уточненням природної наукової праці і думки в межах біосфери, де жива речовина
відіграє основну роль”. Так, останнім часом різко змюнюється відображення
живих істот на навколишній природі. Завдяки цьому процес еволюції переноситься у сферу мінералів. Різко змінюються ґрунти, води і повітря. Тобто еволюція видів сама перетворилася в геологічний процес, тому що в процесі
еволюції з'явилася нова геологічна сила. Вернадський писала: “Еволюція
видів переходить в еволюцію біосфери” [5].
Теорія біосфери В. Вернадського — це виведені основні закони гармонійного розвитку всього живого на Землі. На жаль, людина й досі не розуміє чи не хоче розуміти, що, вступаючи в протиріччя із законами гармонійного розвитку Всесвіту, протиставляючи себе законам розвитку Природи, вона поставила під загрозу не лише існування самої себе як продукту
Природи, як свідомої істоти, яку створила Природа, але й ставить під загрозу
процес розвитку цивілізації в цілому. Для чого творець дав людині, на відміну
від тварини, свідомість? У першу чергу для того, щоб саме через розвиток
своєї свідомості самоудосконалюватись у гармонії із космосом. Кожна Людина
повинна знати своє призначення на цій Землі і ті закони Всесвіту, які вона
повинна виконувати. На жаль, історія розвитку суспільства впродовж останнього століття (тепер уже старої епохи), однозначно свідчить, що Людина не
розуміє, не усвідомлює найважливішої своєї місії на Землі. Власне, це основне
протиріччя ХХ століття: людина, не розуміючи свого призначення на Землі,
поставила себе над Природою. Власне сьогодні маємо, що маємо. Уже в перші
роки ХХ ст. В. Вернадський почав говорити про те, що вплив Людини на
оточуючу Природу зростає настільки швидко, що не за горами той час, коли
вона перетвориться в основну геологоутворюючу силу. Людина повинна взяти
на себе відповідальність за майбутній розвиток Природи. Процес розвитку
оточуючого середовища і суспільства стане нерозривним, Біосфера перейде в
сферу розуму, в ноосферу, коли розвиток планети буде направлятись силою
Розуму.
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РОЗДІЛ 2. БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИННОГО СВІТУ: ВІДТВОРЕННЯ
ТА ОХОРОНА

БІОТИЧНІ СТОСУНКИ В СИСТЕМІ МІКРООРГАНІЗМІВ І
ДОЩОВИХ ЧЕРВ’ЯКІВ
Бусленко Л.В., Іванців В.В.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Першою ланкою у здійсненні модифікації ґрунтового середовища потрібно вважати наявність у екосистемах симбіотичних (біотичних) стосунків.
Найпростіший тип біотичних стосунків дощових черв’яків з організмами едафотопів є коменсалізм, який представлений підтипами: синойкією, ентойкією.
Підтип синойкія — вид квартиранства, при якому коменсал живе в оселі тварини-господаря. Навколо нірок люмбрицид та в нірках формуються
“активні зони” з підвищеним вмістом органічних речовин. Мікроорганізми
живляться речовинами, які виділяють слизові клітини епітелію шкірном’язового мішка люмбрицид, мертвими бактеріями, грибами. Внутрішню поверхню нірок люмбрициди покривають тонким шаром копролітів, до складу яких
входять бактерії, гриби та продукти розщеплення органічних решток. В стінках нірок відзначено збільшення асоційованих з підстилкою бактерій:
Promicromonospora, Aquaspirillum, Cellulomonas, Cytophaga.
Підтип ентойкія. Одна з перших стадій встановлення тісних стосунків
між організмами. В люмбрицид хімус затримується в організмі впродовж 4-8
годин. Велика швидкість проходження хімусу через травну систему люмбрицид зумовлює швидку елімінацію грунтових мікроорганізмів. Тобто модифікація структури бактеріального та грибного комплексу ґрунтів відбувається під
дією рідини середнього відділу кишечника люмбрицид. Наприклад, при короткочасному перебуванні спор Аspergillus niger, Trichoderma harzianum у травній
системі проростання їх у копролітах не відбувається. Під дією кишкової рідини
здійснюється розщеплення міцелію. Ми вважаємо, що в цьому активну участь
приймає широкий спектр ферментів, який наявний в травному тракті люмбрицид. Власне цим ми можемо пояснити значне варіювання чисельності популяцій багатьох грибів та бактерій.

ПЕРВАЯ НАХОДКА АЗИАТСКОЙ БОЖЬЕЙ КОРОВКИ HARMONIA
AXYRIDIS (PALLAS, 1773) (COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) В
СУМСКОЙ ОБЛАСТИ
Мерзликин И.Р.
Сумской государственный педагогический университет
Азиатская божья коровка, коровка-арлекин, 19-пятнистая божья коровка, или гармония изменчивая Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera,
Coccinellidae) — один из самых быстро расселяющихся видов жуков. Она
внесена в список 100 самых опасных инвазионных насекомых мира [11].
Эту божью коровку долгие годы успешно разводили для борьбы с тлями и кокцидами, вредителями сельского и лесного хозяйства. В США коровку-
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арлекина начали выпускать с 1916 г., в СССР — с 1927 г., в западной Европе — с 1982 г. [10], в Украине — с 1960-х гг. [3]. Разведение жуков считалось не только эффективным, но и безопасным средством биологической
борьбы. Выпущенные насекомые поедали вредителей на сельскохозяйственных и лесных угодьях, после чего погибали сами. Однако около 20 лет назад
ситуация изменилась. Божьи коровки стали приживаться в природе, образуя
устойчивые, быстро растущие популяции. Этот жук очень плодовит, хорошо
летает и легко приспосабливается к новым условиям [10].
В г. Киеве и Киевской области очаги H. axyridis и отдельные экземпляры были зарегистрированы в 2007 г. [7]. В 2009 г. этот вид зафиксирован в
г. Ивано-Франковске, г. Галиче, в окрестности Ужгорода (Закарпатская обл.)
[6]. В 2011 г. появились сообщения о новых находках вида в Львовской,
Волынской, Черновицкой, Одесской [9], Ивано-Франковской и Черниговской
областях [4, 5]. Причем количество поселений и численность ее к 2011 г
увеличилась вдвое [2, 8, 9]. Этот вид стремительно распространяется на
восток.
Кроме Черниговской области, которая граничит с Сумской областью,
H. axyridis также была найдена в соседней Белгородской области (Россия) в
2004 и 2012 гг. [1, 10], где образовалась стабильная популяция этого вида.
Следовало ожидать, что коровка-арлекин появится и на территории
Сумской области. Наша находка этого вида подтвердила это. 5.06 2012 г. на
территории биостационара Сумского педуниверситета в окрестностях с. Вакаловщина Сумского района Сумской области в траве была встречена одна
особь H. axyridis f. сonspicua. Это очень тревожный сигнал. Если учесть, что
размножается азиатская божья коровка очень быстро, и что в соседних областях она зарегистрирована, то следует ждать роста численности и распространения этого вида на Сумщине.
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ЩОДО СТАТУСУ ЧАПЛІ ЖОВТОЇ ARDEOLA RALLOIDES SCOP. ТА
ГОГОЛЯ BUCEPHALA CLANGULA L. У СЕРЕДНЬОМУ
ПРИДНІПРОВ’Ї
Попельнюх В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
У Європі чисельність чаплі жовтої становить до 27 тис. пар (до 24%
світової популяції). Проте цей вид повсюди скорочує чисельність внаслідок
порушення біотопів та посилення фактору турботи [7]. Вид внесено до Резолюції №6 Боннської конвенції зі статусом 2, Додатку ІІ Бернської конвенції,
угоди AEWA. Чаплю жовту включено до Червоної книги України (1994, 2009)
зі статусом − рідкісний вид [6].
В Україні найбільші її колонії відмічені в плавнях Дунаю (разом понад
50 пар), Дністра (210-510 пар), Дніпра (300-310 пар) та на Східному Сиваші
(ймовірно, понад 100 пар); в інших місцях Півдня України (Запорізька область, Лебедині острови в Каркінітській затоці) гніздяться окремі пари та
групи з 5-12 пар. Під час міграцій трапляється майже на всіх водоймах півдня
України [5], та періодично може зустрічатись у більш південних регіонах.
За останні 30 років чаплю жовту на Дніпродзержинському водосховищі
достовірно відмічали тричі: в кінці серпня 1981 р. — одна доросла особина
добута мисливцями в пониззі р. Ворскла на болотах біля с. Мартинівка (визначена нами); 23.05.04 р. — дорослого птаха, який тримався на заломах
очерету, ми спостерігали в затоці ріки біля с. Вільховатка; 18.05.90 р. — одну
особину в пониззі ріки бачив М. Слюсар [3].
У Сульській затоці Кременчуцького водосховища чапля жовта гніздилась, по-крайній мірі до 1983 року в полівидовій колонії інших чапель, маючи
статус рідкісного виду. Проте, в послідуючі роки видовий склад та чисельність
гніздових пар колонії знизилась, і в 1993 році вона вже не відмічалась на
гніздуванні [4]. За даними М. Клєстова (зі звіту НПП «Нижньосульський») з
того часу йому вдалось знову зустріти цей вид в Сульській затоці лише у 2012
році.
Гоголь в Україні гніздиться групами на півночі Рівненської області і,
можливо, на Шацьких озерах, а також на Дніпрі. Зимує місцями на Дніпрі і
Азово-Чорноморському узбережжі, переважно на Утлюцькому лимані та в
північній частині Сивашу. Вид включено до Червоної книги України (1994,
2009) зі статусом — рідкісний. Знаходиться під охороною Боннської (Додаток
ІІ) та Бернської (Додаток ІІІ) конвенцій [6].
У середньому Придніпров’ї (Дніпродзержинське, Кременчуцьке та Канівське водосховища) гоголь щорічно зустрічається у незначній кількості під
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час міграцій [2], або може бути досить звичайним мігрантом восени, коли,
наприклад, у Липівському орнітологічному заказнику за день максимально
обліковували 735 птахів (21.11.07 р.), [1]. Крім того, за нашими даними,
гоголь може траплятись у позаміграційний період.
Вперше факт щодо зустрічі цього виду в літній період у середньому
Придніпров’ї достовірно підтверджений даними, які отримані в результаті
регулярних спостережень, проведених нами у 2003-2010 рр. у пониззі р.
Ворскла на території регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський». Так, 07.07.03 р. під час екскурсії заплавними луками Лучківського заказника загальнодержавного значення (входить у межі РЛП) бачили самку, яка
трималась на одній із стариць біля мосту автотраси Кобеляки-Світлогірське.
Таким чином, Bucephala clangula L. можна віднести до нечисленних,
регулярних мігрантів середнього Придніпров’я, який зрідка може зустрічатись
у позаміграційний період. Крім того, наші дані є підставою для включення
даного виду в список птахів пониззя р. Ворскла [3].
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ОРНІТОФАУНА АНТРОПОГЕННИХ ЕКОСИСТЕМ МІСТА ГЛУХОВА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ащеулова І.П., Годунова М.В.
Глухівська спеціалізована школа-інтернат I-III ступеня імені М.І. Жужоми
Сумської обласної ради
Птахи невід'ємна частина нашої природи. Вони є важливою складовою
екосистем, ланкою у ланцюгу живлення, завдяки чому регулюється стійкість
природних екосистем, зберігається їх продуктивність.
Сьогодні зміни природного середовища, викликані урбанізацією територій і зростанням міст, суттєво впливають на птахів фауни України. Антропогенні екосистеми все більше переважають над природними. В антропогенних
екосистемах, у порівнянні з природними, змінюється, перш за все, видовий
склад, структура населення птахів, їх екологія.[1] Часто ці зміни призводять
до небажаних для людини наслідків — порушується стійкість природних екосистем, знижується їх продуктивність, скорочуються популяції цінних видів.
Поглиблення і розширення антропогенного впливу на фауну, біологію та
екологію птахів, робить актуальними дослідження в межах невеликих
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населених пунктах, для розробки заходів по збереженню птахів.
Мета проекту — вивчити сучасний стан орнітофауни культурного
ландшафту міста Глухова та прилеглих до нього територій, з’ясувати динаміку
змін орнітоценозів під впливом антропогенних факторів.
Завдання проекту:
1. Встановити видовий склад птахів міста Глухова та прилеглих територій.
2. Вивчити та порівняти їх щільність у різних за ступенем урбанізації
антропогенних екосистемах: слабо змінені території (лісові урочища та водні об'єкти), сильно змінені (міські парки, сквери), перетворені території (житлові квартали міст).
3. З'ясувати співвідношення птахів за способом живлення у різних антропогенних екосистемах.
4. Запропонувати шляхи покращення умов для проживання рідкісних
та малочисельних видів.
До ландшафтів, що зазнали короткочасного впливу людини, але здатні
самостійно існувати в нашому місті відносяться водойми, урочище Борок. Це
урочище — паркове зелене насадження. Тут росте понад 60 видів рослин.
Найпоширеніші з низ сосна веймутова, сосна звичайна, дуб звичайний, акація
біла, гледичія звичайна, горобина звичайна.[2]
У 1961 році у південно-західній частині м. Глухова на р. Есмань була
збудована гребля, в результаті чого в заплаві річки утворилося Павлівське
озеро площею 75 га.
Ландшафти, в яких людина є невід’ємним компонентом, це вулиці міст
з будинками, скверами, парками, промисловими підприємствами, соціальними
закладами, дорогами. Сквери розташовані в центральній частині міста з одноманітною рослинністю (липа дрібнолиста, клен гостролистий,туя колоновидна)
і мають невелику площу. Парки, здебільшого — на околиці міста, де рослинність більше різноманітна (липа дрібнолиста, клен гостролистий, береза повисла, вільха, туя колоновидна, сосна звичайна).
В лісовому урочищі мешкають дрізд співочий, соловейко східний, малинівка, сойка, дятел звичайний, сова сіра, горлиця звичайна, зяблик, щеврик лісовий, повзик.[4]
В міських парках та скверах можемо зустріти ластівку, горобця, горлицю кільчасту, грака, шпака, галку, сороку, ворону, плиску білу, синицю велику.
На місцевих водоймах можна побачити мартина звичайного, норця малого, лебідя-шипуна.[4]
В основу нашого дослідження покладено метод спостереження. В результаті проведених спостережень нами було виявлено 26 видів птахів. Спостереження проводилися в околицях міста Глухова, а саме — урочище Борок,
парки школи-інтернат та Зелене господарство, центральні сквери міста.
Обліковець рухається за маршрутом і зазначає всіх птахів, яких бачить
або чує. Для кожної зустрічі при цьому вказують: вид птиці, число зустрінутих
особин. Крім того, відзначають час початку і кінця обліку і пройдена відстань.[6]
Наші спостереження ми проводили на чотирьох маршрутах. Перший
маршрут проходив по урочищу Борок довжиною близько 2,5 км. Спостереження проводились в літній період: травень — червень.
Другий маршрут починався з парку школи-інтернат через парк Зелене
господарство до провулку Червона Гірка. Довжина маршруту близько 1,3 км.
Спостереження проводили як в літній так і зимовий період (листопад — грудень).
Третій маршрут — це сквери в самому центрі міста, довжиною близько
1 км. Спостереження проводили як в літній (травень — червень) так і зимовий
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період (листопад — грудень).
Четвертий маршрут проходив вздовж узбережжя Павлівського озера,
довжиною близько 1,5 км.
Деякі з пташок постійно мешкають у Глухові, вважаючи його рідною
домівкою. Це добре знайомі, іноді навіть докучливі, голуби та горобці, а також
кільчасті горлиці, сороки, синиці.
Чимало пернатих перебуває в нашому місті лише в теплу пору року. Це
шпаки, солов'ї, ластівки, малинівки. Інші птахи з'являються у місті виключно у
зимовий період. До них належать снігурі, омелюхи.
За видовим складом птахів найбільш різноманітними є парки та сквери
нашого міста. Це пояснюються наявністю різноманітної їжі близько до житла
людини. Тут переважають всеїдні птахи, а саме 7 видів. Кількість їх значно
перевищує кількість комахоїдних та рослиноїдних.
У відтворених лісах, яким є урочище Борок переважають комахоїдні
птахи, найменшу кількість складають всеїдні види орнітофауни.
На території парку школи-інтернат та Зелене господарство рослинноїдні та комахоїдні розподіляються майже в однаковій кількості.
Штучне Павлівське озеро сьогодні представляє собою екосистему, що
може продовжувати своє існування без втручання людини. Наявність тут
рибоїдних птахів, говорить про наявність риби. Поява лебедів та мартинів
говорить про те, що з кожним роком збільшується об'єми їжі.
Найбільша щільність спостерігається в найбільш змінених екосистемах.
По мірі зростання антропогенної освоєності території збільшують свою
щільність птахи систематичних груп Воронові, Горобцевих і зменшують групи
Славкові, Соколові. При урбанізації відбуваються зміни у співвідношенні трофічних та топічних груп птахів. Комахоїдні і комахо-рослинноїдні птахи заміщуються всеїдними птахами, які використовують корми антропогенного походження.
Зменшується доля птахів, що гніздяться на землі і в нижньому ярусі
деревної рослинності, аж до повного зникнення цієї групи у центральних
частинах міст.
У зв'язку з тим, що птахам дуже часто не вистачає місць для гніздування, слід восени, взимку і навесні розвішувати в лісах, парках, садах і на
городах шпаківні, синичники, дуплянки тощо. Добрі результати дає висаджування кущів, які є схованкою для гнізд.[3]
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ІНСЕКТИЦИДИ І МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ ПРОТИ
ОСНОВНИХ ШКІДНИКІВ ЗАПАСІВ ЗЕРНА КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР
Бондаренко І.В.
Інститут захисту рослин НААН України (м. Київ)
Збереження зерна і продуктів його переробки від шкідливих членистоногих є надзвичайно важливим резервом збільшення його виробництва.
Втрати зерна від них можуть сягати 5-25%, а інколи і більше. Висока
плодючість і швидкий розвиток, відсутність діапаузи у більшості видів забезпечує комірним шкідникам за оптимальних умов життя надзвичайно швидке
збільшення чисельності [4].
В Україні зареєстровано 116 видів шкідників запасів зерна і сільськогосподарської продукції. Найбільш поширені і шкодочинні з них: борошняний та
звичайний волохатий кліщі, комірний і рисовий довгоносики, малий борошняний і булавовусий хрущаки, коротковусий і рудий борошноїди, зерновий шашіль, бліщанка бура, південна комірна та млинова вогнівки, сіноїди. Рідше
зустрічаються: гнійний та пиловий кліщі, мавританська кузька, хлібний шашіль, малий чорний хрущак, шинковий шкіроїд, суринамський борошноїд,
зернова міль.
Харчуючись хлібними запасами, шкідники зменшують їх масу, знижують схожість насіння, забруднюють продукти екскрементами, шкурками від
линьок, павутинням і трупами особин. В результаті чого якість продуктів, що
сильно пошкоджені комахами і кліщами наскільки погіршується, що вони
стають шкідливими і непридатними для вживання в їжу людини і на корм
домашнім тваринам. Масове накопичення шкідників нерідко слугує причиною
підвищення вологості хлібних запасів, швидкого злежування і самозігрівання
[2].
Доведено, що негативний вплив на функціональну діяльність нирок та
печінки теплокровних спричиняє зерно, в кілограмі якого нараховується понад 15 особин рисового довгоносика, 5 — комірного, 6 — борошняних хрущаків, 25 — борошноїдів, 150 — хлібних кліщів [1].

Рисунок 1. Малий борошняний
хрущак
(Рис. http://www.pesticidy.ru/)

Рисунок 2. Булавовусий хрущак
(Рис. http://www.pesticidy.ru/)

Булавовусий хрущак (Tribolium castaneum Herbst.) — жук від червонувато — коричневого до іржаво — рудого забарвлення, майже матовий. Довжина імаго 3 — 3,5 мм. Три останні сегменти мають потовщення у вигляді
булави. Жук має добре розвинені крила і здатний до польоту, особливо в
нічний час, легко пересувається по вертикальним поверхням. Личинка спочатку має біле забарвлення, поступово стає жовтою, довжина тіла 3-7 мм, з
двома трикутними гачкоподібними відростками на 9-му черевному сегменті.
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Лялечка жовто-біла, довжина не більше 3,5 мм. Лялечка самки з двома невеликими горбками на кінці черевця, а лялечка самця з одним невеликим підвищенням. Жуки надають перевагу битим зернівкам.
Малий борошняний хрущак (Tribolium confusum Duv.) — червонувато — коричневий жук, з блискучою поверхнею, довжина 3 — 3,5 мм. Має
менші розміри в порівнянні з булавовусим хрущаком. Антени до верхівки
потовщуються поступово. Жук не здатний до польоту. Личинка жовтуватого
кольору, довжиною 6 — 7 мм. Черевце закінчується двома роговидними відростками. Схожа на личинку булавовусого хрущака, але менша розміром, з
блискучою поверхнею. Доросла личинка зверху жовта, знизу світліша, вкрита
рідкими довгими волосками. Лялечка жовто-біла, довжина її не більше 3,5 мм.
В систему заходів, що ефективно контролюють чисельність комірних
шкідників входять профілактичні і винищувальні заходи. Профілактичні заходи спрямовані на недопущення проникнення шкідників у складські приміщення, на створення умов, що погіршують їх розвиток, стримують розмноження.
Усі винищувальні способи контролю чисельності поділяють на три групи:
біологічні, фізико-механічні та хімічні. Радикальним і широко поширеним
способом контролю чисельності шкідників запасів є хімічний метод із застосуванням різних інсектицидів з контактними та фумігантними властивостями.
Хімічні заходи регулювання чисельності шкідників запасів здійснюється вологим, аерозольним способами та фумігацією. При знезараженні приміщень
можлива комбінація цих способів [3].
Метою досліджень було визначення технічної ефективності сучасних
інсектицидів і мікробіологічних препаратів проти основних шкідників зерна в
період зберігання.
Визначення технічної ефективності інсектициду Актеллік (піриміфос
метил, 50% к.е.), мікробіологічного препарату Бітоксибацилін (екзотоксин,
Baccilus thuxingiensis, 3 мл/кг, 6 мл/кг) та їх сумішей (3 мл/кг + 0,008 мл/кг, 3
мл/кг + 0,016 мл/кг) проводили на імаго булавовусого і малого борошняного
хрущаків, які були взяті при лабораторному розведенні. При виборі тест —
комах надано перевагу саме цим представникам, так як ці види є одними з
найбільш поширених і шкодочинних комах запасів зернових в Україні.
Вказані норми препаратів розчиняли у воді з розрахунку витрати робочої рідини 20 мл на 1 кілограм зерна. Обліки проводилися через 7,15,30
днів за трьома вибірками, в кожну з яких підсаджували по 30 жуків кожного
виду. Підраховували живих, мертвих та паралізованих шкідників з метою
визначення ефективності за формулою:
Е= 100 (М+П);
М+П+Ж
де Е — ефективність,%; М — кількість загиблих шкідників, екз.; П —
кількість паралізованих шкідників, екз.; Ж — кількість живих, екз [4].
Таблиця 1
Технічна ефективність хімічних, мікробіологічних препаратів та
їх сумішей проти імаго булавовусого хрущака
(Лабораторний дослід, 2012 р.)
Варіант

Витрати
препарату

Щільність (од.вибору,
через діб…..)
7
15
30

Бітоксибацилін
(екзотоксин, Baccilus
thuxingiensis)
Бітоксибацилін

3,0 л/т

30

29,3

29,3

1,1

1,1

1,1

6,0 л/т

29,3

28,6

28,6

0

0

0
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Ефективність (%),
через діб….
7
15
30

Актеллік (піриміфос — метил), к.е.
Бітоксибацилін +
Актеллік

16 мл/т

30

30

30

100

100

100

3, 0 л/т +
8,0 мл/т

30

30

30

100

100

100

Бітоксибацилін +
Актеллік

3, 0 л/т +
16 мл/т

30

30

30

100

100

100

НІР05

-

-

-

-

1,56

1,56

1,56

Таблиця 2
Технічна ефективність хімічних, мікробіологічних препаратів та
їх сумішей проти імаго малого борошняного хрущака
(Лабораторний дослід, 2012 р.)
Варіант

Витрати
препарату

Щільність (од.вибору,
через діб…..)
7
15
30
30
30
29,6

Ефективність (%),
через діб….
7
15
30
2,2
2,2
2,3

Бітоксибацилін
(екзотоксин, Baccilus
thuxingiensis)
Бітоксибацилін

3,0 л/т

6,0 л/т

29,3

29,3

29,3

1,2

1,2

6,7

Актеллік (піриміфос — метил)
Бітоксибацилін +
Актеллік

16 мл/т

30

30

30

100

100

100

3, 0 л/т +
8,0 мл/т

30

30

30

98,9

100

100

Бітоксибацилін +
Актеллік

3, 0 л/т +
16 мл/т

30

30

30

98,9

100

100

НІР05

-

-

-

-

4,20

3,54

4,90

В результаті проведених досліджень (табл. 1,2) виявлено низьку технічну ефективність мікробіологічного препарату Бітоксибацилін на імаго булавовусого і малого борошняного хрущаків (від 1,1% до 6,7% відповідно). Значно вищі показники були отримані при застосуванні сумішей інсектициду
Актеллік і мікропрепарату Бітоксибацилін навіть через 7 діб після отруєння
живими залишились 1,1%, а через 15 діб спостерігалась повна загибель обох
видів. Актеллік при дослідженні на обох об’єктах забезпечив 100% результат.
При сучасних умовах збереження зерна пшениці в складських приміщеннях важливе значення має фітосанітарний моніторинг комірних шкідників.
Високоефективним є застосування інсектициду Актеллік з нормою внесення
16 мл/кг для зменшення шкідливого впливу малого борошняного та булавовусого хрущаків у зерносховищах Полтавської області.
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ВИДОВИЙ СКЛАД ТА БІОЛОГІЯ ПАВУКІВ ХОРОЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Вакуленко Я.О., Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Павуки в наш час є однією з найбільш процвітаючих груп тварин. Вони
освоїли всі природні зони Землі — від пустель і тропічних лісів до помірних
областей. Подібно комахам і кліщам, вони живуть усюди, і в природі буквально не знайдеться куточка, де не було б тих або інших видів павуків [1].
Популяція павуків відносно слабо досліджена в екосистемах та агроценозах Полтавщини. Хорольський район не належить до числа районів нашої
області із задовільним рівнем вивченості фауни павуків. Незважаючи на те,
що тут проводилося вивчення павуків, можна говорити лише про початковий
етап систематичного дослідження фауни та населення павуків Хорольського
району.
Тому ми поставили за мету дослідити видовий склад, особливості біології та заходи з охорони видів павуків Хорольського району Полтавської
області.
Хорольський район завдяки різноманітним фізико-географічним умовам має багатий набір біотопів, що відображається на кількості видів павуків.
Павуки можна побачити в різних екотопах району, які мають свої особливості та природні умови. Павуки заселяють усі яруси рослинності: травостій, гілки дерев та чагарників, живуть під корою та у дуплах дерев. На ґрунті,
у норах (ссавців, рийних комах, а також виритих самостійно), у моху, у підстилці, під камінням, у печерах, у житлових будинках. Види, що живуть на
зелених частинах рослин, нерідко забарвлені у зелений, а види, що мешкають
у тіні, яка чергується зі світлом, часто мають плямисте забарвлення. Види, які
бігають по поверхні ґрунту або трапляються серед опалого листя мають захисне буре, чорне або чорнувате забарвлення. Павуки, які мешкають на стовбурах дерев — бурі, коричневі, сіруваті, плямисті; їх майже неможливо розрізнити за кольором та малюнком від кори.
Деякі види павуків зустрічаються лише в певній місцевості і це
пов’язано з особливостями їх життя і фізико-географічними умовами даної
місцевості. Найрізноманітніша фауна павуків зустрічається на галявинах лісу,
поблизу ставків, у степах та житлових будівлях [1].
Одні з перших згадок щодо вивчення видового складу павуків на території Полтавщини наводить 1897 року Н.П. Лук’янов, зареєструвавши 17 видів
[2].
У 1974 році Є.В. Астахова, досліджуючи Харківську та Полтавську області, приводить уже 54 види , але сумарно для обох областей [1].
Судячи з аналізу літературних джерел, даний район вивчений не достатньо. Було з’ясовано, що на території Хорольського району зустрічаються
такі види павуків:
павук-хрестовик звичайний Araneus diadematus,
сріблянка, або водяний павук Argyroneta aquatica,
хатній павук Рholcus phalangoides (родина Pholcidae),
Tegenaria agrestis,
Tegenaria domestica (родина Agelenidae);
Pisauramirabilis (родина Pisauridae),
Alopecosa cuneata,
Pardosa lugubris (родина Lycosidae);
Araneus alsine,
Araneus ocelatus; (родинаAraneidae),
Diaea dorsata,
Tibelluso blongus (родина Thomisidae),
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Evarcha flammata,
Salticuss cenicus, Salticus zebraneus (родина Salticidae),
Hogna radiate,
Larinioides oxobolus,
Pholicus phalangioides,
Steatoda bipunctata.
Steatoda triangulosa [4].
У результаті проведених досліджень та аналізу літературних даних було відмічено, що на території досліджуваного району серед рідкісних видів
трапляються представники різних біотопів. Загалом виявлено 6 видів таких
родин: Lycosidae, Павуки-скакуни, Eresidae, Theridiidae, Scytodidae.
Pardosa lugubris належить до родини Lycosidae. Зустрічаються вони у
лісах, на лугах, серед високої та низької рослинності. Цей вид досить складно
визначити. Для них характерні світло-коричневі риски на головогрудях та
характерний малюнок на черевці. Самці більш яскраві, ніж самки, їх черевце і
риска на головогрудях більш світлі. Розмір самців і самок близько 6 мм.
Жертву чекають як в центрі павутини, так і сидячи на сигнальній нитці.
Salticuss cenicus. Різниці між самкою і самцем даного виду майже немає: самка 5-7 мм, а самець 5-6 мм. Головна риса, яка їх відрізняє від інших — це дуже великі очі. У них вісім очей, два з яких — передні, великі і
дають павуку бінокулярний зір. Забарвлення тіла чорне з білими рисками по
всьому тілу. Використовують вони свій бінокулярний зір для того, щоб знайти
здобич . Для того, щоб дістати здобич — спочатку вони підкрадаються досить
з близької відстані, а потім атакують. Принцип їх атаки подібний до кошачих
[2].
Eresus kollari. Належить до родини Eresidae. Це досить великий (розміри статевозрілої самки можуть досягати 25-30 мм, самця — 8-10 мм) і один з
кількох яскраво зафарбованих видів. Самка чорного кольору з нальотом «сивини», ефект якої створюють численні дрібні білі волоски, що вкривають усе
тіло. Самці, як правило, дуже ефектні: головогруди чорні; черевце дорсально
яскраво-червоне з 4 або, що рідше, з 6 чорними крапками. Самки все життя, а
самці більшу його частину проводять у схованці, використовуючи занедбані
нори комах, різні нороподібні тріщини, місця під камінням, де розташовують
павутинну трубку, занурену у ґрунт на глибину від 5 до 35 см. Полює на комах, що натикаються на зовнішню частину павутинної підстилки нори.
Thanatus arenarius. Характеризується значним географічним поширенням і політопністю. Трапляється на низьких кущах і траві, зрідка під камінням
, у підстилці, іноді — у деревному ярусі. Займає широкий спектр біотопів, хоч
більшою мірою полюбляє відкриті ксерофітні ценози. У лісовій зоні відмічений
у сосниках і на узліссях. Самка досягає 7-11 мм, самець — від 6 до 9 мм. Тіло
жовтого кольору з бурим малюнком. Даний вид чекає здобич або у центрі
нитки, або у центрі павутини.
Steatoda grossa. Належить до родини Theridiidae. Самка має довжину
6-9 мм. Колір від пурпурово-коричневого до чорного, має яскраві відмітки. Як
і в багатьох інших видів самці дещо меншого розміру, але забарвлення мають
аналогічне. Може довго не харчуватися, але за умови, що мають доступ до
води. Самка може жити до шести років, типова тривалість життя самців складає 1-5 років. Досить часто самці можуть гинути після спаровування. Ці павуки мають досить поганий зір, тому використовують павутину для того, щоб
орієнтуватися у просторі.
Scytodes thoracica. Належить до родини Scytodidae. Розміри коливаютя
в межах 3-6 мм. Має світло-коричневе забарвлення з чорними цятками. Даний
вид має шість очей. Це дуже повільний мисливець, тому що має дуже довгі і
ніжні ноги. Уночі, коли всі комахи перебувають у стані спокою Scytodes почи-
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нає своє полювання. Павук досить обережно підкрадається до своєї жертви, з
10 мм зупиняється і ретельно вимірює відстань до своєї здобичі, при цьому
залишається на місці і зовсім не рухається. Потім стискає свою спину і плює 2
отруйні нитки шовку. Коли здобич має більший розмір, ніж сам павук, то тоді
він використовує спеціальні довгі волоски, що знаходяться на його ногах.
Павук досить полюбляє тепло. Переважно його можна знайти під камінням.
На сьогодні до Червоної книги України включено лише 2 види павуків,
але охорона даних безхребетних є досить актуальною на сьогодні, оскільки
головною причиною зниження чисельності павуків є зміни в природному середовищі. Ці зміни безпосередньо пов’язані з діяльністю людини.
Отже, павуки в наш час є однією з найбільш процвітаючих груп тварин.
На території Хорольського району трапляється тільки 19 видів павуків,
представники 10 родин. Загалом виявлено 6 рідкісних видів таких родин: Lycosidae, Павуки- скакуни, Eresidae, Theridiidae, Scytodidae.
Виявлені представники: Pardosa lugubris, Salticuss cenicus, Eresus kollari Thanatus arenarius, Steatoda grossa, Scytodes thoracica.
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ПОНЯТТЯ МЕЗОФАУНИ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ
Дмитренко І.С.
Полтавська державна аграрна академія
Інтерес до грунтово-зоологічних досліджень зріс в 40 — 50-ті роки XX
століття. Визначну роль у цьому зіграли дослідження академіка М.С. Гілярова і
створеної ним першої в СРСР лабораторії грунтової зоології 1956 року, для
координування досліджень в країні. Монографія М.С. Гілярова «Особливості
грунту як середовища проживання і її значення в еволюції комах» удостоєна
Сталінської премії, стала основоположником нової галузі природознавства —
грунтової зоології, що увібрала в себе досягнення зоології, генетичного грунтознавства, еволюційної теорії, а автор став визнаним у всьому світі засновником грунтової зоології та її лідером [2].
Грунтова фауна — важливий фактор грунтоутворення, що впливає на
всі властивості ґрунту, включаючи її родючість тому, вивчення грунтових
безхребетних на сьогодні дуже актуально. Це пов'язано, у першу чергу, зі
зниженням родючості грунтів у нашій країні й у світі в цілому.. У багатьох
випадках чуйними індикаторами зміни режиму й властивостей ґрунтів у порівнянні з фізико-хімічними показниками є педобіонти. З метою біоіндикації
активно застосовується грунтова мезофауна, для якої ґрунт виступає як середовище проживання в цілому й вони можуть взаємодіяти з багатьма компонентами своєї екосистеми. Найбільший вплив на педобіонтів виявляють такі
властивості ґрунту, як гранулометричний склад, зміст і характер рослинних
залишків, кількість гумусу, величина Ph, вміст карбонатів, гідрометричний і
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сольовий режим [2].
Великий вплив на процеси ґрунтоутворення мають численні представники грунтової фауни — безхребетні, хребетні, які населяють різні горизонти грунту, або живуть на його поверхні. За розмірами грунтову фауну можна
поділити на чотири групи:
а) мікрофауна — організми, розміри яких менші 0,2 мм.. Головними з
них є протозоа, нематоди, різоподи, ехінококи, які живуть у вологому грунтовому середовищі;
б) мезофауна — організми, розміри яких від 0,2 до 10 мм.: маленькі
комахи, специфічні черви, що пристосувалися жити у грунті, де досить вологе
повітря;
в) макрофауна — складається з тваринних організмів розміром від 10
мм. до 800 мм.: земляні черви, молюски, комахи (мурахи, терміти);
г) мегафауна — тварини більші 800 мм.: великі комахи, краби,
скорпіони, гадюки, черепахи, маленькі і великі гризуни, лисиці, борсуки та
інші тварини, які риють у грунтах ходи, нории [2].
Представників мезофауни можна відловлювати за допомогою стандартних ґрунтово-зоологічних методів (розкопки, принади й пастки Барбера). У
якості пасток Барбера використовуються пластикові стаканчики, скляні баночки та інші ємності, що можна занурити в товщу грунту [3].
Найпоширенішими представниками грунтової мезофауни є:
− Клас Губоногі (Геофілоподібні, Скутигероподібні, Кістянкоподібні,
Сколопендроподібні);
− Клас Двопарноногі (Китичники, Гломериди, Полідесмові, Ківсякоподібні);
− Клас Пауроподи;
− Клас Симфіли;
− Клас Покритощелепні (Безвусикові, Ногхвістки, Двохвістки);
− Клас Комахи (Перетинчастокрилі);
− Клас Павукоподібні, Підклас Кліщі [3].
Насправді ж представників мезофауни набагато більше, але найбільш
часто зустрічаються саме приведені вище таксони безхребетних [3].
Дослідженнями мезофауни на сьогодні займається не велика кількість
вчених особливо в Полтавській області, але такі вчені, як О.С. Комаров та
В.В. Бригадиренко активно займаються проблемою формування фауни підстилкових безхребетних аренних лісів р. Дніпро в умовах Полтавської області
[1].
ВИСНОВКИ
1. Великий вплив на процеси ґрунтоутворення мають численні представники грунтової фауни — безхребетні, хребетні, які населяють
різні горизонти грунту і живуть на його поверхні.
2. Монографія М.С. Гілярова «Особливості грунту як середовища проживання і її значення в еволюції комах» (1949), удостоєна Сталінської премії, стала основоположником нової галузі природознавства — грунтової зоології.
3. Дослідженнями мезофауни на сьогодні займається не велика кількість вчених особливо в Полтавській області, але мною була знайдена і опрацьована стаття О.С. Комарова та В. В. Бригадиренка
«Особливості формування фауни підстилкових безхребетних аренних лісів р.Дніпро в умовах Полтавської області»
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ВИДОВИЙ СКЛАД ДЕННИХ ЛУСКОКРИЛИХ ОКОЛИЦЬ СЕЛА
СТАРІ САНЖАРИ
Закалюжний В.М., Щербук К.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Лускокрилі поширені на всіх континентах крім Антарктиди, і найбільшого різноманіття досягають в тропіках. В Центральній Європі налічується
більше 4000 видів. У той же час це третій по числу видів ряд комах, що включає в себе близько 140 000 видів і, що уступає по розмаїтості форм тільки
ряду жуків.[1]
З усіх комах, метелики користуються найбільшою популярністю. Навряд чи знайдеться на світі людина, що не захоплювалася б ними так само, як
захоплюються красивими квітами.
Видовий склад денних метеликів околиць села Старі Санжари досить
різноманітний. Нами було поставлене завдання ознайомитися з представниками даної місцевості, з’ясувати які з рідкісних видів мешкає на цій території
та визначити охоронні заходи які можуть проводитися для збереження рідкісних та зникаючих денних Лускокрилих.
В основу дослідження покладено матеріали, зібрані за допомогою ентомологічного сачка та вручну. Протягом періоду збору матеріалу (з червня
по жовтень 2011 — 2012 року) нами було виявлено 19 видів денних лускокрилих що належать до 7 родин (Косатцеві — Papilionidae, Німфаліди —
Nymphalidae, Біланові — Pieridae, Сатири — Satyridae, Синявці — Lycaenidae,
Строкатки — Zygaenidae, Ведмедиці — Arctiidae); 14 родів (Іфіклідес —
Iphiclides, Ванесси — Vanessa, Німфаліди — Nymphalis, Інахіс — Inachis, Полігонія — Polygonia, Шашечниці — Melitaea, Білани — Pieris, Лимонниці —
Rhodis, Жовтяниці — Colias, Апоріа — Aporia, Юртина — Maniola, Червонці —
Chrysophanus, Строкатки — Zygaena, Каліморфа — Callimorpha).[4]
Таблиця 1.
Видовий склад фонових денних лускокрилих
околиць села Старі Санжари
Родина

Рід

Вид

Косатцеві —
Papilionidae

Іфіклідес —
Iphiclides

Подалірій — Iphiclides
podalirius

Косатцеві –
Papilionidae

Іфіклідес —
Iphiclides

Вітрильник-Папілій Махаон — Papilio machaon
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Приуроченість до
екотопів
поширення
В степових ярах з
чагарниками й
дикими плодовими
деревами, на узліссях й галявинах
листяних лісів, в
парках, садах
тощо[2]
На польових дорогах, лісових узліссях, лугах,
в садах і на клум-

Німфаліди —
Nymphalidae

Ванесси —
Vanessa

Червоний адмірал —
Vanessa atalanta

Німфаліди —
Nymphalidae

Німфаліди —
Nymphalis

Ванесса чорно-руда —
Nymphalis xanthomelas

Німфаліди —
Nymphalidea

Інахіс — Inachis

Очко певичеве денне —
Inachis io

Німфаліди —
Nymphalidae

Полігонія —
Polygonia

Кутокрилка С-біле —
Polygonia Calbum Linnaeus,1758

Німфаліди —
Nymphalidae

Ванесси —
Vanessa

Чортополохівка –Pyrameis
cardum L.

Німфаліди —
Nymphalidae

Шашечниці —
Melitaea

Шашечниця аталія —
Melitaea
athalia Rottemburg,
1775

Німфаліди —
Nymphalidae

Шашечниці —
Melitaea

Біланові —
Pieridae

Білани — Pieris

Шашечниця дідіма —
Melitaea didyma (Esper,
1779)
Білан капустяний — Pieris
brassicae L

Біланові —
Pieridae

Білани — Pieris

Білан ріп’яний — Pieris
rapae

Біланові —
Pieridae
Біланові —
Pieridae
Біланові —
Pieridae
Сатири —
Satyridae

Лимонниця —
Rhodis
Жовтяниці —
Colias
Апоріа — Aporia

Лимонниця — Rhodocera
rhamni L.
Жовтяниця лугова — Colias
hyale
Білан жилкуватий — Aporia
crataegi L.
Юртина — Maniola jurtina

Синявці –
Lycaenidae

Червонці —
Chrysophanus

Синявець ікар —
Polyommatus icarus

Синявці —
Lycaenidae

Червонці —
Chrysophanus

Червонець непарний —
Lycaena dispar

Строкатки —
Zygaenidae

Строкатки —
Zygaena

Строкатка таволгова —
Zygaena filipendulae

Юртина —
Maniola
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бах в міських парках
На узліссях, полянах, узбіччях доріг,
лугах, берегах
річок тощо. Часто
спостерігається
в антропогенних
біотопах.[2]
На узліссях, полянах, узбіччях доріг,
лугах, берегах
річок, де є насадження верб.
На малині, на
луках, де
зустрічається
чебрець.
Можна побачити на
стовбурах дерев, на
ільмових, смородині, хмелі, кропиві[2]
Поширена скрізь.
На видах будяка,
кропиви.
Віддають перевагу
місцевостям з
різноманітною
трав’яною рослинністю, наприклад,
луки, пасовища.[2]
Живе на подорожнику, вероніці та
інших травах.
Поширений скрізь.
Пошкоджує капусту
та інші капустяні
рослини.[2]
Поширений скрізь.
Пошкоджує капусту
та інші капустяні
рослини.[2]
На полях, луках,
городах.
Поширений скрізь.
Пошкоджує бобові.
У садах, парках,
лісах.
На відкритих вологих ландшафтах
(галявинах лісу,
лугах а також в
садах).[2]
У садах, населених
пунктах, на городах, луках.
У садах, населених
пунктах, на городах, луках.
На сухих галявинах, занедбаних
кар’єрах з бідною

Ведмедиці —
Arctiidae

Каліморфа —
Callimorpha

Ведмедиця гера, ведмедиця чотирикрапкова —
Callimorpha quadripunctaria
(Poda, 1761)

рослинністю, також
зустрічаються на
заболочених ділянках.[2]
В рідколіссях, на
галявинах листяних
та мішаних лісів,
узліссях, в чагарниках, на пустищах, особливо
вздовж річок і
струмків.[2]

В околицях села Старі Санжари, нами виявлено наступні види лускокрилих, занесених до Червоної книги України: Подалірій (Iphiclides podalirius),
Вітрильник-Папілій Махаон (Papilio machaon), Ведмедиця гера, ведмедиця
чотири крапкова (Callimorpha quadripunctaria).[3]
Необхідні заходи охорони:
− Привернення широкого загалу сучасних екологічних представлень
до необхідності охорони певних видів метеликів.
− Види занесені у відповідні списки рідкісних, вразливих, і тих, які
перебувають на межі зникнення, повинні охоронятися на природоохоронних територіях.
− У господарському оволодінні територій повинно бути суворо регламентовано застосування пестицидів та гербіцидів.
− Обов’язкова повна або суворо часткова заборона відлову рідкісних
та зникаючих видів метеликів. [1]
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ВИДОВИЙ СКЛАД ТА БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПАВУКІВ-СИНАНТРОПІВ МІСТА ПОЛТАВИ
Закалюжний В.М.,Таран М.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
У сучасному світі триває стрімкий процес урбанізації. Багатоповерхові
будинки, галасливі вулиці, камінь, асфальт і забруднене повітря складають
міське середовище. Людина не самотня у місті, навколо неї росте, повзає,
бігає і літає колосальна кількість різноманітних організмів. Кожен із цих організмів впливає прямо або опосередковано на людину і міське середовище в
цілому, що дозволяє говорити про міські біоценози як про унікальні утворення, в яких біорізноманіття існує при взаємодії антропогенних і природних
чинників.
Флора і фауна будь-якого міста складається з місцевих видів, що меш-
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кали в конкретній місцевості як мінімум з нового часу, і з видів, що вселилися
в дану місцевість в новий та новітній час. Підклас павуки (Aranei) освоїли
величезну кількість екологічних ніш. Порівняно новим місцем проживанням
для цих тварин є будівлі різних типів і призначення (житлові будинки, службові будівлі, складські приміщення, виробничі приміщення тощо).
Оскільки фауна павуків в Полтаві та в Україні в цілому вивчена недостатньо, при дослідженні аранеофауни міста Полтави ми намагалися зібрати
найбільш повну колекцію представників підкласу Павуки. Метою цієї розвідки
є дослідження, узагальнення та доповнення існуючих даних про видовий
склад, біолого-екологічні особливості і розподіл павуків, що живуть у будівлях
різних екотопів міста Полтави.
В основу дослідження покладено матеріали, зібрані методом ручного
збору у місті Полтава: на присадибних ділянках у приватному житловому
секторі, господарських приміщеннях та безпосередньо в житлових будинках
різних типів. Протягом періоду збору матеріалу (квітень — вересень 2012
року) нами було виявлено 17 синантропних видів, 10 із яких нам вдалося
відловити і законсервувати в спиртовому розчині для створення систематичної
колекції та подальшого їх визначення. Інші сім видів нам вдалося визначити
безпосередньо на місці спостереження, не відловлюючи їх.
Araneus diadematus. (родина Araneidae, рід Araneus) — павукхрестовик звичайний, був відловлений на подвір’ї житлового будинку, безпосередньо з ловчих тенет, методом ручного збору. Основне забарвлення значно варіює — від блідо-коричневого до чорно-коричневого. Головогруди з
темною серединною та боковими смужками, стернум коричневий. Ноги світлі з
темними кільцями. Черевце видовжене, найбільшу товщину має на кінці передньої третини, де воно дещо припідняте з боків, але не утворює чітко виражених горбків. На верхньому його боці чітко помітний хрестоподібний малюнок із білих плям. На задній частині черевця є добре помітні листовидні візерунки, обмежені темними і світлими смугами. Півмісяцеві плями з нижнього
боку черевця продовгуваті, на задньому кінці загнуті всередину під прямим
кутом [1, c. 75].
Lucosa singoriensis. (Родина Lycosidae, рід Lycosa) — тарантул східноєвропейський, був відловлений на присадибній ділянці житлового будинку
методом ручного збору. Найбільший павук, що зустрічається в країнах СНГ,
отруйний. Головогруди чорно-коричневі зі світло-коричневою облямівкою по
боках і такою ж серединною смугою в задній половині. Стернум чорного кольору, ноги — коричневі, з широкими чорними кільцями. Черевце зверху
темно-коричневе, знизу — чорне. Все тіло і кінцівки вкриті густими сірими і
білими ворсинками, більш світлими у самців. Низ черевця і стернум опушені
чорними ворсинками. Епігіна із зовні має вигляд двох блискучих хітинових
горбків, між якими розміщена якореподібна пластинка. Довжина тіла самки
27-35 мм, самця — 25 мм. Мешкає тарантул у вертикальних нірках глибиною
до 50 см, де вдень чатує на дрібних комах, які туди потрапляють. Увечері
павуки виходять назовні і полюють неподалік від нірки [1, c. 25].
Steatoda bipunctata (родина Theridiidae, рід Steatoda) — стеатода
двокрапкова була відловлена в підвальному господарському приміщенні методом ручного збору. [1, c. 52]. Головогруди і стернум коричневі. Ноги коричневі, з широкими сірими кільцями. Черевце зверху чорно-коричневе, з білим
переднім краєм і прокольним рядом білих плям. Низ черевця світлий, з коричневою V-подібною плямою. Епігіна чорна, з різко виступаючим нижнім уілем і
прокольною септою. Пальпус самця з великим черевним придатком. Довжина
тіла самки 5-7 мм, самця — 3,5-5 мм. Павуки мешкають в будинках та неподалік від людських жител.Steatoda castanea (родина Theridiidae, рід Steatoda) — представник виду був відловлений в підвальному господарському
приміщенні методом ручного збору. Steatoda triangulosa (родина
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Theridiidae, рід Steatoda) — представник виду був знайдений в кімнаті житлового будинку. Хеліцери цих павуків паралельні. Нижня губа відділена борозенкою від стернального щита. Останній членик пальпи у самок несе один кігтик. Ноги без товстих шипів, але з чисельними щетинками. Лапки несуть по 3
кігтики. Зустрічаються в найрізноманітніших біотопах — в лісах, на відкритих
культурних ландшафтах, пустелях тощо. Часто селяться в печерах і домівках
людини. Поширені на всій території України [3, с. 138]. Steatoda grossa
(родина Theridiidae, рід Steatoda) — представник виду був знайдений в кімнаті житлового будинку. Представники родини плетуть неправильні сітки з широкими вічками в деревному ярусі, чагарниках або в травостої. Роблять лігвище найчастіше у вигляді ковпачка напівкулястої форми, зверненого отвором униз і замаскованого зверху залишками комах і частками рослин. Поширення: Європа, Росія, Південна Азія [2, с. 95].
Argiope bruennichi (родина Argiopidae, рід Argiope) — аргеопа Брюннеха, була відловлена на присадибній ділянці житлового будинку методом
пінцетного збору. Головогруди широкі і плоскі, світло-коричневого кольору, з
помітною головною частиною і широкими темними смугами вздовж боків.
Стернум чорний з білою плямою. Черевце продовгувате, ззаду дещо загострене. Верхня сторона черевця жовтувата з поперечними чорними смугами, нагадує забарвлення оси. Ноги коричневі, з чорними кільцями чи плямами.
Епігіна має вигляд видовженої прямокутної пластинки з клиновидним підвищенням по центру. Пальпус самця несе придаток по формі сильно загостреної
пластинки. Довжина тіла самки 11-15,5 мм, самця — 5,5 мм. Павуки населяють сонячні відкриті місця з високим трав’янистим покривом. Вид поширений
в південний країнах СНД, Середній Азії, Японії [1, c. 70].
Segestria senoculata (родина Segestriidae, рід Segestria) — павук погребний, був відловлений в погрібному приміщенні житлового будинку методом ручного збору. Крупний: головогруди 6-8 мм. Хеліцери з металевим відблиском, зеленим у самок і бронзовим у самців. Стернальний щит дещо темніший тазиків. Поширений на південному сході та центрі України [3, с. 73].
Larinioides ixobolus (родина Araneidae, рід Larinioides) — представник виду був відловлений на подвір’ї житлового будинку методом пінцетного
збору. Колопряди, що плетуть колесоподібні вертикальні або похилі ловчі
тенета із закритим центром. Іноді за межами тенет улаштовують лігвище,
пов’язане з ними сигнальними нитками. До рами прикріплені зовнішні кінці
радіусів, які в середині сітки пов’язані із центральним сплетенням. Останнє
зовні оперезане так званою прикріпною зоною, за якою знаходиться простір,
вільний від спіральних ниток. Ще далі до зовнішньої частини тенет є широка
зона ловчої спіралі, яка складається із численних витків єдиної клейкої нитки.
Поширені від Європи до Центральної Азії [2, с. 112].
Tegenaria domestica (родина Agelenidae, рід Tegenaria) — павук хатній був відловлений в житловому будинку методом ручного збору. Плетуть
широкі тенета із трубкоподібним лігвищем у низькому травостої та біля основи
стовбурів дерев і чагарників. Комахи, які потрапили на павутинний полог,
викликають його коливання, павук вискакує з лігвища-трубки та захоплює
жертву. Поширені в Європі, Україні, Росії [2, с. 119].
Hogna radiate (родина Lycosidae, рід Hogna (Lycosa)) — представник
виду був відловлений з фасаду житлового будинку методом пінцетного збору.
Бродячі мисливці, що не плетуть ловчих сіток, або мешканці нірок. Характеризуються переважно денною активністю та ніколи не будують лігвищ. Поширені в Європі, Україні, Росії [2, с. 119].
Gibbaranea gibbosa (родина Agelenidae, рід Gibbaranea) — представник виду був відловлений на присадибній ділянці житлового будинку методом
ручного збору. Плетуть широкі тенета із трубкоподібним лігвищем у низькому
травостої та біля основи стовбурів дерев і чагарників. Комахи, які потрапили
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на павутинний полог, викликають його коливання, павук вискакує з лігвищатрубки та захоплює жертву. Поширені в Європі, Росії, Центральній Азії [2,
с. 112].
Scytodes thoracica (родина Scytodidae, рід Scytodes) — представник
виду був знайдений в кімнаті житлового будинку. Головогруди широкі, овальної форми, найбільш високі в задній частині. Голова з 6 очима в три широко
розставлені пари. Хеліцери слабкі, з коротким кігтиком. Тіло жовто-сіре з
бурими плямами, на ногах такого ж кольору кільця. Зустрічаються в субтропічних і помірних кліматичних поясах Європи, Росії та Азії [3, с. 70].
Pholcus ponticus (родина Pholcidae, рід Pholcus). Pholicus phalangioides (родина Pholicidae, рід Pholicus). Представники видів були знайдені в
кімнаті житлового будинку. Особливістю представників виду є довгі та тонкі
ноги, як і у багатьох косариків. Представники виду плетуть безладні тенета в
кутках будівель, де висять дорсальним боком униз. Тенета складаються з
густого дахоподібного сплетення з його прикріпними розтягувальними нитками зверху й знизу. Якщо павука потурбувати, він починає інтенсивно трясти
павутину. Мешкають усередині приміщень протягом усього року, причому не
мають фіксованого періоду розмноження — самок із яйцями можна знайти в
середині зими. Відкладається всього близько 20-30 яєць. Самки носять яйця в
хеліцерах до вилуплення молоді. Поширені від Болгарії до Казахстану [2,
с. 92].
Salticus scenicus (родина Salticidae, рід Salticus) — представник виду
був знайдений на фасаді жилого будинку. Поширення: Голарктика [2, с. 142].
Sitticus pubescens (родина Salticidae, рід Sitticus) — представник виду був
знайдений на присадибній ділянці житлового будинку. Поширення: Європа,
Росія, Південна Азія [2, с. 143]. Павуки-стрибунчики. Полюють удень на пригріві на різних комах. Підкрадаються та стрибають на здобич, яку чітко визначають завдяки гарному предметному зору. Самці перед паруванням виконують перед самками «шлюбний танець». Живуть на ґрунті, у травостої, на
деревах, стінах і скелях. Плетуть тільки гніздо-притулок у формі покришки під
камінням або під корою.
За час дослідження на території міста Полтава нам вдалось виявити 17
видів павуків, які належать до 10 родів та 9 родин. Домінуючими виступають
родини Theridiidae, Pholicidae, Salticidae, Araneide. Поширення синантропних
видів павуків міста Полтави пов’язане з житловими та господарськими приміщеннями (складські, погребні, напівпогребні приміщення, гаражі, сараї тощо),
а також агроценозами (плодові сади, огороди, присадибні ділянки, парки
тощо). На території міста Полтави нами було виявлено один із отруйних видів
павуків — тарантул східноєвропейський (Lucosa singoriensis).
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ЧЕРВОНОКНИЖНІ ВИДИ ДЕННИХ ЛУСКОКРИЛИХ
ЦАРИЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Касьянова В.О., Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Денні лускокрилі (Diurna) є однією з найпомітніших у природі груп комах і мають особливе науково-пізнавальне й естетичне значення. Вони відіграють значну роль в екосистемах, перш за все як консументи-фітофаги й
запилювачі багатьох рослин. Незважаючи на те, що вони становлять лише
близько 10% загального видового складу Lepidoptera і заселяють далеко не
всі екологічні ніші, все ж залишаються однією з найзручніших індикаторних
груп безхребетних під час досліджень наземних екосистем.
Разом із тим, денні лускокрилі виявилися особливо вразливими до антропогенних впливів і належать до однієї з груп тварин, котрі опинилися під
загрозою. Вони становлять значну частку в списках рідкісних і зникаючих
видів безхребетних у багатьох країнах світу. Зокрема, до Міжнародного Червоного списку МСОП включено близько 450 видів Diurna. До Червоної книги
України (1994) занесені 25 видів, проте, за новішими даними, в Україні з
близько 200 відомих видів Diurna 40-70 видів (тобто 20-30%) знаходяться під
загрозою зникнення, а 10-15 видів імовірно вже зникли з фауни країни [2]. В
досліджуваному районі теж наявні червонокнижні види денних лускокрилих,
що потребують охорони.
У своїй роботі ми спробували дослідити видовий склад червонокнижних видів денних метеликів свого району проживання.
Нами вперше отримано дані щодо сучасного видового складу Diurna на
території Царичанського району та їх різноманітність.
Царичанка — селище міського типу Дніпропетровської області, центр
Царичанського району, розташоване над р. Оріллю, в південно-східній частині
Придніпровської низовини. До середини 80-х років ХХ ст. річка Оріль вважалася однією з найчистіших річок Європи.
На території району розташовується заповідне урочище — Гора Калитва.
Територія району розташована між лісостеповою і степовою кліматичними зонами. Клімат тут помірно континентальний. Серед рослин переважають широколисті ліси, хоча є і хвойні, які насаджувались в основному у XX ст.
У 1990 р. по Царичанському району площа під лісами та лісосмугами дорівнювала 12 тис. га. Велика різноманітність на Приоріллі і лугових, степових та
лісових трав.
Царичанський район завдяки різноманітним фізико-географічним умовам має багатий набір біотопів, що відображається на кількості видів фауни
денних лускокрилих.
Денних метеликів можна побачити в різних екотопах району, які мають
свої особливості та природні умови. Вони є: в лісах, степах, садах, на горі
Калитва, поблизу ріки Оріль, ставків і житлових зон, в лісосмугах, парках та
інших місцевостях. Найрізноманітніша фауна денних метеликів спостерігається на галявинах лісу, поблизу заплав ріки і ставу, у степах. Найменше, або
зовсім немає біля житлових зон, узбіччя доріг. Це пов’язано з людською діяльністю, яка негативно впливає на життя лускокрилих і призводить до знищення їх популяції.
У результаті проведених досліджень та аналізу літературних даних було відмічено, що на території досліджуваного району спостерігається різне
співвідношення червонокнижних видів денних лускокрилих. Загалом виявлено 12 представників таких родин: родина — Косатцеві (Papilionidae) (4), родина — Пістрянки (Zygaenidae) (1), родина — Сатири (Satyridae) (1), родина — Синявці (Lycaenidae) (2), Родина Білани — (Pieridae) (1), Родина Німфа-
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ліди — Nymphalidae (3). Але фауна денних метеликів Царичанського району
ще й по цей час вивчена нерівномірно.
Нами виявленими представниками були наступні.
Махаон (Papilio machaoп), родина Косатцеві (Papilionidae). Один з близько 200 видів роду; у фауні України представлений номінативним підвидом.
Природоохоронний статус виду — вразливий.
Цей представник був відмічений у різних частинах Царичанського району. Найбільша кількість метеликів простежувалась в селах: Новопідкряж,
Нетесівка, Юр’ївка.
Подалірій (Iphiclides podalirius), родина — Косатцеві (Papilionidae).
Один з 2 видів роду; єдиний вид у фауні України.
Природоохоронний статус виду — вразливий.
В досліджуваному районі був виявлений в с. Бабайківка, с. Новопідкряж, с. Могилів, а також в смт Царичанка.
Поліксена (Zerynthia polyxena), родина — Косатцеві (Papilionidae).
Один з 2 видів роду; єдиний вид у фауні України; представлений номінативним підвидом.
Природоохоронний статус виду — вразливий.
Це найбільш поширений представник з усіх червонокнижних денних
лускокрилих, що населяють досліджуваний район.
Мнемозина (Parnassius mnemosyne), родина — Косатцеві (Papilionidae).
Один з близько 70 видів палеарктичного роду; один з 3 європейських видів
роду у фауні України.
Природоохоронний статус виду — вразливий [4].
Виявлено в різних частинах району, але найбільше відмічається в с.
Лозоватка, с. Рудька.
Красик веселий (Zygaena laeta), родина — Пістрянки (Zygaenidae).
Один з 101 видів роду; один з 18 видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус виду зникаючий.
На території Царичанского району відмічається лише в с. Цибульківка.
В більшості біотопів зустрічаються поодинокі особини. Причини зменшення чисельності: ураження гусені природними паразитами Cotesia
zygaenarum (Marshall) та скорочення місць перебування через господарську
діяльність.
Сатир залізний (Hipparchia statilinus), родина — Сатири (Satyridae).
Один з 25 видів роду; єдиний представник підроду Neohipparchia у фауні
України.
Природоохоронний статус виду — рідкісний.
Досліджуваний район населяють поодинокі особини, переважно в
с. Могилів, с. Супина.
Синявець
римнус
(Neolycaena
rhymnus),
родина —
Синявці
(Lycaenidae).
Єдиний представник великого центрально-азіатського роду у фауні
України.
Природоохоронний статус виду — неоцінений.
На території району відмічається в с. Лисківка, с. Прядівка і в смт Царичанка.
Синявець Пилаон (Plebeius pylaon), родина — Синявці (Lycaenidae).
Належить до досить складної таксономічно групи видів комплексу рylaonsephyrus підроду Plebejides Sauter, 1968.
В досліджуваному районі виявлений в с. Цибульківка.
Досить рідкісний.
Зоряниця Евфема (Zegris eupheme).
Виявлений на території Царичанського району в дуже малих кількостях.
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Пасмовець тополевий (Limenitis populi).
Зустрічається в різних частинах на території досліджуваного району.
Сонцевик чорно-рудий (Nymphalis xanthomelas).
Відмічений в лісах околиць смт Царичанка.
Сонцевик фау-біле (Nymphalis vaualbum).
На території Царичанського району був виявлений в с. Івано-Яризівка
в 2012 р.
В Україні номінативний підвид [3].
Причинами зменшення чисельності різних видів лускокрилих вважають:
− погіршення стану біотопів унаслідок господарської діяльності (застосування пестицидів, надмірне випасання худоби, викошування
та випалювання трав тощо) [4];
− вирубування природних лісів, насадження деревних монокультур,
рекреаційне навантаження, знищення диких плодових дерев та чагарників, [6].
− скорочення місць перебування виду внаслідок затоплювання й
осушування заплав тощо. Негативно впливають різкі коливання
рівня води у водоймах протягом доби, що може спричиняти загибель гусені та лялечок [1].
У місцях з високою чисельністю особин зникаючого виду доцільним є
створення ентомологічних заказників, лімітування випасу худоби та застосування пестицидів, створення ентомологічних заказників у долинах річок, у
місцях зі значним антропогенним навантаженням, заборона випалювання
трави [5].
Таким чином, на території Царичанського району було відмічено різні
представники таких родин як: Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae, Papilionidae,
Zygaenidae, Satyridae. Серед них виявлено 12 червонокнижних видів денних
лускокрилих, які потребують охорони в районі.
Основною причиною зникнення лускокрилих на території району є господарської діяльності людини — вирубування лісів, розорювання цілинних
степів, осушення боліт.
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ШКІДЛИВА ЕНТОМОФАУНА М’ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ У ПЕРІОД ФАЗИ
ВІДРОСТАННЯ-КУЩІННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПОСІВІВ
Ковальова А.О.
Інститут захисту рослин НААН України (м. Київ)
М'ята перцева — цінна лікарська і ефіроолійна культура. Продукти переробки цієї рослини використовуються в хіміко-фармацевтичній промисловості і аптечній мережі для виготовлення лікарських препаратів, а також парфумерно-косметичному, харчовому, лікеро-горілчаному, лакофарбувальному,
кондитерському і тютюновому виробництвах [3].
Найбільш широко м'яту перцеву використовують у медицині. В XI Державній фармакопеї СРСР офіційно визнано застосування листя м'яти (Folia
menthae piperitae), олії ментолової (Oleum mentholi) і ментолу (Mentholum)
[1]. Ефірна олія і ментол входять в англійську, німецьку і французьку фармакопеї, а листя в лікувальних цілях застосовується майже в усіх країнах світу.
Продукти м'яти перцевої входять до складу понад 30 лікарських препаратів,
офіційно дозволених до застосування в медичній практиці України [3].
Одержанню високих і якісних врожаїв лікарських рослин і зокрема
м’яти перешкоджають шкідники, на території України яких нараховується
приблизно 150 видів, з них 50 видів здатні пошкоджувати ці рослини [2].
Метою досліджень було уточнення видового складу членистоногих —
фітофагів м'яти перцевої, вивчення особливостей біології, сезонної динаміки
чисельності та шкідливості домінантних видів фітофагів.
Всі дослідження виконані в дослідних полях агротехнічної і селекційної
сівозмін Дослідної станції лікарських рослин УААН, розташованої в селі Березоточа Лубенського району Полтавської області.
Динаміка чисельності шкідників встановлювалася за допомогою обліків, які проводилися на кожній фазі вегетації рослини. Підрахунок комах
проводився на ділянках, довжина яких рівна 3 м, а ширина — ширині міжрядь. Чисельність шкідників визначалася по методу систематичного відбору
на облікових ділянках шляхом підрахунку рухомих комах, мігруючих, зігнаних
з ділянок, і тих, які знаходяться на ділянці.
Облік чисельності шкідників здійснювався згідно загальноприйнятих
методик в сільськогосподарській ентомології.
Таблиця 1
Систематичний аналіз шкідливої ентомофауни м’яти перцевої у
фазі відростання-кущіня
Ряд
Orthoptera
Hemiptera

Родина
Gryllotalpidae
Cicadellidae

Coleoptera

Miridae
Scarabaeidae
Elateridae
Tenebrionidae
Chrysomelidae

Noctuidae
Lepidоptera
Nymphalidae

Вид
Вовчок звичайний
Empoasca flavescens F. Жовтувата цикада
Eupteryx atropunctata Goeze. Строката цикада
Lygus pratensis L.Сліпняк луговий
Melolontha melolontha L. Травневий хрущ
Amphimallon solstitialis L. Червневий хрущ
Agriotes gurgistanus Fald.Ковалик степовий
Pedinus femoralis L.Мідяк кукурудзяний
Chrysolina menthastri Suffr. М’ятний листоїд
Cassida viridis L.Зелена щитоноска
Longitarsus lycopy Fourd.М’ятна блішка
Mamestra brassicae L.Капустяна совка
Autographa gamma L.Совка-гамма
Vanessa cardui L.Сонцевик будяковий

В результаті проведеного моніторингу шкідників на полях м’яти перце-
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вої було виявлено 14 видів,що належать до 9 родин та 4 рядів. Ентомофауна
формується в основному за рахунок багатоїдних видів комах, які поширені в
оточуючих агроценозах, а також за рахунок спеціалізованих видів, які пов'язані з близькоспорідненими культурами.
Найбільшої шкоди завдавали імаго та личинки мідяка кукурудзяного
(Pedinus femoralis L.), м'ятної блішки (Longitarsus lycopy Fourd.), лугового
сліпняка (Lygus pratensis L.).
Жуки мідяка кукурудзяного Pedinus femoralis L. об'їдали сім'ядольні і
справжні листки іноді перегризали молоді стебла, часто знищуювали при
цьому точку росту, пошкоджуючи від 3 до 7% рослин . Особливо відчутні
пошкодження спостерігались у суху і жарку погоду.
М'ятна блішка (Longitarsus lycopy Fourd.) лікарські рослини заселяла
на початку квітня і розвивалась в двох поколіннях. Особливої шкоди наносила
на перехідних посівах в фазу відростання. Дорослі особини вигризали в листках отвори діаметром 2-Змм. При сильному пошкодженні вони буріли і засихали. Пошкоджені рослини відставали в рості.
Луговий сліпняк (Lygus pratensis L.) заселив посіви м’яти у фазі кущіння на початку травня і продовжував пошкоджувати рослини на протязі всього
вегетативного періоду. Дорослі особини і личинки живились на всіх соковитих
частинах рослин. При цьому вони пошкоджують бруньки, верхівки стебел,
викликаючи їх засихання. Пошкоджені пагони переставали рости, верхівка їх
біліла і відмирала, не утворюючи при цьому генеративних органів. Максимальний розвиток шкідників припадає на період формування бруньки. Під час
фази відростання-кущіння 16% рослин у посадці були пошкоджені імаго та
личинками Lygus pratensis L.
Також об'їдали, скелетували листя лікарських рослин імаго і личинки
м'ятних листоїдів, зеленої щитоноски. Загалом листоїдами за період вегетації
було пошкоджено близько 4% рослин у посадці.
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ОСЦИЛЯТОРНА ПРИРОДА КЛІТИН, ГАМЕТ, ЕМБРІОНІВ,
ОРГАНІЗМУ, УМОВ СЕРЕДОВИЩА
Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Існує багато підтверджень вірності уявлення про осциляторну природу
організму, фактів, що осцилює кожний параметр організму, як структурний,
так і функціональний [11]. Ритм є універсальною особливістю руху матерії [1].
Згідно з найбільш широко розповсюдженою гіпотезою, живий організм є незалежною коливальною системою, яка характеризується цілим набором внутрішнє обумовлених ритмів [6]. Гомеостаз виражається у вигляді коливань фізіологічних процесів, ритмів різної частоти й тривалості. «Навряд чи існують
організми, — пишуть [7], — для яких термічний оптимум має точкове, а не
лінійне вираження на температурній шкалі, навіть стосовно тієї чи іншої стадії
розвитку. Температурна різноманітність, подібна світловій чи іншій (в межах
природної норми) забезпечує функціональну активність відповідних регулято-
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рних механізмів, становлення яких ініціювалося необхідністю збереження
гомеостазу в змінних умовах середовища».
Біологічні ритми спостерігаються в усіх групах лабораторних тварин,
на всіх рівнях фізіологічної організації. Осциляції спостерігаються від самого
початку онтогенезу: входження спермія в ооцит породжує осциляцію, зокрема, іонів кальцію. Одним з найважливіших біоритмів є ритм синтезу білка з
періодом близьким до одногодинного [3]. Багаточисельні дані показують
велику поширеність циркадіанних та ультрадіанних біоритмічних змін величин
параметрів внутрішнього середовища організму та клітини [12]. Те, що осциляція температури може мати ріст- і розвиток стимулюючу активність, показано, зокрема, на рибах, земноводних [8], яйцях птахів [9]. Генетичною основою ритмічності біохімічних і фізіологічних функцій організму може бути ритмічна, хвильова експресія генів. У мишей ранній ембріональний розвиток
показує зразки хвилеподібної генної активації [10].
Застосування осциляторного центрифугування дало можливість отримати більше життєздатних сперміїв у порівнянні з застосуванням стандартної
методики центрифугування. Виявлено, що концентрація глутатіона варіює,
або флуктує, упродовж клітинного циклу дозріваючих ооцитів хом’яка, його
зигот та доімплантаційних ембріонів. Флуктуації кіназної активності гістона Н1
протягом мейотичного дозрівання ооцита свині теж можуть указувати на циклічні зміни його внутрішнього середовища та на необхідність таких змін зовнішнього. Виявлено існування «спонтанних» цитоплазматичних та ядерних
осциляцій концентрації кальцію в переважної більшості живих незрілих ооцитів миші, у час поновлення мейозу, щонайменше протягом 30 хв після виділення з фолікула. І ці осцилюючі ооцити зазнавали руйнування ЗП, тобто —
поновлення мейозу. Протягом інкубації сперміїв у середовищі in vitro були
виявлені циклічні зміни об’єму кожного окремого спермія, що відбувалися в
умовах, що сприяють їх капацитації, з середнім періодом у 47 хв, а в умовах,
що не сприяють їх капацитації — з середнім періодом у 56 хв. Періодична
електростимуляція ооцитів in vitro виявилася корисною, щодо їх розвитку до
бластоцисти, в дослідах одних дослідників і безкорисною в дослідах інших.
Як і всі інші складові природи, умови середовища змінюються теж закономірно й незакономірно [2]. Земля у своєму русі по орбіті осцилює відносно опорної геодезичної лінії з періодом приблизно в одну годину. Показано
існування зв'язку інфрадіанної ритміки фізіологічних процесів у тварин з варіаціями геліогеофізичних факторів [4].
Ми притримуємося точки зору, за якою «закономірно» означає не що
інше, як ритмічно, осциляторно, або синусоїдально, або коливально (маятникоподібні рухи) або хвилеподібно [5]. Незакономірні зміни можна назвати ще
флуктуаціями, хитаннями. Іноді, у цьому ж смислі, у біології, їх називають ще
коливаннями. Ясно, якщо фізіологічні параметри материнського організму
змінюються біоритмічно, осцилюють, то це означає, що осцилює середовище,
яке оточує ооцити, спермії (зокрема, в яйцепроводі), ембріони. Навіть коли ми
не впливаємо на клітину, гамету, ембріон, величини їх параметрів осцилюють.
А тому, здається, цілком природно вважати, що діяти на них потрібно теж
осциляторно, біоритмічно.
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ПОЛІЕТИЗМ РОБОЧИХ ОСОБИН МУРАШОК НА ПРИКЛАДІ РОДУ
ФОРМІКА (FORMICA)
Омельченко І.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ідея статті полягає у вивченні явища поліетизму мурашок на прикладі
роду форміка. Мета: дослідити значення цього явища в житті мурашок.
Рід форміка (Formica Linnaeus, 1758) об’єднує близько 150 видів, голарктично розповсюджених мурашок. Мурашки цього роду найвідоміші серед
наших видів і мають найбільше практичне значення.[1] Колонія складається із
каст: 1 самки та великочесельної касти робочих, самці живуть недовго і гинуть відразу після спарювання. Робочі мурахи мають декілька спільних характеристик. По-перше, всі вони позбавлені крил; по-друге, всі вони самки із
недорозвиненими статевими органами; по-третє, вони не можуть розмножуватись, в колонії розмножуватись може тільки цариця; по-четверте, все їх життя — це праця за для благополуччя своєї колонії. Робоча мураха може прожити в середньому 3 роки, але в природі вміст робочих мурах в колоніях, оновляється щорічно. Група робочих мурашок вилучена із колонії не може самостійно жити, максимальна протяжність життя спостерігається в групі не меншої
10 особин. [2]
Етапи життя робочої мурахи
1) Вихід із личинки. Коли робоча мураха виходить із личинки, вона
має м’який світлий екзоскелет, тому перші 40-50 діб свого життя
проводить в самому центрі мурашника. За цей час у неї формуються максилярні залози. Першою роботою для нової мурашки стає
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опіка за яйцями, личинками та царицею. Вона не виходить на зовні, оскільки для неї це ще небезпечно.
2) Мурахи із затвердівшим екзоскелетом. У таких яйцеві трубки перестають функціонувати і оваріоли розсмоктуються. Вони виконують
різноманітну роботу — переносять мертвих мурах, будівельний матеріал, розвідують територію, охороняють мурашник, вагома частка
роботи належить фуражирству. Так вони працюють до самої смерті.
3) Старіння і смерть мурахи. Коли мураха старіє, вона відходить від
мурашника на певну територію і помирає. Останні день-два свого
життя вона проводить сама, очікуючи смерті.
Поліетизм — це фіксовані відмінності у виконанні різними особинами
особливого ряду функцій у суспільних комах. Фактично це розподіл праці у
суспільних комах. Термін був запропонований Уіром 1958 році [3]. Із цим
терміном тісно пов'язаний термін поліфорфізм (відмінність у будові різних
особин одного виду), але формік це майже не стосується.
Важливе місце серед розподілу роботи посідає вік особини. Мурахи
змінюють вид роботи в залежності від вікової групи. Наприклад, група мурах,
яка займалась доглядом за мурашником переходить до фуражирства, а на
зміну їй приходить молодша група. Види робіт: захист гнізда, догляд за молоддю та царицею, прибирання та будування гнізда, фуражирство та інші.
Наступній опис подається в узгодженні з віком від молодшої до старшої вікової
групи.
− У догляд за молоддю і царицею входить перекладання та перекочування яєць і личинок з місця на місце за для кращого їх прогрівання. При зниженні температури, вони переносять молодь в
центр мурашника, при підвищенні — ближче до поверхні. В основі
догляду за царицею полягає її годівля та приймання яєць.
− Прибирання та будування гнізда полягає у прочищенні старих ходів
та створенні нових, пошуки будівельного матеріалу та його
укладці. Також регуляція ширини ходів. Коли на дворі спека вони
відкривають ходи широко, щоб провітрити мурашник. Перед дощем
мурахи завжди закривають ходи, щоб якомога менше води потрапило в середину. Пошкодивши верхню частину мурашника Formica
rufa (Linnaeus, 1761) спочатку спостерігається бурхлива реакція
захисту, а потім швидке відбудовування його попереднього вигляду.
− Фуражирство — основна робота мурахи. В ній полягає добування
їжі різними способами. У фуражирів пік комунікативної сфери,
оскільки зустрівшись із іншою особиною одним контактом вусиків
вони передають масу інформації про те, що відбувається один у одного за спиною. Фуражири поділяються на дві групи — це власне
фуражири і розвідники, але функції їх одинакові — якомога більше
добути їжі для мурашника. Власне фуражири ходять по своїй території у пошуках поживи, нею як правило стають безхребетні дерев,
кущів та трав. Натрапивши на щось їстівне перед мурахою постає
вибір: нападати чи кликати на допомогу. Коли мураха кличе на допомогу, вона контактує із іншими мурахами, передаючи їм інформацію, а ті в свою чергу із іншими, таким чином через декілька секунд здобич атакують. Далі перед мурахами постає інший вибір:
нести здобич цілою чи розчленувати її, це залежить від її розмірів.
За фуражирами чітко закріплена функція збору паді із тлі та її захисну від хижаків, як правило сонечок (Coccinella Linnaeus, 1758).
Також за кожною групою фуражирів закріплена своя робоча ділянка. Розвідники — це найстарші найдосвідченіші особини колонії. У
їх функції входить розвідка у пошуках поживи на далеких, від му-
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рашника, територіях. Знайшовши щось поживне, розвідник ніколи
не стане нападати, оскільки, загинувши, його смерть стане марною, тому він біжить за допомогою. Він повідомляє фуражирів про
джерело їжі і вони групою відправляються до нього. Не рідко таким
чином мурахи натрапляють на пікніки людей.
− Захисники. Типових вартових у формік не має. Але будь-яка мураха може виконати функцію захисту в разі небезпеки, не залежно
від вікової групи. При цьому вона б’ється до смерті, навіть будучи
смертельно раненою, продовжує наносити ворогу укуси.
Отже, явище поліетизму серед мурах дуже важливе, в першу чергу через те, що на кожному виді роботи знаходиться своя група особин і не виникає плутанини. По-друге, робота розподіляється за рівнем розумової складності виконання, від годування до розвідки, тому поділ за віковими групами
являється досить доцільним. Але в будь-якому випадку головною роботою всіх
мурах є захист власної колонії.
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ВИДОВИЙ СКЛАД ОРНІТОФАУНИ ОКОЛИЦІ СЕЛА
СМОРОДЩИНИ ЧУТІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Підлатюк О.Ю.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Фауністичні дослідження на території Полтавщини проводилися мало.
Найбільш відомий і перший орнітолог, який займався вивченням пташиного
населення Полтавської області — М.І. Гавриленко, що в період 1924-1929 рр.
проводив тут орнітологічні дослідження[1, 2, 3]. Орнітологічна ситуація в наш
час змінюється дуже швидко, тому фауністичні данні з будь-якою території
мають певну цінність. Наші дослідження орнітофауни в південно-західній
частині Чутівського району — в околицях с. Смородщини — мали на меті внести посильний внесок в справу моніторингу орнітофауни Полтавщини.
Вивчення орнітофауни околиці села Смородщина проводилися в ході
виконання дипломної роботи протягом 3 років — з 2010 по 2013 рік в весняний, осінній та зимовий періоди.
В основу проведення обліків на території всіх біотопів покладено метод
лінійних трансектів [4].
Метою роботи було вивчення видового складу і динаміка чисельності
птахів в різних біотопах, виявити сезонні зміни у населенні птахів цих територій, зібрати орнітофенологічні дані та проаналізувати терміни міграцій основних видів птахів.
Були закладені маршрути в основних біотопах району досліджень: на
суходільних лука, полях, в плодових сада, лісосмугах, узбережжі ставків, в
балках та населенному пункті.
Облік проводився в ранкові години з 8-30 до 11-00, в деякі дні з 13-00
до 16-00.
В районі досліджень були відмічені типові для лісостепової зони птахи.
Орнітофауна району спостережень нараховує 105 видів, які належать до 15
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рядів, 31 родин, 70 родів (див. табл. 1). Це складає 24,8% від складу орнітофауни України [5]. В систематичному відношенні виявлені види розподіляються наступним чином: Ряд Лелекоподібні (Ciconiіformes) — 5 видів, Гусеподібні
(Anseriformes) — 3 види, Соколоподібні (Falkoniformes) — 9 видів, Куроподібні
(Galliformes) — 2 види, Журавлеподібні (Gruiformes) — 2 види, Сивкоподібні
(Сharadriiformes) — 1 вид, Голубоподібні (Columbiformes) — 4 види, Зозулеподібні (Cuculiformes) — 1 вид, Совоподібні (Strigiformes) — 5 видів, Дрімлюгоподібні (Caprimulgiformes) — 1 вид, Серпокрильцеподібні (Apodiformes) — 1
вид, Сиворакшеподібні (Coraciiformes) — 1 вид, Одудові (Upupiformes) — 1
вид, Дятлоподібні (Piciformes) — 6 видів, Горобцеподібні (Passeriformes) — 63
види.
За характером перебування відмічені види розподіляються наступним
чином: 95 видів гніздяться (90,5% від загальної кількості видів), 31 видів
зимує (29,5%) і 5 видів (4,8%), що зустрічаються лише під час сезонних міграцій.
Із рідкісних видів, що тут зустрічаються, 6 занесено до Червоної книги
України: шуліка чорний — Milvus migrans (L.), лунь польовий — Circus
cyaneus (L.), Лунь лучний — Circus pygargus (L.), Сова болотяна — Asio
flammeus (Pontopр.), Совка — Otus scops (L.) та Сиворакша — Coracias garrulus (L.)[6].
Таблиця 1
Видовий склад птахів околиць села Смородщини Чутівського
району Полтавської області
№

Вид

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чапля сіра –Ardea cinerea (L.)
Бугай — Botaurus stellaris (L.)
Бугайчик –Ixobrychus minutus (L.)
Квак — Nycticorax nycticorax (L.)
Лелека білий — Ciconia Ciconia (L.)
Гуска сіра — Anser anser (L.)
Крижень — Anas platyrhynchos (L.)
Чирянка велика — Anas
guerguedula (L.)
Шуліка чорний — Milvus migrans (L.)
Лунь польовий — Circus cyaneus (L.)
Лунь лучний — Circus pygargus (L.)
Яструб великий — Accipiter gentilis (L.)
Яструб малий — Accipiter nisus (L.)
Зимняк — Buteo lagopus (Brϋnn)
Канюк звичайний — Buteo buteo (L.)
Кібчик — Falco vespertinus (L.)
Боривітер звичайний — Falco tinnunculus (L.)
Куріпка сіра — Perdix perdix (L.)
Перепілка — Coturnix coturnix (L.)
Пастушок — Rallus aquaticus (L.)
Лиска — Fulica atra (L.)
Коловодник звичайний — Tringa
totanus (L.)
Припутень — Columba palumbus (L.)
Голуб сизий — Columba livia (Gm.)
Горлиця садова — Streptopelia
decaocto (Friv.)
Горлиця звичайна — Streptopelia
turtur (L.)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Міграція
Весняна
Осіння
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
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Гніздування

Зимівля

(+)
+
+
(+)
+
+
+

*
**
**
**

*
**
**
**

**
**
**
**
**

**
**
**
**
**

**
**
**
**

**
**
**
**

+
(+)
+
(+)
(+)

**
**
**

**
**
**

(+)
+
(+)

**

**

(+)

+
+
(+)

W

+
W
(+)

W

W
W

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Зозуля звичайна — Cuculus
canorus (L.)
Сова вухата — Asio otus (L.)
Сова болотяна — Asio
flammeus (Pontopр.)
Совка — Otus scops (L.)
Сич хатній — Athene noctua (Scop.)
Сова сіра — Strix aluco (L.)
Дрімлюга — Caprimulgus europaeus (L.)
Серпокрилець чорний — Apus
apus (L.)
Сиворакша — Coracias garrulus (L.)
Одуд — Upupa epops (L.)
Крутиголовка — Jynx torquilla (L.)
Жовна сива — Picus canus Gmelin
Дятел звичайний — Dendrocopos
major (L.)
Дятел сирійський — Dendrocopos
syriacus (L.)
Дятел середній — Dendrocopos
medius (L.)
Дятел малий — Dendrocopos
minor (L.)
Ластівка сільська — Hirundo rustica (L.)
Ластівка міська — Delichon
urbica (L.)
Посмітюха — Galerida cristata (L.)
Жайворонок степовий Melanocorypha calandra (L.)
Жайворонок лісовий — Lullula
arborea (L.)
Жайворонок польовий — Alauda
arvensis (L.)
Щеврик польовий — Anthus campestris (L.)
Щеврик лісовий — Anthus trivialis (L.)
Плиска жовта — Motacilla flava (L.)
Плиска жовтоголова — Motacilla
citreola Pallas
Плиска біла — Motacilla alba (L.)
Сорокопуд терновий — Lanius
collurio (L.)
Вивільга — Oriolus oriolus (L.)
Шпак звичайний — Sturnus
vulgaris (L.)
Сойка — Garrulus glandarius (L.)
Сорока — Pica pica (L.)
Галка — Corvus monedula (L.)
Грак — Corvus frugilegus (L.)
Ворона сіра Corvus cornix (L.)
Крук — Сorvus corax (L.)
Омелюх звичайний — Bombucilla
garrulus (L.)
Кобилочка солов’їна — Locustella
luscinioides Savi.
Кобилочка річкова — Locustella
fluviatilis Wolf.
Очеретянка лучна — Acrocephalus
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**

**

(+)

**
**

**
**

+

W

**
**
**
**

**
**
**
**

+
(+)
(+)
(+)

W
W

**

**

(+)

*
**
**
**
**

*
**
**
**
**

+
(+)
(+)
(+)
(+)

W

**

**

+

W

*

*

+

W

**

**

(+)

W

**

**

(+)

**

**

(+)

**
**

**
**

+
+

**

**

(+)

**

**

(+)

**

**

+

**

**

+

**
**

**
**

(+)
+

**
**

**
**

(+)
(+)

**
**

**
**

(+)
(+)

**
**
**
**
**
**
*

**
**
**
**
**
**
*

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

**

**

+

**

**

+

**

**

(+)

L

W
W
W
W
W
W
W
W

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

schoenobaenus (L.)
Очеретянка чагарникова — Acrocephalus palustris (Bechst.)
Очеретянка ставкова — Acrocephalus scirpaceus (Herm.)
Очеретянка велика–Аcrocephalus
arundinaceus (L.)
Кропив’янка рябогруда –Sylvia
nisoria Bechstein
Кропив’янка чорноголова — Sylvia
atricapilla (L.)
Кропив’янка садова — Sylvia
borin (L.)
Кропив’янка сіра — Sylvia
communis (L.)
Кропив’янка прудка — Sylvia curruca (L.)
Вівчарик весняний — Phylloscopus
trochilus (L.)
Вівчарик-ковалик — Philloscopus
collybita (Vieill.)
Вівчарик жовтобровий — Phylloscopus sibilatrix (Bechst.)
Мухоловка сіра — Muscicapa striata
Pallas
Мухоловка строката — Ficedula
hypoleuca Pallas
Мухоловка білошия — Ficedula
albickollis (Temm.)
Мухоловка мала — Ficedula parva
Bechstein
Трав’янка лучна — Saxicola
rubetra (L.)
Кам’янка звичайна — Oenanthe
oenanthe (L.)
Горихвістка звичайна — Phoenicurus
phoenicurus (L.)
Горихвістка чорна — Phoenicurus
ochruros (L.)
Вільшанка — Erithacus rubecula (L.)
Соловей східний — Luscinia
lusciniа (L.)
Чикотень — Turdus pilaris (L.)
Дрізд чорний — Turdus merula (L.)
Дрізд співочий — Turdus philomelos
(Brehm.)
Ремез — Remiz pendulinus (L.)
Синиця блакитна — Parus
caeruleus (L.)
Синиця велика — Parus major (L.)
Повзик — Sitta europaea (L.)
Горобець хатній — Passer domesticus (L.)
Горобець польовий — Passer montanus (L.)
Зяблик — Fringilla coelebs (L.)
Зеленяк — Chloris chloris (L.)
Чиж — Spinus spinus (L.)
Щиглик — Carduеlis carduеlis (L.)
Коноплянка — Acanthis
cannabina (L.)
Снігур — Pyrrhula pyrrhula (L.)
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104.
105.

Костогриз — Coccothraustes coccothraustes (L.)
Вівсянка звичайна — Emberiza
citrinella (L.)
Вівсянка садова — Emberiza hortulana (L.)

**

**

(+)

**

**

(+)

**

**

+

Позначення, що використані в таблиці:
Міграції:
** — чисельний;
* — звичайний.
Гніздування:
(+) — гніздування виду на території району досліджень доведено;
+ — існування виду на території є вірогідним.
Зимівля:
W — регулярно зимуючий вид на території району досліджень;
L — малочисельний на зимівлі вид.
Висновки:
Фауністичний список околиць села Смородщини складає 105 видів
птахів, які належать до 15 рядів, 31 родин, 70 родів.
За характером перебування відмічені види розподіляються наступним
чином: 95 видів гніздяться (90,5% від загальної кількості видів), 31 видів
зимує (29,5% відповідно) і 5 видів (4,8%), що зустрічаються лише під час
сезонних міграцій.
У тому числі було відмічено 6 видів, що занесено до Червоної книги
України: шуліка чорний — Milvus migrans (L.), лунь польовий — Circus
cyaneus (L.), Лунь лучний — Circus pygargus (L.), Сова болотяна — Asio
flammeus (Pontopр.), Совка — Otus scops (L.) та Сиворакша — Coracias garrulus (L.)
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ПРО ОРНІТОФАУНУ ЗАКАЗНИКА «ПЕРВОЗВАНІВСЬКИЙ»
ЧУТІВСЬКОГО РАЙОНУ
Попельнюх В.В., Демочко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Ландшафтний заказник місцевого значення «Первозванівський» —
оголошено рішенням Полтавської обласної ради від 24.12.2002 р. Загальна
його площа — 115,7 га, розташований на території Новокочубеївської сільської ради Чутівського району Полтавської області.
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Територія заказника відрізняється різнотиповим рельєфом, що сприяло
формуванню специфічної рослинності. Частина балки, що примикає до поля,
представлена угрупованням широколистяного лісу з добре розвинутим деревним, чагарниковим та трав'янистим ярусом. Штучні насадження на терасованому схилі східної експозиції включають різноманітну дендрофлору з інтродуктованих видів. Лучно-степова рослинність збереглася на схилах відкритих
ділянок північної експозиції. Досить широко представлена лучно-болотна
рослинність, яка сформувалась по берегах р. Свинківка.
Різноманітність фітоценозів заказника «Первозванівський» зумовило
формування достатньо багатої орнітофауни, яка репрезентує орнітокомплекси
широколистяного лісу, терасованих схилів, лучно-болотних угідь та відкритих
територій.
Нині в Полтавській області зареєстровано 230 видів птахів. За попередніми даними орнітофауна заказника «Первозванівський» представлена 65
видами, які належать до 24 родин. Найчисельнішими за різноманітністю є
родини Мухоловкові — 8 видів (12% ), Кропив’янкові — 7 видів (11%). Менш
чисельні — Яструбові, Воронові та В’юркові — по 5 видів (по 8% ), Синицеві
та Плискові — по 4 види (по 6% ), та представники інших родин (Чаплеві,
Совові, Качкові, Дятлові, Одудові, Жайворонкові, Голубові, Серпокрильцеві,
Горобцеві, Шпакові, Бджолоїдкові, Фазанові, Лелекові, Зозулеві, Сорокопудові, Вівсянкові, Вивільгові, Омелюхові ).
Аналіз територіального розподілу птахів заказника «Первозванівський» вказує на неоднорідну біотопічну приуроченість видів. Переважна більшість з них зосереджена в широколистяному лісі. Тут найчастіше зустрічаються Parus major L., Luscinica luscinica L., Phylloscopus collybita Vieill., Ph. sibilatrix Bechst., Dendrocopos major L., D. medius L., Streptopella turtur L., Muscicapa striata Pall., Sylvia atricapilla L.
Із гніздових видів на узліссях домінують Jynx torquilla L., Lullula
arborea L., Alauda arvensis L., Lanius collurio L., Emberiza citrinella L.
На терасованих схилах поширені Coturnis сoturnis L., Passer
montanus L., Sturnus vulgaris L., Ріса ріса L.
В орнітокомплексах лучно-болотних угідь найчастіше зустрічаються
Motacilla flava L., Remiz pendulinus L., Saxicola rubetra L.
Серед інших гніздових видів зустрічаються: Buteo buteо L., Columba
palumbus L., Cuculus canorus L., Apus apus L., Upupa epops L., Anthus campestris L., Anthus trivialis L., Hippolais icterina Vieill., Sylvia nisoria Bechst., S.
communis Lath., S. curruca L., Ficedula albicollis Temm., Erithacus rubecula L.,
Turdus merula L., Turdus philomelos Brehm., Turdus pilaris L., Sitta europaea L.,
Emberiza calandra L., Fringilla coelebs L., Chloris chloris L., Carduelis carduelis L.,
Acanthis cannabina L., Coccothraustes coccothraustes L., Oriolus oriolus L., Corvus corone L., Garrulus glandarius L.
Види, які відмічені лише під час міграцій представлені 9 видами —
Ardea cinerea L., Botauruss tellaris L., Anas platyrhynchos L., Pernis apivorus L.,
Milvus migrans L., Buteo lagopus Pont., Asio otus L., Galerida cristata L., Corvus
frugilegus L.
Для збереження видової різноманітності орнітофауни варто обмежити
доступ відвідувачів у гніздовий період та ввести місячники тиші протягом
травня-червня. Для приваблювання птахів у ліси потрібно збільшити число
штучних гніздівель та залишати у лісах старі дерева з дуплами для приваблення птахів-дуплогніздників.
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ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ ОХОРОНИ
РІДКІСНИХ ТВАРИН У СУЛЬСЬКІЙ ЗАТОЦІ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО
ВОДОСХОВИЩА
Попельнюх В.В., Жарікова А.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Сульська затока Кременчуцького водосховища вважається одним з
ключових та найцінніших водно-болотних резерватів материкової частини
України для збереження біорізноманіття гідрофільних видів птахів. З метою їх
охорони та збереження було створено кілька заказників загальнодержавного
значення: у 1974 році на площі 4500 га — Липівський (орнітологічний), у
1996 р. на площі 139,2 га — Святилівський (орнітологічний) та Сулинський
(ландшафтний) — площею 7871,3 га. Ці природно-заповідні об’єкти, певною
мірою, виконують визначені для даної категорії завдання, проте не є оптимальним механізмом для збереження видового біорізноманіття, оскільки відповідальність за дотримання режиму їх охорони покладена на землевласників та
землекористувачів, які, за своєю суттю, не можуть забезпечити ефективну
охорону даних території (ментальна складова, не зацікавленість, відсутність
матеріальних можливостей та юридичних повноважень тощо).
Створення у 2010 році в нижній частині долини ріки Сули в межах Глобинського, Семенівського та Оржицького районів Полтавської області та Чорнобаївського району Черкаської області національного природного парку (далі
НПП) «Нижньосульський» на площі 18635,11 га — своєчасна міра. Сам факт
створення природно-заповідної установи як юридичної одиниці, встановлення
зонування території, створення та функціонування служби державної охорони
парку, здійснення моніторингових наукових досліджень та проведення еколого-просвітницької роботи серед населення, сподіваємось, призупинить тенденцію щодо зменшення видового різноманіття, чисельності тварин вцілому та
гідрофільних видів зокрема, особливо тих, які охороняються на міжнародному, національному та регіональному рівнях.
Дослідження останніх років показали, що із 13 рідкісних видів птахів,
що регулярно траплялись під час сезонних міграцій, гніздились і зимували на
даній території у 80-90-ті роки минулого століття, нині виявлено лише 8 видів — орлана-білохвоста Haliaeetus albicilla L., шуліку чорного Milvus migrans
Gm., скопу Pandion haliaetus L., журавля сірого Grus grus L., гоголя Bucephala
clangula L., мартина каспійського Larus ichthyaetus Pall., кроншнепа великого
Numenius arquata L. та деркача Crex crex L. У межах Сульської затоки припинили гніздитись: чапля жовта Ardeola ralloides Scop., чапля мала біла Egretta
garzetta L., лежень Burchinus oedicnemus L., ходуличник Himantopus
himantopus L.,
шилодзьобка
Recurvirostra
avosetta L.,
кулик-сорока
Haematopus ostralegus L. та дерихвіст степовий Glareola nordmanni Nordm.,
[1].
Малочисельні та рідкісні види найбільше потерпають від фактору турботи (відвідування островів та місць розташування колоній рекреантами у
період розмноження, турбування птахів під час їх зупинок у період міграцій),
незаконної забудови берегової лінії, деградації ландшафтів та сукцесійних
процесів, які викликають зміну типових біотопів, що призводить до їх малопридатності чи повної непридатності для розмноження уразливих видів.
Нині в НПП «Нижньосульський» проводяться роботи з розширення
площі парку за рахунок південної частини Сулинського заказника, яка на
даний час не входить у межі природно-заповідної території. Вирішення цього
питання та включення території НПП, яка повністю відповідає критеріями
Бюро Рамсарської конвенції щодо водно-болотних угідь міжнародного значення, значно підвищить статус природно-заповідної установи на міжнародному
рівні.
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ПОПЕРЕДНІ ДАНІ ПРО ВИДОВИЙ СКЛАД ОРНІТОФАУНИ
ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ УРОЧИЩА «ЦИБУЛІ»
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ
Попельнюх В.В., Кузнецов О.П.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Урочище «Цибулі», яке займає площу 207 га, знаходиться на території
Заворсклянської та Микільської сільських рад Полтавського району і включає
3 ключові природні комплекси: водно-болотні, лучно-болотні угіддя та лісовий
масив, що примикає до нього.
Фізико-географічне положення та різноманітність природних комплексів сприяло формуванню високих показників ценотичної та флористичної
типовості та значного біорізноманіття орнітокомплексів водно-болотних угідь
даної території. На території урочища створені системи штучних каналів, які
з’єднані двома головними водними плесами, максимальна глибина яких становить до 2,5-3 метрів. За останні роки спостерігається тенденція до зниження рівня води в плесах приблизно на 10-15 см щорічно.
Рослинність в основному представлена типовими гідрофільними видами, переважають очерет, рогози вузьколистий та широколистий. В останні
роки помітні активні сукцесійні процеси, які через деякий час можуть суттєво
вплинути на видове біорізноманіття цієї території.
Водно-болотні угіддя урочища «Цибулі» є місцем відтворення мисливських видів водоплавних птахів (гуски сірої, лиски, крижня та курочки водяної), тому ця територія інтенсивно використовується мисливцями під час полювань на пернату дичину. Урочище є також місцем зупинки для сірого журавля під час міграцій (Червона книги України) та місцем гніздування деркача
(Європейський Червоний список).
За нашими попередніми даними водно-болотний орнітологічний комплекс нараховує 39 видів птахів, які відносяться до 16 родин. Із них 25 видів
на даній території гніздяться — бугай Botaurus stellaris L., бугайчик Ixobrychus
minutus L., гуска сіра Anser anser L., крижень Anas platyrhynchos L., лунь
очеретяний Circus aeruginosus L., пастушок Rallus aquaticus L., погонич звичайний Porzana porzana L., деркач Crex crex L., курочка водяна Gallinula
chloropus L., лиска Fulica atra L., чайка Vanellus vanellus L., грицик
великий Limosa limosa L., крячок чорний Chlidonias nigra L., крячок білощокий
C. hybrida Pall., рибалочка Alcedo atthis L., плиска жовта Motacilla flava L.,
плиска жовтоголова M. citreola Pall., Кобилочка річкова Locustella fluviatilis Wolf., очеретянка лучна Acrocephalus schoenobaenus L., очеретянка ставкова A. scirpaceus Herm., очеретянка велика A. arundinaceus L., трав'янка лучна
Saxicola rubetra L., синьошийка Luscinia svecica L., синиця вусата Panurus
biarmicus L., ремез Remiz pendulinus L. та вівсянка очеретяна Emberiza schoeniclus L.
Інші 14 видів зустрічаються на території під час міграцій — лебідькликун Cygnus Cygnus L., чирянка мала Anas crecca L., чайка Vanellus
vanellus L.,
коловодник
болотяний Tringa
glareola L.
та
звичайний
T. totanus L., набережник Actitis hypoleucos L., баранець звичайний Gallinago
gallinago L., або перебувають у позаміграційний період, але не гніздяться —
чепура велика Egretta alba L., чапля сіра Ardea cinerea L. та руда
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A. purpurea L., сова болотяна Asio flammeus Pontopp., мартин звичайний Larus
ridibundus L. та крячок річковий Sterna hirundo L.
Таким чином орнітофауна урочища «Цибулі» найбільш широко представлена Родинами: Чаплеві, Пастушкові та Баранцеві по 5 видів (по 12%) та
Качкові, Мартинові та Кропив’янкові — по 4 види (по 10% ). Менш чисельними є представники Родин — Яструбові, Журавлині, Сивкові, Совові, Рибалочкові, Плискові, Дроздові, Суторові, Ремезові та Вівсянкові.
Урочище «Цибулі» є перспективним місцем для створення природнозаповідного об’єкту з метою збереження біорізноманіття водно-болотних комплексів.

ГРИЗУНИ ЯК ШКІДНИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ
Попельнюх В.В., Кушка В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
У останні десятиліття на Полтавщині (як і вцілому в Україні ), в результаті зміни технологічних процесів щодо вирощування сільськогосподарських
культур, намітилась тенденція до зростання чисельності шкідників аграрного
сектору виробництва, особливо за рахунок збільшення чисельності популяцій
мишоподібних гризунів. Вважається, що ними вже заселено понад 45% сільськогосподарських угідь України, щільність яких на окремих площах перевищує 80 колоній на 1 га.
Збільшення чисельності популяцій гризунів обумовлено особливостями
їх біології (високим потенціалом розмноження, швидкою статевозрілістю,
біологічною активністю, тривалістю життя, живучістю, стійкістю до певних
видів захворювань, не вибагливістю до кормової бази, особливістю фізіологічних процесів тощо ). Таким чином, протягом року самка спроможна продукувати від 3-4-х до 7-ми (в середньому 5) приплодів по 3-8 дитинчат в кожному,
що за сприятливих умов її репродуктивний потенціал може становити близько
20 тис. особин. За підрахунками втрати, наприклад, зерна озимої пшениці, в
окремих випадках, можуть сягати 40% за наявності 50-60 колоній полівок на
1 га посівів [ 2 ].
На території області найбільш поширеними є 5 видів мишей: домова,
лісова, польова, жовтогорла та миша-крихітка, які харчуються переважно
насінням рослин. У значній мірі вони пошкоджують посіви зернових, зернобобових культур, соняшнику та багаторічних трав. Деякі з них на полях риють
неглибокі (30-38 см) нори простої будови, де живуть влітку, восени ж вони
заселяють скирти соломи, або переселяються в оселі людей, де оселяються в
житлах, льохах, коморах тощо.
Заходи боротьби. Основним методом боротьби є принади на основі
овесу, пшениці, жита, ячменю, кукурудзи, яку попередньо розмочують. На
100 кг зерна витрачають 15-20 кг фосфіду цинку. На гектар витрачається 1-2
кг принади при авіаційному розсіві, та 0,5 кг при наземному. Авіаційний розсів принади застосовується в зоні підвищеної шкідливості гризунів, коли неможливо застосувати інші механічні засоби. Як метод відлову гризунів можна
застосовувати різноманітні за конструкцією ловушки та капкани. Додатковим,
але менш ефективним та більш матеріально затратним, може бути застосування витравлення з нір гризунів вихлопними газами від автомашини або трактора, чи заливання жител водою.
У Інституті сільськогосподарської мікробіології розроблено ефективний
бактеріальний препарат «Антимишин», призначений для боротьби з полівками, мишами та пацюками на посівах зернових культур, ріпака, багаторічних
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трав, пасовищах, в оранжереях, парниках, розсадниках плодових і лісових
дерев, а також у різних господарських спорудах. Препарат може бути застосований у будь-яку пору року, навіть взимку, однак кращі результати отримують рано навесні, коли число колоній на 1 га дорівнює 10, і пізно восени за
наявності 50 колоній на 1 га [ 1 ].
Крім шкоди, яку гризуни заподіююсь сільськогосподарським культурам
та врожаю, вони є збудниками та переносниками багатьох хвороб –
сальмонельозу, геморагічної лихоманки, лептоспірозу, холери тощо.
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ВЕСНЯНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОРНІТОФАУНОЮ В САНАТОРІЇ
«БЕРДЯНСЬК» ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯХ
Попельнюх В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Територія санаторію «Бердянськ» та його околиці вирізняються специфічною морфологією рельєфу, що обумовлено наявністю внутрішніх водойм
(лиманів природного походження та штучно створених ставків), заболочених
ділянок, приморських луків, прибережних мілководь з пляжами та намитими
піщаними валами уздовж узбережжя Азовського моря.
Значна частина території санаторію, площа якого становить 85 га, зайнята типовими для даного регіону рослинними угрупованнями з переважанням маслинки вузьколистої (Elaeagnus angustifolia L.), робінії псевдоакації
(Robіnia pseudoaccia L.), аморфи кущової (Amorpha fruticosa L.), та штучно
створеними насадженнями із дуба черешчатого (Quercus robur L.), біоти східної (Biota orientalis L.), сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) та кримської (Рinus
pallasiana Lamb.), клену гостролистого (Acer platanoides L.), тополі білої
(Populus alba L.) та гібриду — пірамідальної тощо. Досить поширені кущі сніжноягідника білого (Symphoricarpus albus Blake), смородини золотистої (Ribes
aureum Pursh.), калини (Viburnum opulus L.), скумпії (Cotinus coggygria Scop.)
та бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L.), яка використана в якості живих
парканів. Всього деревні насадження представлені 56 видами дерев та чагарників, із них 7 — голонасінними [1].
У материковій частині зони відпочинку виділяються значні заболочені
ділянки з низькорослим очеретом (Phragmites sp.) та іншою водно-болотною,
переважно галофільною рослинністю, де постійно тримаються, зокрема, фазани, а в період розмноження й інші види птахів.
Спостереження нами проведені 11-29 березня 2013 року, за виключенням 18, 22 та 23 березня з причини несприятливих погодних умов (штормовий вітер). Друга половина періоду досліджень характеризувалась не стабільними погодними умовами — майже постійними штормовими вітрами, випаданням снігу (24, 26, 28.03) та зниженням температури повітря, яка в окремі
дні не досягала плюсових показників протягом доби. Різке погіршення погоди
негативно вплинуло на птахів, які на той час вже прилетіли, чи здійснювали
міграцію. Деякі з них, наприклад Saxicola torquata L. та Oenanthe pleschanka Lepechin зникли з територій, на яких вони тримались упродовж декількох
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днів, демонструючи територіальність. Більшість видів, які здатні стійкіше долати негоду та використовувати альтернативні джерела харчування (плоди
маслинки, насіння бур’янів тощо) все ж пережила несприятливі погодні умови
і з настанням теплих днів відновила свою активність (шпаки, дрозди, костогризи, щигли, плиски білі та інші).
Екскурсії з обліку птахів проводились нами на постійних маршрутах,
які охоплювали всі основні біотопи санаторію. Спостереження відбувались
переважно у другій половині дня, частіше з 15 до 17 години.
За період спостережень всього нами було зареєстровано 51 вид птахів,
які належать до 23 родин: Рodicipіtidae та Ardeidae — по 1, Anatidae — 5,
Accipitridae — 1, Falconidae — 2, Phasianidae — 1, Charadriidae — 3, Scolopacidae — 2, Laridae — 4, Columbidae — 1, Picidae — 2, Alaudidae, Motacillidae,
Sturnidae — по 1, Corvidae — 5, Troglodytidae та Regulidae — по 1, Muscicapidae — 7, Paridae — 2, Certhiidae — 1, Passeridae — 2, Fringillidae — 4,
Emberizidae — 1.
Кількісна, статева та вікова характеристика відмічених видів та статус
їх перебування представлені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Видовий склад птахів санаторію «Бердянськ» та його околиць
за період спостереження 11-29 березня 2013 року
№
з/п

Вид

Дата спостере-ження

1

Норець чорношиїй
Podiceps
nigricollis C. L. Brehm
Баклан великий
Phalacrocorax carbo L.
Чапля сіра
Ardea cinerea L.
Гуска сіра
Anser anser L.
Лебідь-шипун
Cygnus olor Gm.
Галагаз
Tadorna tadorna L.
Крижень
Anas platyrhynchos L.
Широконіска
Anas clypeata L.
Яструб малий
Accipiter nisus L.
Боривітер звичайний
Falco tinnunculus L.
Підсоколик малий
Falco columbarius L.
Фазан
Phasianus colchicus L.
Пісочник великий
Charadrius hiaticula L.
Чайка
Vanellus vanellus L.
Чоботар
Recurvirostra avosetta L.
Коловодник звичайний
Tringa tоtanus L.
Побережник
білохвостий
Calidris temminckii Leisl.

13.03
16-24.03

Кількість
особин
( штук )
2
4

11-21.03
25.03
25.03

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Стать,
вік

Статус

м

43
>5000
1

аd+subad
3
аd+subad
ad
ad
ad

21.03

150

ad

м

16.03

1+1

ad

з, м

12-29.03

3-13

ad

з, м

26-29.03

3

2сц+1ск

з, м

29.03

65

ad

м

29.03

1

ск

о, м, за

15-27.03

2

сц, ск

м, гн?

16.03

1

ск

м

11, 20.03

1+1

сц

о, гн

25-29.03

2-3

ad

м

28.03

2

аd

м

26-28.03

2

аd

м, гн

14.03
16.03
26-29.03

2
100+120+150
5-10

аd
аd
аd

м

74

з, м
м

м

18

Мартин звичайний
Larus ridibundus L.

11-29.03

19

Мартин сивий
Larus canus L.
Мартин сріблястий

20

21
22

23
24
25
26
27
28

29

30

31
32

33

34
35
36

37
38
39

40
41
42
43

Larus
argentatus Pontopp.
Мартин тонкодзьобий
Larus genei Breme.
Горлиця садова
Streptopelia
decaocto Frivald.
Дятел звичайний
Dendrocopиs major L.
Дятел середній
Dendrocopиs medius L.
Жайворонок польовий
Alauda arvensis L.
Плиска біла
Motacilla alba L.
Шпак звичайний
Sturnus vulgaris L.
Волове очко
Troglodytes
troglodytes L.
Вільшанка
Erithacus rubecula L.
Горихвістка чорна
Phoenicurus
ochruros Gm.
Трав'янка чорноголова
Saxicola torquata L.
Кам'янка лиса
Oenanthe
pleschanka Lepechin.
Золотомушка
жовточуба
Regulus regulus L.
Чикотень
Turdus pilaris L.
Дрізд чорний
Turdus merula L.
Дрізд співочий
Turdus philomelos L.
Синиця блакитна
Parus caeruleus Pall.
Синиця велика
Parus major L.
Підкоришник
звичайний
Certhia familiaris L.
Горобець хатній
Passer domesticus L.
Горобець польовий
Passer montanus L.
Зяблик
Fringilla coelebs L.
Зеленяк

ad вн
ad зн
subad
аd, subad

з, м

11-29.03

250 ±
100 ±
150 ±
5-15

14.03

5

аd

о, л, м,
за

26-29.03

5-10

аd

о, л, за

11-29.03
14.03 т

10 пар ±

аd

о, гн

29.03

1

ск

о, гн

11-29.03

2 пари

ad

о, гн

14-16.03

15

ad

м, гн

14-29.03

2-6

сц

м, гн

14-29.03

2-7

ad

м, гн

27.03

1

ad

м

11-29.03

10-15

ad

з, м,
гн?

15-16.03
27.03

4
1

2сц+2ск
сц

м, гн

12-20.03

1-3

2сц+ск

м, гн

21-22.03

2

сц, ск

м, гн

11-29.03

5+

аd

з

16.03

1

аd

м, з?

16-29.03

1-8

аd

25-29.03

1-5

аd

м, гн,
з?
м, гн,
з?

11-29.03
13-18.03 т
11-29.03 т

5 пар ±

аd

о, гн

50±, па, згр

аd сц, ск

о, гн, к

15.03

1

аd

о, гн?

11-29.03 т

зв

сц, ск

о, гн

11-29.03 т

зв

сц, ск

о, гн

15.03

2

сц+ск

м, гн

14-29.03 т

30-50±

сц+ск

з, м, гн

75

з, л

44
45

46
47
48
49
50

51

Chloris chloris L.
Щигол
Carduelis carduelis L.
Костогриз
Coccothraustes
coccothraustes L.
Вівсянка очеретяна
Emberiza schoeniclus L.
Сойка
Garrulus glandarius L.
Сорока Pica pica L.
Грак
Corvus frugilegus L.
Ворона сіра
Corvus cornix L.
Крук Corvus corax L.

11-29.03

50± згр

аd

з, м, гн

15-29.03

10-30

аd

з, м,
гн?

12.03

4

ad сц

м

19.03

2

аd

о, гн

11-29.03
14-15.03

6-8 пар
1+1

аd
аd

о, гн
м

11-29.03

3-4 пар

аd

о, гн, м

21.03
17; 21.03
29.03

25 згр
1+1
2

аd
аd
аd

о, за

Умовні позначення: м — мігрант; з — зимуючий; гн — гніздовий; о —
осілий; за — залітний; л — літуючий; к — кочуючий; сц — самець; ск — самка; ad — доросла особина; subad — молода особина; па — пара; згр — зграя;
вн — весняний наряд; зн — зимовий наряд; т — токування.
У період спостережень переважна більшість птахів здійснювала міграцію, або затрималась на даній території у зв’язку з настанням несприятливих
погодних умов на трасах прольоту. Синантропні види (горобець польовий та
хатній, синиця велика, горлиця садова, сорока та ворона сіра), чисельність
яких на території санаторію була досить високою, не зважаючи на погодні
умови активно проявляли шлюбну поведінку. В кінці другої декади місцеві
ворони та сороки приступили до ремонту гнізд, а в кінці місяця, по крайній
мірі перші, вже сіли на кладки. Слід відмітити, що чисельність цих видів у зоні
відпочинку дуже висока (3-4 та 6-8 пар, відповідно). Разом з бродячими собаками (їх не менше 20), які регулярно відвідують берегову лінію моря та мілководдя лиманів околиць санаторію, напевно, значно впливають на успішність
розмноження місцевих птахів, особливо тих, які гніздяться на землі.
Звертає на себе увагу дуже низька чисельність дятлів, хоча тут наявна
значна кількість старих та напівсухих дерев, які мали б бути об’єктами уваги
цих видів. Як видно з таблиці всього було зареєстровано 2 види —
Dendrocopиs major L. та D medius L., проте і в кількісному відношенні вони не
виділялись.
Особливої уваги заслуговує масова міграція баклана великого 25.03,
коли за одну годину спостережень (з 1500 до 1400) вдалось нарахувати більше
5000 особин, які здійснювали проліт вздовж берегової лінії моря в південнозахідному напрямку. В цей же час частина птахів декількома великими групами (до 500 особин в кожній) полювала на рибу на відстані приблизно 1 км від
берега, після чого продовжувала перервану міграцію.
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БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИННОГО СВІТУ АЗОВСЬКОГО МОРЯ:
ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНА
Сірівля Я.В., Передерій В.В., Медведєва А.Ю.
Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь
Біологічне різноманіття — це варіабельність живих організмів наземних, морських та інших водних екосистем і екологічних комплексів, частиною
яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між
видами і різноманіття екосистем [5].
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про Концепцію збереження біологічного різноманіття України» від 12 травня 1997 р. № 439 Із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1048 (1048-2011-п) від
12.10.2011, біологічне різноманіття є національним багатством України та
формує середовище життєдіяльності людини. Воно повинно бути передано
майбутнім поколінням у максимально збереженому стані [1].
Питання біорізноманіття Азовського моря досліджували П.С. Паллас,
М.Г. Ратке, О.О. Остроумов, С.О. Зернов та інші. Важливе значення мали
роботи Азово-Чорноморської науково-промислової експедиції під керівництвом
академіка М.М. Кніповича (1922-1928 р.) [2].
Азовське море характеризується надзвичайною інтенсивністю процесів
біологічного продукування та відносною ефективністю рибного промислу. Це
пояснюється перед усім мілководдям, яке сприяє легкому поверненню живильних речовин із дна в воду, високою літньою температурою, значним рівнем
освітленості всієї товщі води, умовами перемішування і вентиляції, та надходженням органічних і мінеральних речовин, як у вигляді детриту, так і в розчиненому вигляді, з водами рік, які впадають у нього. Солоність Азовського
моря, яка становить 13,80/00 , зумовлює якісне збідніння флори та фауни, але
не заважає їх багатому кількісному розвитку [7].
На сьогодні іхтіофауна Азовського моря включає 103 видів і підвидів
риб, які належать до 76 родів, і представлені прохідними, напівпрохідними,
морськими та прісноводними видами.
Прохідні види риб мешкають в морі до настання статевої зрілості, а в
річку заходять лише на нерест (білуга, севрюга, оселедець, рибець та шемая).
Напівпрохідні види для розмноження заходять з моря в річки (судак,
лящ, тараня, чехоня та деякі інші).
Морські види розмножуються і мешкають в солоних водах. Постійними
мешканцями Азовського моря є такі види: пелінгас, камбала-калкан, глоса,
тюлька, сопач чорноморський, комашка трьохголкова, трубкорот та всі види
бичків. Також є морські види, які заходять в Азовське море з Чорного. До
видів, що здійснюють такі регулярні міграції відносяться: азовська хамса,
чорноморська хамса, чорноморський оселедець, барабуля, сингіль, гостроніс,
лобань, калкан чорноморський, ставрида, скумбрія тощо.
Прісноводні види зазвичай постійно мешкають в одному районі водоймища та великих міграцій не здійснюють. Вони поширені у прісних акваторіях
моря (стерлядь, сріблястий карась, щука, в'язь, верховодка).
Фоцена звичайна (інші назви — азовка, азовський дельфін, чушка) є
єдиним представником морських ссавців в Азовському морі. Чисельність популяції завжди була невелика, але нажаль сучасні дані відсутні [2].
В водах Азовського моря мешкає 5 видів риб, які занесені до нової редакції Червоної Книги. Це говорить про те, що природоохоронні заходи в його
акваторіях надзвичайно важливі [3].
Узбережжя Азовського моря населяє багата орнітофауна. Тут можна
зустріти степову дрохву, залітає чорний лелека, представниця тундри — казарка, гірський гриф. Місцями гніздування слугують невеликі острови, півостро-
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ви та коси, які зберегли непорушними природно-територіальні комплекси. Ці
ділянки приваблюють птахів м'якістю клімату, багатою кормовою базою та
захищеністю ділянок гніздування [4].
Сучасний стан тваринного світу в Азовському морі є серйозною екологічною проблемою. Нині вилов зменшився більш ніж в шестеро та продовжує
скорочуватись. За даними Держкомрибхоза України, лише за останні 10 років
річний вилов осетрових риб скоротився з 131,2 т до 1т, судака — з 845,5 до
105,2 т, камбали — з 15,2 до 0,2т (рис. 1)

Рис. 1. Динаміка вилову риб в Азовському морі
Деградація біорізноманіття є одною з наслідків інтенсивного судноплавства на акваторії Азовського моря. Правила перевозки і перекачування
нафтопродуктів часто порушуються, що неодмінно призводить до порушення
життєдіяльності фауни моря. Також однією з причин цього процесу є скид
стічних вод, який щорічно складає 20км3 та містить велику кількість сполук
важких металів та азоту, органічних речовин, пестицидів, нафтопродуктів та
фосфору. Через такий інтенсивний антропогенний вплив у водах Азовського
моря спостерігається бурхливий розвиток синьо-зелених водоростей, які
спричинюють евтрофікацію. Цей процес призводить до масової загибелі риби
внаслідок падіння вмісту кисню до мінімальних значень (1,5мг/л) [6].
Для охорони прибережних зон та акваторії Азовського моря з їх біорізноманіттям створені Казантипський природний заповідник та Азово-Сиваський
національний природний парк, а також Регіональний ландшафтний парк «Меотида» [2].
Казантипський природний заповідник займає площу 450,1 га. На території заповідника зареєстровано 4 види ракоподібних, 19 — павукоподібних,
429 — комах. Хребетних тварин відмічено 188 видів, з них 80 видів риб, 1 вид
земноводних, 4 — плазунів, 81 — птахів та 22 види ссавців. У заповіднику
охороняються 6 видів тварин, занесених до Європейського червоного списку,
35 видів, занесених до Червоної книги України, та близько 50 видів, що підлягають особливій охороні згідно з Бернською конвенцією [8].
Азово-Сиваський національний природний парк розташований на косі
Бірючий острів, в західній частині Азовського моря, на території півдня
Херсонської області та півночі АРК.
Регіональний ландшафтний парк «Меотида» став першою східною ланкою Азово-Чорноморського прибережного екологічного коридору, охопивши
всю берегову смугу, за винятком м. Маріуполь. Його площа 13 000 га морської
акваторії одного з екологічно напружених регіонів України.Тваринний світ
парку дуже багатий, але пернаті відзначаються найбільшим видовим різнома-
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ніттям. Також тут непогано збереглися аборигени фауни безхребетних тварин.
Для відтворення і розширення видового складу рибних ресурсів, особливо осетрових, створюються штучні нерестовища та проводяться експерименти по впровадженню марикультури [2].
Отже, Азовське море має надзвичайно великий ресурсний потенціал.
Але внаслідок антропогенних впливів, які були спричинені бурхливим розвитком промисловості, туристично-рекреаційної діяльності та надмірним господарським виснаженням, його біорізноманіття зазнало чималої деградації.
На сьогодні тваринний світ Азовського моря потребує охорони та відтворення шляхом створення заповідних територій та акваторій, впровадження
ресурсозберігаючих та ресурсовідновлювальних господарських програм,
зниження промислового впливу.
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ВИДОВИЙ СКЛАД ТА БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
БАГАТОНІЖОК ОКОЛИЦЬ МІСТА ПОЛТАВИ
Таран М.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Метою цієї розвідки є дослідження, узагальнення та доповнення існуючих даних про видовий склад, біолого-екологічні особливості і розподіл багатоніжок (надклас Myriapoda) на території околиць міста Полтави, оскільки, на
нашу думку, це питання в Україні в цілому вивчено недостатньо.
В основу дослідження покладено спостереження за різними представниками надкласу Myriapoda в околицях міста Полтави. Протягом періоду спостереження (квітень — вересень 2012 року) нами було виявлено чотири види,
які відносяться до двох класів.
До цього надкласу відносять наземних членистоногих, які мають тіло,
виразно розділене тільки на 2 відділи — голову і витягнутий тулуб, майже всі
членики якого забезпечені кінцівками. Тварини уникають сухості і прямих
сонячних променів; вночі або за сильних дощів покидають свої укриття у
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пошуках їжі. Переважна кількість видів — фітофаги, харчуються відмерлими
рештками рослин, гнилою деревиною, опалим листям, корою тощо
(Archiboreoiulus pallidus). Але зустрічаються види-хижаки, які активно полюють на дрібних членистоногих і навіть дрібних хребетних (Scolopendra
cingulata, Scutigera coleoptrata).
Клас Chilopoda (Губоногі):
1. Кістянка звичайна (Lithobius forficatus) — хижак, досить часто зустрічається в лісах Європи; вид освоїв міські ландшафти і мешкає у містах,
наприклад, під фундаментом будинків. Вдень вона ховається в укритті, наприклад, в лісовій підстилці або гнилій деревині, а вночі виходить на поверхню ґрунту на полювання.
У кістянки налічується 35-49 сегментів тіла. Має широкі членики тіла,
15 пар міцних ніг і довгі вусики. Очі розташовані з боків. В основному харчується комахами, павуками, але може і черв’яками, і ногохвістками. Кістянка
активна при досить низькій температурі, що дає їй можливість полювати на
великих комах, які в цей час нерухомі, наприклад, на великих гусениць ранньою весною [1].
2. Сколопендра кільчаста (Scolopendra cingulata) — широко розповсюджена в південній Європі і країнах Середземноморського басейну, включаючи
Іспанію, Францію, Італію, Грецію, Україну, Туреччину.
Золотисто-жовті сколопендри довжиною 10-15 см. — мешканці лісової
підстилки, ґрунтового ярусу темних, кам’янистих і сирих місць. Один із найдрібніших представників родини Scolopendridae. Швидко бігає і досить агресивна багатоніжка, хижак. Споживає майже будь-яку тварину їжу, яка не більше
його самого за розміром, від комах до дрібних ящірок. Переважно активність
проявляють вночі [1].
3. Мухоловка або скутигера (Scutigera coleoptrata). Була виявлена в
житловому будинку. Доросла особина сягає в довжину 35-60 мм. Колір тіла —
жовтувато-сірий або коричневий з трьома червонувато-фіолетовими або синюватими смугами вздовж тіла, ноги також смугасті. Тіло сплюснуте, розділене на 15 сегментів, у кожному з яких є пара ніг. Остання пара ніг — найдовша
(у самок може вдвічі перевищувати довжину тіла) і схожа на вусики. Перша
пара ніг перетворилася в ногощелепи для захоплення їжі та захисту. На кожній стороні голови розташовані складні добре розвинені фасеточні очі. Вусики
мухоловки дуже довгі, складаються з п’ятисот-шестисот сегментів.
Мухоловка — тварина хижа, полює на мух, тарганів, термітів, павуків,
бліх, міль та інших дрібних членистоногих. Вони вбивають свою здобич шляхом впорскування отрути. Скутигера активна і вдень, і вночі. У порівнянні з
іншими багатоніжками рухається дуже швидко, розвиваючи швидкість до 40
см в секунду. Під час руху вона піднімає тулуб на довгих ногах. У неї відмінний зір, що при її швидкості робить її відмінним мисливцем. Вона часто сидить
на стінах будинків і сараїв, де переслідує мух, цвіркунів та інших комах [1].
Клас Diplopoda Двопарноногі):
1. Ківсяк європейський (Archiboreoiulus pallidus) — дрібні за розміром
тварини, довжина яких не переважає 30 мм. Тулуб складається зі значної
кількості сегментів, кожен з яких несе по 2 пади дрібних ніжок. Форма тіла —
витягнута, дещо сплюснута в дорсо-вентральному напрямку. Забарвлення —
чорне або темно-сіре. Вусики кріпляться по бокам голови в антенальних ямках. Вони короткі, дещо булавовидні, восьмичленні, вкриті чутливими волосками. Є пара добре розвинених фасеткових очей. На голові також є так звані
темешварові органи, функція яких досі не з’ясована. Тельсон складається з
кільцеподібної частини, що закінчується спіральним відростком (хвостиком), з
непарної анальної пластинки та двох анальних лопатей.
Харчуються ківсяки переважно відмерлою рослинною органікою. Вони
є мешканцями лісової підстилки. Вдень проявляють низьку активність, ховаю-
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чись під опалим листям, під стовбурами дерев, камінням, в густій травй на
затінених місцевостях. Найбільшу активність проявляють в присмерковиі
години і вночі. Також активні під час сильних злив [2].
За час дослідження на території міста Полтава та його околиць було
виявлено 4 видів багатоніжок. Їх поширення напряму пов’язане з природніми
лісовими масивами та штучними лісовими насадженнями (парки, сквери,
плодові сади тощо). Також було виявлено один вид-синантроп, який мешкає
безпосередньо в людських житлах (Scutigera coleoptrata).
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ПОЛЕВОГО (CICINDELA CAMPESTRIS LINNAEUS, 1758) В
ИНСЕКТАРИУМЕ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МЕСТОБИТАНИЯХ
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Согласно современным взглядам на место скакунов в системе органического мира, скакун полевой имеет следующее систематическое положение:
– надсемейство CARABOIDEA;
– семейство Carabidae;
– триба Cicindelini;
– род Cicindela Linnaeus, 1758;
– Cicindela campestris Linnaeus, 1758 [2].
Ареал вида включает умеренный и субтропический пояса восточного
полушария (от Полярного круга до Средиземного моря и от берегов Атлантического океана до Урала). Изредка встречается в горах Средней Азии и в
Сибири (вплоть до Забайкалья), где образует отдельные подвиды и формы
[8]. Распространен по всей территории Украины [3].
Материалом для публикации послужили наблюдения за скакуном полевым в естественных биотопах и в условиях инсектариума. В лабораторных
условиях наблюдалась часть жизненного цикла насекомого от имагинальной
стадии до личиночной.
Встречается скакун полевой на открытых местностях. Активен в жаркую и сухую погоду при температуре воздуха 20-30˚С. В результате наблюдений выявлена зависимость активности имаго скакунов от температуры. При
повышении температуры воздуха до 30˚С активность возрастала. Предпочитает места обитания с рыхлой почвой и средним травостоем.
Тело жука ярко-зеленого цвета, встречаются особи коричневого или
салатового оттенка. По бокам тела иногда встречаются мелкие пятна. Усики
тонкие, сравнительно короткие, нитевидные. Мандибулы крупные, мощные,
хорошо заметные. Ноги длинные, тонкие, бегательного типа. На лапках имеются небольшие, с первого взгляда незаметные, коготки, которые обеспечивают жуку достаточно хорошее сцепление при передвижении по почве и
неровным поверхностям. Передвигается взрослый жук довольно быстро (в
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эксперименте преодолевал расстояние 2 м за 17 с). Глаза большие. Брюшко
при солнечном освещении переливается от сиреневого до синего оттенка [5].

Рис. 1. Имаго скакуна полевого [7]
Является хищником. Рацион взрослого жука и его личинки состоит из
мелких насекомых, в основном муравьев, хотя довольно часто поедает пауков, мелких мошек, личинок прямокрылых. Суточный рацион жуков в инсектариуме состоял из рабочих особей мелких муравьев разных видов (меньше 2
мм). Рацион ограничен размерами жертвы, которые, как правило, не превышают ширины головы (2-3 мм). Хотя наблюдались случаи нападения взрослых жуков на многоножек, длина которых не уступала размерам жука. В
неволе имаго скакуна охотно поедали предварительно умерщвленного бананового сверчка.
Охотничье поведение взрослых скакунов состоит в схватывании жертвы мандибулами, съедании внутреннего содержимого. Остатки в виде хитиновых покровов скакун выбрасывает.
Было замечено употребление воды в жидком виде (роса, лужи и т.п.).
Спаривание скакуна наблюдалось преимущественно в жаркую погоду.
Самец находит самку и удерживает ее с помощью мандибул. Перед оплодотворением происходит борьба между самцом и самкой, которая при победе
самца заканчивается копуляцией, а в ином случае самка убегает. Процесс
спаривания длится, исходя из наблюдений, около 15 минут.

Рис. 2. Процесс спаривания [1]
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После спаривания самка с помощью брюшка вырывает небольшое
углубление в почве и начинает откладывать яйца, отгоняя при этом окружающих ее особей. Самка зарывает кладку и порой присыпает место яйцекладки песком или прикрывает камешком.
Вылупившиеся личинки роют убежища в виде почвенных ходов, которые, исходя из личных наблюдений, имеют боковые ответвления, оканчивающиеся тупиками. Замечено, что в природе ходы скакунов имеют гораздо
меньше боковых ответвлений, чем в условиях инсектариума. Почвенные ходы
активно используются насекомым на протяжении всего личиночного периода.
Один ход используется личинкой вплоть до окукливания и практически никогда не меняется.

А
Б
Рис. 3. Схема почвенного хода скакуна полевого (А) и личинка
насекомого в почвенном ходу (Б)
Личинки скакунов имеют хорошо развитые мандибулы и ведут хищный
образ жизни. Охотятся они на мелких насекомых, изредка наблюдался каннибализм. При охоте личинка занимает верхнюю часть норы так, что голова
располагается на одном уровне с почвой. Когда мелкое насекомое задевает
личинку скакуна, последняя схватывает жертву мандибулами и утаскивает ее
в нору, где потом съедает.

Рис. 4. Личинка скакуна перед охотой [4]
Врагом личинок скакуна полевого является метоха наездниковидная,
или ихневмоноподобная (Metocha ichneumonoides). Бескрылая самка метохи
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ищет норку личинки жука-скакуна, парализует хищную личинку и откладывает на нее свое яйцо. Затем самка осы заваливает норку с парализованным
хозяином камешками, а в норке из яйца вылупляется личинка метохи и присасывается к покровам парализованной личинки скакуна.
Довольно часто наблюдался каннибализм, что, возможно, обусловлено
либо недостаточным потреблением белка, либо, что более вероятно, ограниченностью пространства. Хотя каннибализм присутствовал всю продолжительность жизни насекомых, особенно активным он был после откладки яиц
перед отмиранием имаго.
Процесс окукливания и выхода имаго из куколки, к сожалению,
наблюдать не удалось.
Не имея особенного практического значения для человека, скакун полевой и другие виды рода есть важным компонентом биоразнообразия как
элемент трофических сеток наземных естественных экосистем. Кроме того,
это интересный объект для лабораторных исследований в области поведения
и развития насекомых.
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ОСОБЛИВОСТІ ГНІЗДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПТАХІВ РЯДУ
СОКОЛОПОДІБНІ НА ПІВНОЧІ СУМЩИНИ
Фролова Н.В., Кмець А.М.
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка
У питанні про те, які фактори підтримують відносну стабільність розмірів природних популяцій тварин, серед фахівців існують значні розходження.
Ряд авторів вважають, що коливання чисельності видів визначаються головним чином випадковим поєднанням абіотичних факторів середовища.
Відповідно до іншої точки зору, коливання чисельності тварин є автоматично регульованим процесом, при якому щільність популяції регулюється
за принципом зворотнього зв”язку: збільшення щільності викликає підвищення смертності та зниження народжуваності, а зниження щільності “вмикає”
зворотній компенсуючий механізм. Але значне зниження чисельності особин в
популяції внаслідок антропогенного впливу на природні угруповання, не дає
змоги працювати природним механізмам. Тому особливого значення набува-
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ють дослідження біоекологічних особливостей малочисельних популяцій з
метою розробки заходів їх відновлення.
Порушення природного механізму відтворення популяцій яскраво прослідковується на прикладі хижих птахів. Вони відіграють важливу роль у
регуляції чисельності гризунів та дрібних птахів, виконуючи роль фактору
природного добору. Але, в останні десятиліття чисельність хижих птахів ряду
Соколоподібні різко зменшилася внаслідок вирубування лісів та застосування
хімікатів нового покоління. Тому питання детального дослідження біології цих
птахів є достатньо актуальним [2].
Об’єктом нашого дослідження стали птахи ряду Соколоподібні. Дослідження проводились протягом 2010 — 2012р. в природних угрупованнях
Шосткинського району Сумської області. Результати спостережень порівнювались з результатами отриманими у 70-90 роки ХХ сторіччя з метою виявлення
типових явищ та відхилень від норми.
Наші дослідження особливостей біології та екології Соколоподібних були обумовлені кількома причинами: по-перше — це недостатнє вивчення
особливостей існування денних хижаків в умовах північного Полісся: подруге — наявність хибних уявлень про роль цих птахів в місцевих біоценозах
у населення даного регіону і як результат цього — знищення денних хижаків.
Дослідження проводились на піших маршрутах у ранкові та вечірні години протягом весняно-літнього періоду. Одним з методів проведення обліку
хижих птахів було спостереження за ними за допомогою оптики на відкритих
місцевостях, наприклад, на підвищенні, з дерева, з горбів, що розташовані
поблизу великих вирубок, лісових галявин, луків, сільськогосподарських
угідь, які знаходяться поблизу лісових масивів.
Найбільш рідкісними видами на досліджуваній території виявились два
види — Підорлик великий та підорлик малий [1, 2]
Великий підорлик (Aquila clanga) Дуже рідкісний і перелітний вид родини яструбових. Більш звичайний лише на весняному прольоті. В Україні
сучасний ареал охоплює північно-західні, північні та, можливо, північно-східні
області. У зимовий період зрідка трапляється в Азово-Чорноморському регіоні.
З середини XX ст. ареал зменшився, відступивши на північ.
У весняно-літній період в різні роки зустрічався по долині річки Десни і
її притокам: р. Реть., р. Шостка. Найбільш висока щільність гніздування
підорлика великого щорічно спостерігалося по правобережжю р. Івотка, між с. Івот і с. Коротченкове в Шосткинському районі. На цьому відрізку
мішаного лісу, протяжністю в 9 км, регулярно розміщуються 2-3 пари птахів.
Приліт передових особин, судячи з багаторічними спостереженнями,
припадає на першу декаду квітня. Так 1990 р. 17 березня поблизу с. Івот в
Шосткинському районі був зареєстрований один із ранніх прильотів підорлика
. Проліт йде в основному по долині річки Десни. Підорлики летять поодинці
рідше по дві-три особини з інтервалом 200-400 м одна від одної. Висота
польоту варіює в межах — 200-300 м.
Після прильоту поселяться в місцях розмноження і незабаром приступає до ремонту або побудови нового гнізда, віддаючи перевагу вільсі (7)
рідше березі (1) або сосні (1). Гніздовий біотоп — це ділянки стиглого змішаного лісу, з домішкою вільхи, по долинах річок, окраїнах боліт.
Будівельним матеріалом їм служать досить великі гілки дерев листяних
порід. Закінчення будівництва гнізда збігається з появою зелених крон на
деревах. Лоток гнізда вистилається торішньою травою іноді з хвоєю і шматочками кори. Гніздо звичайно розташовується на висоті 18-23 м і тільки одного
разу воно розмішувалось в 9 м від поверхні землі. Одне і те саме гніздо пара
може використовувати протягом багатьох гніздових сезонів. Через чинники
неспокою в декількох випадках міняють місця гніздування. Нове гніздо великого подорлика невелике і його легко можна прийняти за будівлю малого
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подорлика або канюка. Розміри оглянутих гнізд (П = 7): зовнішній діаметр 63110; висота 34-68: діаметр лотка 26-34; глибина 5-9 см.
Початок яйцекладки припадає на кінець квітня-перші числа травня. У
кладці як правило 2 яйця. Навіть в одному гнізді вони іноді помітно різняться
між собою за розміром, забарвленням або формою. Кольорові плями на шкаралупі яєць бувають: фіолетово-сірі, світло-коричневі; поверхневі червонувато-коричневі, коричнево- бурі. Іноді утворюють віночок. Форма яєць: нормально-еліпсоїдні, нормально- яйпеподібна. Розміри і вага яєць (П = 10) в гніздах обстежених у різні роки по правобережжю р, Івотка в околицях вище
вказаних населених пунктів: 65,8 / 52,1- 91,4; 69,0 / 55,3-106,2; 66,0 І 52,291,6; 69,1 і 55,2-105, 9; 66,8 / 52,1-91,5; 64,3 і 53,7- 95,8; 63,9 / 52,5-85,0;
67,0 / 53,8-93,3 ; 68,1 і 52,1-95,8; 66 J / 55,4 мм, -106,2 г.
Щільне насиджування починається з появи першого яйця Помітивши
наближення людини самка завчасно, мовчки і непомітно залишає кладку.
Злетівши з гнізда зазвичай ховається в гущавині лісу.
Пташенята в гніздах з'являються у другій декаді червня. Пташенят годують обидва партнери. У пошуках корму самець і самка облітають заливні
луки, болота, лісові вирубки. У віці 8-9 тижнів встають на крило Молоді птахи
покидають гніздо у другій половині серпня і ще довго тримаються в районі
його розташування.
В кінці вересня-першій декаді жовтня починається осінній відліт з місць
гніздування. Він триває до листопада місяця. Найбільш пізня зустріч підорлика великого була зареєстрована 12.11.1977 р. біля с. Коротченкове Шосткинського району.
Причинами скорочення чисельності підорлика великого є знищення ділянок заплавного стиглого лісу біля великих водойм, меліорація, ведення
лісорозробок біля гнізд птахів та їх відстріл.
Підорлик малий Aquila pomarina С. L. Brehm, 1831- надзвичайно рідкісний вид, більш звичайний на Правобережжі та центральній частині Лівобережжя України. В Сумській області дещо частіше зустрічається на весняному
перельоті.
Гніздиться в глухих, важкодоступних, заболочених місцях листяного
лісу. В другій декаді квітня пари починають будувати нові або ремонтувати
старі гнізда, надаючи перевагу дубу, вільсі, липі. Будівельним матеріалом при
побудові гнізда слугують великі гілки, минулорічна трава. За своєю структурою гніздо підорлика малого займає середнє положення між гніздом канюка і
підорлика великого. Лоток плоский, з бідненьким вистиланням, яке складається з кори, тонких гілок, свіжого листя. Розмір гнізд: діаметр 50-110 см,
висота 30-55 см, глибина лотка 5-7 см. На побудову такої споруди обидва
партнери витрачають від 19 до 23-х дні. Висота розміщення гнізда варіює від
6 до 15 м. Зазвичай воно знаходиться в розвилці великого дерева і дуже рідко
біля його стовбура (30.04. 1989 р. село Тиманівка Шосткинського району
Сумської області). Побудова нового або ремонт старого гнізда інколи супроводжується шлюбними іграми. Інколи на гніздовій ділянці маже бути два гнізда,
одне з яких вони використовують для ночівлі або годівлі. Інколи в них можна
знайти рештки гризунів або дрібних птахів.
В кінці квітня — початку травня починається масова яйцекладка. Найбільш рання дата появи першого яйця на Сумщині — 30.04.1989 рік (с. Тиманівка Шосткинського району). Не насиджені кладки яєць зустрічаються до
середини травня. В кладці 2 яйця, помітно менші за розміром і формою ніж у
підорлика великого.
Забарвлення яєць блідувато голубе з червонувато-бурими цятками,
проте з часом вони вигорають змінюючи своє забарвлення на тьмяно біле.
Щільне насадження кладки починається з появою першого яйця. У випадку гибелі кладки через 2-3 дні починається нова яйцекладка. Нове гніздо
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вони будують на відстані 80-120 м від старого. Свою здобич підорлик малий
частіше за все вичікує сидячи на верхівках високих дерев, біля окраїни болота. Нерідко свою здобич обробляє прямо на краю гнізда, в такому випадку
дрібне пір'я, пух вкривають бортики гнізда. Саме гніздо з однієї сторони вкрите світлим качиним пухом, що робить його помітним на великій відстані. Раціон підорлика малого складають жаби, гризуни, дрібні птахи. Самка насиджує
кладку протягом 40-42-х днів. Починаючи з третьої декади червня в гніздах
з'являються пташенята, які з вересня місяця покидають місця гніздівлі і лише
в окремі роки відліт може затягуватися на декілька тижнів.
Проведені дослідження засвідчили різке зменшення чисельності хижих
птахів та необхідність розробки заходів їх охорони та відтворення.
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РОЗДІЛ 3. БІОРІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИННОГО СВІТУ:
ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНА

ВПЛИВ СИДЕРАТІВ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ В УМОВАХ
ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Писаренко В.М., Панченко С.І., Галінський Я.В.
Полтавська державна аграрна академія
У сучасних умовах інтенсифікації землеробства, погіршення екологічного стану середовища за рахунок необдуманного використання пестицидів,
мінеральних добрив і насичення монокультурами потрібно переходити на нову
систему землеробства, а саме — органічну [1].
Особливу увагу слід приділити відтворення родючості ґрунтів за рахунок використання органічних добрив і сидератів.
Цінність і важливість сидеральних культур, не обмежується лише властивістю чудового замінника традиційних органічних добрив.
Сидерати — постійно відновлювальне джерело органічної речовини.
Коренева система багатьох сидератів може доставати із глибоких шарів ґрунту елементи живлення (фосфорну кислоту, кальцій, магній та ін.). Після заорювання зеленого добрива та мінералізації ці елементи стають доступними
для культурних рослин.
Важливою ланкою органічної системи землеробства є ефективний захист посівів від бур’янів за рахунок зеленого добрива.
У системі органічного землеробства вести боротьбу з бур’янами можна
лише системою заходів, спрямованих на усунення або зміну за межі оптимуму
факторів їх життя. Стрижнем ефективної системи захисту від бур’янів повинна
стати сівозміна з протибур’яновою орієнтацією чергування культур. Зокрема,
після кукурудзи на зерно ефективно знижують забур’яненість ріллі ланки:
горох — пшениця озима — цукрові буряки або ячмінь із підсівом конюшини –
пшениця озима, а після кукурудзи на силос — ланка: пшениця озима — цукрові буряки — ячмінь [3].
Пригнічення всіх біотопів бур'янів забезпечує науково обґрунтоване
чергування культур у ланках сівозмін. Наприклад, на добре розвинених посівах пшениці озимої завжди пригнічуються пізні ярі бур'яни (мишій сизий і
зелений, плоскуха звичайна, різні види щириці) [2].
Саме тому при дотриманні відповідного чергування цих культур у сівозміні з найменшими витратами коштів і матеріальних ресурсів, створюються
несприятливі умови для відтворення високої шкідливості різних біотипів бур'янів. Вплив сидератів на забур’яненість посівів наведені в таблиці 1. Дослід
проводився в ПП ‘’Агроекологія ’’ Шишацького району Полтавської області.
Таблиця 1
Вплив сидеральних культур на забур’яненість полів.
№

Сидерат

Основна культура

1
2
3

Віко-овес
Гречка
Еспарцет

Кукурудза
Ячмінь+еспарцет
Пшениця озима
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Кількість
бур’янів, шт./м2
(2011 рік)
42
83
48

Кількість
бур’янів, шт./м2
(2012 рік)
37
64
52

4*
*

Однорічні
трави

Пшениця озима

25

16

— в данному варіанті представлені дані при інтенсивній системі
Отже, для контролювання бур’янів повинні впроваджуватися особливі
системи основного обробітку ґрунту в сівозміні, загущення посівів основних і
сидеральних культур для підвищення пригнічення бур’янів, аллелопатична дія
сидеральних хрестоцвітних культур і гречки для очищення полів від бур’янів.
У системі це дає досить добрі результати.

Література
1.
2.
3.

Антонець С.С. Шлях до ґрунтозахисного біологічного землеробства — К.:
«Оранта», 2000 — С. 51-78.
Биологическая борьба с вредными насекомыми и сорняками. Пер. с англ. Н.А.
Емельяновой и др. Под ред. Б.И. Рукавшиникова. — М.:Колос, 1967.
Писаренко В.М., Писаренко П.В. Захист рослин: екологічно обґрунтовані системи. — Полтава: ІнтерГрафіка, 2002 р. — 288 с.

ОСОБЛИВОСТІ ОНТОМОРФОГЕНЕЗУ TULIPA
QUERCETORUM KLOK. ET ZOZ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СХОДУ
УКРАЇНИ
Коваленко В.О., Коваленко І.А.
Луганський національний аграрний університет
Згідно з даними Р.Є. Лєвіної [2] Tulipa quercetorum Klok. et Zoz належить до групи рослин, для яких характерна анемохорія. В умовах південного
сходу України період засівання триває з початку червня до середини серпня.
Насіння T. quercetorum проростає навесні наступного року.
Оскільки у природних екотопах досить складно виявити проростки (у
T. quercetorum переважає вегетативне розмноження), спостереження за розвитком рослин проводили на дослідних ділянках ЛНАУ. Протягом перших 5-10
днів з моменту проростання насіння відмічали сходи (проростки (р), що знаходилися у фазі “петельки”. Через 30-40 днів вегетації рослини формують
один трубчастий листок 6,3 ± 0,20 см завдовжки та цибулину тунікатного
типу 2,8±0,18 мм завдовжки, 1,8±0,07 мм завширшки. Молода цибулина за
допомогою столону заглиблення в перший рік вегетації занурюється в ґрунт
на 1,5±0,16 см. Її формування завершується до середини травня, в цей час
цибулина складається лише з однієї запасаючої луски. Надземна частина
рослини та корінь відмирають, нижня частина столону в’яне і виконує функцію покривної луски цибулини.
Восени після періоду літнього спокою цибулина укорінюється, починається ріст зачатків листків. До настання зими пагін може досягати поверхні
ґрунту.
В ювенільному (j) віковому стані рослини T. quercetorum перебувають
два роки протягом другого і третього вегетаційних періодів. Навесні другого
року столон заглиблення із верхівковою брунькою зміщується убік, брунька
розриває тканини запасаючої і покривної луски, утворюється поздовжня щілина, в яку виходить столон заглиблення, що росте вертикально донизу [1]. У
перші дні росту столон має вигляд дуже товстого корінця, у подальшому він
відростає на 1,9±0,14 см. До кінця вегетації рослин в порожнині столону
формується дочірня цибулина завдовжки 3,5±0,27 мм, завширшки
2,3±0,23 мм. Материнська цибулина (насіннєвого походження) дочірніх або
цибулин заміщення не утворює. Витративши поживні речовини запасаючої
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луски, вона відмирає.
Третього року вегетації материнська цибулина утворює один шилоподібний листок 13,7±0,44 см завдовжки і один столон, що заглиблює дочірню
цибулину 4,3±0,21 мм завдовжки, 2,7 ± 0,14 мм завширшки, ще на 2,7±0,08
см (вона опиняється на глибині 6,1±0,34 см). Після вегетації материнська
цибулина відмирає, не сформувавши цибулину заміщення.
Перехід до іматурного (im) вікового стану, в якому рослини перебувають один-два роки, відбувається на четвертий рік вегетації. Надземна частина
T. quercetorum представлена одним ланцетним листком 22,9±0,36 см завдовжки. Починаючи з цього періоду материнська цибулина після відмирання
замінюється цибулиною заміщення (12,2±0,17 мм завдовжки, 8,9±0,23 мм
завширшки), а дочірня — розвивається вже на плагіотропному столоні, а не
на геотропному, як це було в ювенільних рослин. Тривалість періоду формування цибулин заміщення становить 50-60 днів, а його завершення співпадає
з початком в’янення листя — третя декада травня.
У віргінільному (v) віковому стані рослини перебувають один-два роки,
протягом яких набувають рис дорослих, зокрема, формується широкоеліптична листкова пластинка, цибулина заміщення збільшується у розмірах і становить 19,6±0,47 мм завдовжки, 14,5±0,29 мм завширшки. Дочірня цибулина
поступається за розмірами материнській (10,8±0,58 мм завдовжки, 7,8±0,09
мм завширшки).
Перехід до генеративного вікового стану (g) у особин, що розвивалися
з насіння, відбувається на шостий-восьмий, а у вегетативно поновлюваних —
на четвертий-п’ятий роки життя. В цей період особини здатні цвісти та плодоносити. Рослини характеризуються наявністю одного квітконоса 32,4±0,99 см
заввишки з однією квіткою. Цибулини заміщення ще збільшуються за розмірами і становлять 23,8±0,41 мм завдовжки та 16,0±0,31 мм завширшки, дочірні — 12,9±0,78 мм завдовжки, 9,6 ± 0,49 мм завширшки.
Наші дослідження показали, що протягом життя, як у прегенеративних
так і генеративних рослин T. quercetorum, форма цибулин не змінюється, а
співвідношення висоти і діаметра знаходиться в межах 1,3 : 1,0 — 1,5 : 1,0.
Оскільки кожного вегетаційного періоду формується нова цибулина, а
не наростають нові луски на постійно існуючій цибулині як у видів роду
Scilla L. чи інших ефемероїдів, сенільні (s) рослини для T. quercetorum не
характерні. Реалізація великого життєвого циклу здійснюється шляхом послідовного проходження вікових станів, за виключенням сенільного (скорочений
онтоморфогенез) чи омолодженням особин при вегетативному розмноженні
(неповний онтоморфогенез). Здатність до утворення столонів (вегетативне
поновлення) у генеративних особин знаходиться на рівні 25%, тоді як у прегенеративних — близько 92%.
З огляду на те, що іматурні, віргінільні та генеративні особини здатні
формувати дочірні цибулини з яких розвиваються іматурні рослини, можна
припустити, що у природних популяціях T. quercetorum пік серед вікових
станів здебільшого буде припадати саме на рослини іматурного вікового стану.
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ОЦІНКА БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛЕКТИНВМІСНИХ
ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
Поспєлова Г.Д., Поспєлов С.В.
Полтавська державна аграрна академія
Сучасне сільськогосподарське виробництво потребує впровадження
нових елементів технологій, метою яких є підвищення продуктивності рослинництва. Головна увага приділяється регуляторам росту природного походження, діючими компонентами яких є фізіологічно активні речовини, фітогормони,
лектини, а також інші природні сполуки [1,3].
З метою пошуку природних джерел активних сполук нами вивчалися
лікарські рослини. Для дослідження біологічної активності використовувались
їх екстракти і лектини, які видалялися із екстрактів за загальноприйнятими
методиками [2,4]. Було встановлено, що нативні екстракти лікарських рослин
проявляють високу лектинову активність і по різному впливали на тест —
систему (паростки крес-салату). Найбільш характерно це проявилось під час
вивчення звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) та обліпихи крушиновидної (Hippophae rhamnoides L.), екстракти яких досліджувалися нами у
концентраціях 10% — 0,0001% (рис.1-2).

Рис.1. Біологічна активність нативного екстракту звіробою звичайного та його складових
Нативний екстракт звіробою та екстракт без лектинів діяв на тестоб’єкт як інгібітор. Видалені з екстракту лектини в усіх розведеннях, крім
10%, стимулювали тест-об’єкт (+9.5% — +48,0% до контролю). Необхідно
також відзначити, що нативний екстракт проявляв максимальну гальмівну дію
(рис.1).
Тестування екстракту обліпихи показало, що його біологічна активність визначалася лектинами. В концентраціях 10%-1% він пригнічував ріст
крес-салату, а при наступних розведеннях спостерігалася стимуляція. Видалені лектини обліпихи в концентрації 10% гальмували біотест, а в інших —
стимулювали його від +1,92% до +38,46%. Екстракти без лектинів в концентраціях 10% — 1% інгібірували, а при подальшому розведені позитивно впливали на тест-об’єкт (до +14,7%) (рис.2).
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Рис. 2. Біологічна активність нативного екстракту обліпихи
крушиновидної та його складових
Аналізуючи отримані нами дані, можна визначити два типи біологічної
активності рослинних екстрактів. Перший — лектиновий, біологічна активність
обумовлена головним чином лектинами, а інші компоненти впливають незначно — як у обліпихи крушиновидної. Другий — не лектиновий, коли біологічна
активність нативних екстрактів обумовлена головним чином дією не лектинових компонентів, однак лектини в різних розведеннях можуть знижувати або
посилювати їх активність, як у звіробою. Наведені дані свідчать про перспективність вивчення рослинних лектинів лікарських рослин для створення нових
регуляторів росту для екологічного землеробства.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ БОЛЬНИЦЫ
ПРИДНЕПРОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В Г.СИМФЕРОПОЛЬ
Потемкина Н.В.
Южный филиал Национального университета биоресурсов и
природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет»,
пгт Аграрное, АP Крым, Украина
Введение
Территории больниц относят к садово-парковым объектам специального пользования, в основе лечебно–охранительного режима лежит комплекс
мероприятий, способствующих сокращению до минимума отрицательного
влияния на больных людей факторов внешней среды, условных и безусловных раздражителей с целью создания наиболее благоприятных условий для
лечения. Озеленение территорий медицинских учреждений является важным
фактором оздоровления не только больных людей, но и всех жителей города.
Вследствие этого целью наших исследований являлось проведение комплекс-
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ной оценки территории ведомственной больницы Приднепровской железной
дороги в г.Симферополь для последующей реконструкции зеленых насаждений и благоустройства.
Методика исследования
Для проведения инвентаризационных работ на обследуемой территории использовали методические рекомендации Кабинета Министров Украины
“Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах
міського типу України, 2002.” [1]. Название видов растений приводятся по
стандартным источникам [3]. Функциональное зонирование объектов изучали
на основании традиционных методик [2].
Результаты исследований и обсуждение
Территория
больницы
Приднепровской
железной
дороги
в
г.Симферополь относится к нижнему предгорному агроклиматическому району Крымской области. Климат большей части территории полузасушливый,
теплый, с умеренно мягкой зимой и теплым вегетационным периодом. Средняя годовая температура воздуха + 10,5°С. Вегетационный период составляет 182–198 дней. Годовое количество осадков в среднем равно 480-501 мм.
Почвы на объекте — черноземы южные мицеллярные карбонатные с содержанием гумуса 2%. Глубина залегания грунтовых вод 3-4м. Территория имеет
малозаметный уклон на северо-запад. Рельеф монотонный, однообразный.
Градостроительная ситуация удовлетворительная. Движение транспорта по
проездам микрорайона происходит не полные сутки, однако это оказывает
значительное негативное влияние на загрязнение воздуха выхлопными газами.
Ведомственная больница была введена в строй 24 октября 1971г. Посадки древесно-кустарниковых насаждений проводились в течение трех лет
(1971 — 1974 гг.) с момента постройки больницы — абрикос обыкновенный,
тополь белый, робиния псевдоакация, конский каштан обыкновенный, сирень
обыкновенная, биота восточная, платан кленолистный, сосна крымская.
Территория больницы занимает 4 га и разбита на три функциональные
зоны: лечебную, зону тихого отдыха и хозяйственная зону. Объект спроектирован в смешанном стиле. Территория Дорожно-тропиночная сеть в спроектирована в смешанном стиле. Объект не имеет четко выраженной композиционной оси. Территория используется для посещения людьми круглый год, транзитное передвижение посетителей не наблюдалось.
На территории больницы ландшафты представлены открытыми и полуоткрытыми пространствами. Полуоткрытые пространства сформированы
группами на фоне газонов, а открытые — в виде газонов, пустырей с сорной
растительностью и дорожно–тропиночной сети, при этом они представлены
значительно в балансе территории (32,4%). Полуоткрытые пространства,
состоящие из небольших куртин и дендрогрупп, занимают 65,3%.
Инвентаризация зеленых насаждений проводилась впервые после создания объекта. Всего на объекте было обследовано и описано 1210 экземпляров деревьев и кустарников, относящихся к 22 семействам, 39 родам и 57
видам. По количеству экземпляров наиболее многочисленны представители
семейств — Cupressaceae, Pinaceae, Fabaceae, Aceraceae, Rosaceae, Oleaceae и
видов биота восточная (Biota orientalis (L.) Franco), орех грецкий (Juglans
regia L.), бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare L.), клен остролистный
(Acer
platanoides L.),
конский
каштан
обыкновенный
(Aesculus
hippocastanum L.), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.), роза садовая
гибридная (Rosa x hybrid hort.), спирея Вангутта (Spiraea vanhouttei L.), сосна
крымская (Pinus pallasiana D. Don), абрикос обыкновенный (Armeniaca
vulgaris Lam.), платан восточный (Platanus orientalis L.) и самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens L.). Некоторые рода представлены несколькими
видами: род Клен (4 вида), рода Вишня, Слива и Роза (3 вида), рода Ель,
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Можжевельник, Платан, Чубушник, Вяз, Сирень, Тополь (2 вида).
Единично представлены виды: слива колючая или терн (Prunus
spinosa L.), вишня магалебка (Cerasus mahaleb Mill.), слива Писсарда (Prunus
pissardii L.), персик обыкновенный (Persica vulgaris Mill.), ежевика сизая
(Rubus caesius L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), чубушник
Лемуана (Philadelphus lemoine Lemoine), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris
L.), вяз листоватый (Ulmus foliacaea L.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), шелковица черная (Morus nigra L.), роза садовая гибридная группа
Плетистых сортов (Rosa x hybridа hort.), ель обыкновенная (Picea abies (L.)
Karst.) и тамарикс четырехтычинковый (Tamarix tetrandra Pall. ex Bieb). В
хорошем состоянии находятся 1116 экземпляров древесно-кустарниковых
поро, в угнетенном состоянии находятся несколько экземпляров робинии
псевдоакации (Robinia pseudoacacia L.), платана кленолистного (Platanus
acerifolia L.), биоты восточной (Biota orientalis (L.) Franco), алычи (Prunus
divaricata Swingle), винограда девичьего пятилисточкового (Parthenocissus
quinquefolia (L.) Planch.), сосны крымской (Pinus pallasiana D.Don.), яблони
домашней (Malus sylvestris Mill.), абрикоса обыкновенного (Armeniaca
vulgaris Lam.), кедра атласского (Cedrus atlantica Manett.), клена остролистного (Acer platanoides L.), робинии псевдоакации ф. «Globosa» (Robinia
pseudoacacia cv Globosa), розы садовой гибридной группы Флорибунда (Rosa
x hybrid hort.), груши обыкновенной (Pyrus communis L.), самшита вечнозеленого (Buxus sempervirens L.), клена ясенелистного (Acer negundo L.) и платана восточного (Platanus orientalis L.), а также рябина обыкновенная (Sorbus
aucuparia L.) и шелковица черная (Morus nigra L.).
В неудовлетворительном состоянии находится несколько экземпляров
сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don.), сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris L.) (неблагоприятная pH почвы), абрикоса обыкновенного
(Armeniaca vulgaris Lam.) (возраст), клена остролистного (Acer platanoides L.),
робинии псевдоакации ф. «Globosa» (Robinia pseudoacacia cv Globosa) (возраст), ели колючей (Picea pungens Engelm.) (неблагоприятная pH почвы),
алычи (Prunus divaricata Swingle), груши обыкновенной (Pyrus communis L.)
(притененное местообитание), биоты восточной (Biota orientalis (L.) Franco),
ели обыкновенной (Picea abies (L.) Karst.) (неблагоприятная pH почвы) и
платана восточного (Platanus orientalis L.).
Объект не достаточно оборудован утилитарными малыми архитектурными формами. Уровень комфортности территории — удовлетворительный.
Цветники находятся в удовлетворительном состоянии. Газонное покрытие
частично оформляет 16 участков. Состояние газонов удовлетворительное. В
травостое преобладают мятлик луговой, райграс пастбищный, ежа сборная.
Присутствуют сорные виды растений: пастушья сумка, одуванчик полевой,
пырей ползучий. Укос газонов не производится.
Выводы
1. Условия обследованной территории благоприятны для произрастания ксерофитов и ксеромезотрофов, олиготрофных и мезотрофных видов, а
также засухоустойчивых мегатрофных пород, которые не являются кальциофобами.
2. Оценка градостроительной ситуации показала неблагоприятное
влияние на состояние зеленых насаждений загрязнением воздуха выхлопными газами. Поэтому необходимо регулярно обследовать фитосанитарное состояние насаждений каждые 5 лет.
3. Соотношение типов пространств является оптимальным, но нуждается в незначительной корректировке. Полуоткрытые простарнства, состоящие из небольших куртин и дендрогрупп, занимают 65,3%, что почти соответствует нормативам УкрНИИГрадостроительства для степной зоны Украины.
Необходимо увеличить площадь полуоткрытых пространств для поддержания
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микроклиматических условий в городе с засушливым климатом.
4. Инвентаризация зеленых насаждений показала хорошее состояние
большинства древесно–кустарниковых пород. Сносу подлежит 8 экземпляров
растений, утративших декоративность, что составляет 0,7% от общего числа
зеленых насаждений.
5. В насаждениях преобладают экзоты, что составляет 60%, и менее
представлены аборигены — 40%. Лиственные породы составляют — 67% от
общего числа растений, а хвойные — 33%. На объекте произрастает один
вид, занесенный в Красную Книгу Украины — Можжевельник высокий (Juniperus excelsa L.).
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ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК «ВЕСЕЛО-МИРСЬКЕ» ЯК ОСЕРЕДОК
ЛУЧНО-СТЕПОВОЇ РОСЛИННОСТІ РЛП «ГАДЯЦЬКИЙ»
(ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Стецюк Н.О., Ханнанова О.Р.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Останнім часом природно-заповідна мережа Полтавщини поповнилася
природно-заповідними об’єктами, у тому числі й поліфункціонального призначення [6], серед яких — регіональний ландшафтний парк «Гадяцький» (далі — РЛП), створений у 2011 р. Його територія у геоботанічному відношенні
репрезентує добре збережені природні комплекси, які відображають типовість
рослинного покриву північної частини Лісостепу, у тому числі й зональні екосистеми — лучні степи. Одна з таких ділянок знаходиться під охороною на
території ландшафтного заказника місцевого значення «Весело-Мирське», що
увійшов до заказної зони парку при його створенні. Це одна із найпівнічніших
ділянок лучного степу на Полтавщині.
Біорізноманітність даного об’єкту під назвою Зелена балка досліджувалася із початку 90-х років XX століття. Первинну інформацію про дану територію, місцезнаходження деяких рідкісних видів було надано геологом, краєзнавцем Гадяцького району М.Ф. Торяником [1]. Комплексні дослідження рослинного світу даної місцевості здійснено експедиційною групою у складі
О.М. Байрак, О.Ю. Недоруба, І.А. Коротченко під керівництвом доктора біологічних наук Т.Л. Андрієнко у 1993-1994 рр. у ході оптимізації природнозаповідної мережі Полтавської області. За результатами досліджень розроблено наукове обґрунтування доцільності збереження біорізноманітності урочища
в статусі ландшафтного заказника «Весело-Мирське», створеного рішенням
Полтавської обласної ради від 30.01.1998 р. «Про оголошення територій та
об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення» на площі 65,6 га.
Моніторингові флористичні дослідження впродовж 1994-2003 рр. здійснювалися О.М. Байрак та Н.О. Стецюк. Особливості поширення та стан популяцій
деяких рідкісних степових ефемероїдів на території заказника вивчалися Т.В.
Криворучко (2003, 2004, 2008) [6], лісові ефемероїди (Scilla siberica Hav. та
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S. bifolia L.) досліджувалися І.А. Грицай (2006, 2007, 2008).
У межах виконання теми «Розробка проекту екологічної мережі Полтавської області: Ч.3. Обстеження Псільського екокоридору, визначення існуючих та перспективних природних ядер та буферної зони (2008 р.): Комплексна характеристика біорізноманітності природних ядер Псільського регіонального та Хорольського місцевого екологічних коридорів» (керівник —
Н.О. Стецюк) складено наукову характеристику на об’єкт. У цьому ж році
розроблено кадастрову картку для нього (ботанічна інформація надана
Н.О. Стецюк, зоологічна — М.В. Слюсарем). Нами здійснюються моніторингові
флоросозологічні дослідження впродовж 2010-2012 рр.
За фізико-географічним районуванням [2] дана місцевість знаходиться
в межах фізико-географічної області Полтавської підвищеної рівнини, за геоботанічним — належить до Гадяцько-Миргородського геоботанічного району
лучних степів, дубових лісів, заплавних лук та долинних евтрофних боліт у
межах Полтавської рівнини Лівобережнопридніпровської підпровінції Східноєвропейської провінції Європейської широколистяної області [4]. Територія
ландшафтного заказника являє собою широку балку в околицях с. Гречанівка
та Тригубщина на півночі Гадяцького району (в напряму до межі із Сумською
областю). По днищу балки протікає р.М.Грунь (у літній період часто пересихає). Балка тягнеться зі сходу на захід і має перерізані відроги з півночі на
південь. Схили її потерасовані, але не заліснені, що створило умови для збереження тут типового лучного степу із багатим різнотрав’ям, у складі якого —
рідкісні види флори. На схилі північної експозиції (ухил 25-30°) фоновими є
угруповання Festuceta valesiacae, Рoeta angustifoliaе, Bromopsita inermis. Фіолетовий аспект на початку літа створюють Salvia nemorosa L. та S. nutans L.
Серед різнотрав’я фоновими видами є: Salvia nemorosa, Thymus marschallianus Willd., Medicago romanica Prod., Potentilla argentea L., Fragaria
viridis Duch., Agrimonia eupatoria L., Anthyllis macrocephala Wend., Falcaria
vulgaris Bernh., Stachys transsilvanica Schur., Campanula sibirica L., Verbascum
phoeniceum L. та ін. Середньочисельні локалітети утворюють Trifolium montanum L., Trifolium alpestre L., Ranunculus illyricus L., Oxytropis pilosa (L.) DC.
Окремі куртини формує Astragalus dasyanthus Pall. Навесні на плескатій ділянці у верхній частині схилу виявлений локалітет Pulsatilla nigricans Storck., а у
підніжжя — Bulbocodium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng. та Hyacintella leucophaea (C. Koch) Schur.
На протилежному схилі північної експозиції рослинний покрив утворюють інші степові види. На фоні Salvia nemorosa виділяються куртини Anemone
sylvestris L., Pedicularis kaufmannii Pinzg., Campanula patula L., Hypericum
perforatum L., Filipendula vulgaris Moench., Thalictrum minus L. Понад схилом
лівого відрогу балки виявлена куртина регіонально рідкісної степової рослини Linum austriacum L. У верхній частині схилу східної експозиції угруповання
утворює Stipa capillata L. з участю інших злаків — Festuca valesiaca Gaud. та
Koeleria cristata (L.) Pers., а також типових представників степового різнотрав’я — Chamaecytisus austriacus (L.) Link, Stachys transsilvanica, Silene vulgaris (Moench) Garcke та ін. Найбільш різноманітне за видовим складом різнотрав’я відмічено на схилі західної експозиції. На фоні злаків виділяються куртини Salvia pratensis L. та Silene nutans L. Різнотрав’я формують типові (Phlomis tuberosa L., Trifolium montanum, Silene vulgaris) та рідкісні (Lathyrus
pannonicus (Jacq.) Caercke, Adonis vernalis L., Iris hungarica Waldst. et Kit.,
Anemone sylvestris) степові рослини. У верхній частині схилу відмічені вкраплення Stipa pennata L. Біля підніжжя схилу, де переважають лучні рослини,
зростають Sanquisorba officinalis L., Primula veris L. та Polygonatum
bistorta L. — цінні лікарські рослини, що охороняються в Полтавській області.
За даними флористичних досліджень флора заказника репрезентована
близько 500 видами, в основному з переважанням представників відділу Mag-
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noliophyta, серед яких 26 — рідкісних. Зокрема, один вид (Astragalus
dasyanthus) занесено до Європейського Червоного списку, 6 видів (Astragalus
dasyanthus Pall., Bulbocodium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng., Pulsatilla nigricans
Storck., Stipa capillata L., Stipa pennata L., Adonis vernalis L.) — до Червоної
книги України та 20 — до регіонального списку [3].
Наводимо інформацію про види, занесені до Червоної книги України.
Astragalus
dasyanthus —
рідкісний
балкансько-понтичний
диз’юнктивно-ареальний вид. Зростає на схилах балки, у складі лучностепової рослинності. Утворює середньочисельні локалітети.
Bulbocodium versicolor — рідкісний понтичний європейський вид, причорноморсько-прикаспійський ендемік. Зустрічається на схилах балки, у
складі лучно-степової рослинності, домінант синузій ранньовесняних степових
ефемероїдів. Формує середньочисельні локалітети.
Pulsatilla nigricans — рідкісний європейський степовий вид. Зростає поодиноко та нечисельними групами на схилах балки, в угрупованнях лучностепової рослинності.
Stipa capillata — рідкісний палеарктичний степовий вид. Є домінантом
на схилах балки, у складі лучно-степової рослинності.
Stipa pennata — рідкісний євросибірський степовий вид. Є домінантом
лучних степів на схилах балки.
Adonis vernalis — рідкісний європейсько-західносибірський степовий
вид. Зростає нечисельними групами на схилах балки, в угрупованнях лучностепової рослинності.
У публікації Н.О. Стецюк [8] для даної місцевості наведено місцезнаходження Ephedra distachya L. за даними М.Ф. Торяника, яке з 2005 р. не фіксується.
Більша частина представників флори є ксеромезофітами та мезоксерофітами. Мезофіти в основному приурочені до підніжжя схилів та днища розгалуженої балки, де протікає р. М. Грунь.
У флорі об’єкта виявлено 81 вид лікарських рослин. Деякі з них представлені чисельно (Coronilla varia L., Achillea submillefolium Klok.et Krytzi,
Trifolium pratense L., Daucus carota L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Galium
verum L., Fragaria vesca L., Artemizia austriaca Jacq. та ін.).
На досліджуваній території нами виявлено два угруповання Stipeta
pennatae та Stipeta capillatae, занесені до Зеленої книги України [5]. Stipeta
capillatae репрезентується асоціаціями Stipetum (capillatae) festucosum (valesiacae), Stipetum capillatae purum. Stipeta pennatae представлена на схилах
балки у складі асоціацій Stipetum (pennatae) chamaecytisosum (austriaci),
Stipetum (pennatae) festucosum (valesiacae), Stipetum (pennatae) poosum
(angustifoliae), Stipetum (pennatae) purum.
У цілому, рослинний світ заказника виділяється добре збереженою рослинністю лучних степів, які знаходяться на північній межі поширення, та
високими показниками флористичної репрезентативності та унікальності, до
того ж, є осередком збереження рідкісних рослин, зокрема й ефемероїдів.
Під час експедиційних досліджень нами відмічені наслідки випалювання рослинності під час вегетації ранньовесняних ефемероїдів, прогону худоби
та випасання її на схилах, що призводить на деяких ділянках до деградації
лучно-степової рослинності та появи нітрофілів у складі флори. Так, Elytrigia
repens (L.) Nevski та Bromopsis inermis (Leyss.) Holub утворюють подекуди
монодомінантні угруповання, витісняючи представників лучно-степового різнотрав’я. У верхній частині схилу балки це зумовлюється також постійним
змивом із полів під час випадання дощу та танення снігу внаслідок несанкціонованого зорювання, що призводить часто до посилення ерозійних процесів
аж до яроутворення. Тому слід створити буферну зону між схилами балки та
сільськогосподарськими угіддями, що відповідає концепції регіональної еко-
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мережі. Також необхідна регламентація пасовищних навантажень та пірогенних впливів на території заказника.
Із метою підсилення заповідного режиму, враховуючи високі показники наукової цінності біорізноманітності, у тому числі обумовлені й місцезнаходженнями рідкісних рослин, занесених до Червоної книги України, та угруповань, занесених до Зеленої книги України, доцільно надати ландшафтному
заказнику статусу об’єкта загальнодержавного значення.
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НОВА ЗНАХІДКА IRIS PONTICA ZAPAL. В УКРАЇНІ
Стецюк Н.О., Орлова Л.Д., Бобошко О.П.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Iris pontica Zapal. — східносередземноморсько-причорноморський вид,
який в Україні знаходиться на північній межі диз’юнктивного ареалу і занесений до Червоної книги України (категорія II — вразливий).
Це — багаторічна трав’яна напіврозеткова рослина з родини Iridaceae.
Кореневище потовщене, 0,5-1,0 см в діаметрі, занурене в ґрунт на 3-5 см. У
результаті галуження кореневища формується дерновина, а після вегетативного розмноження утворюється клон. Стебла короткі, висхідні. Листки розетки
лінійні, 8-25 см завдовжки, 0,15-0,4 см завширшки. Квітка одна (рідше дві),
верхівкова, з синьо-фіолетовою оцвітиною, запашна, в її основі розвиваються
парні зелені ланцетні приквітки. Плід — коробочка. Цвіте у квітні-травні.
Плодоносить у травні-липні. Розмножується насінням і кореневищем.
В екологічному відношенні Iris pontica є літньозеленим полікарпіком,
короткокореневищним геофітом, криптофітом, степовим еуксерофітом (мезоксерофітом), оскільки ценотично у межах загального ареалу приурочений до
степів, степових трав’янистих вапнякових та гранітних схилів, заростей степових чагарників, у складі петрофітних угруповань, петрофітно-степових та
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степових фітоценозів (кл. Festuco-Brometea, порядок Festucetalia valesiacae).
Загальний ареал виду охоплює Трансильванію, Причорномор’я, Передкавказзя, Малу Азію. В Україні його місцезнаходження зафіксовані в межах
Гранітно-степового Побужжя, басейну р. Громоклея та Інгул, кілька локалітетів на території Кіровоградської обл. За гербарними зразками 1930-1950-х pp.
відомий з Одеської та Дніпропетровської області. Інформація наявна про місцезнаходження виду також в Одеській та Миколаївській областях [2]. Для
Дніпропетровської області вказуються поодинокі місцезнаходження в
П’ятихатському, Верхньодніпровському районі та на межі Дніпропетровської
та Херсонської областей [1].
На території України вид відомий і охороняється на Правобережжі у
природному заповіднику «Єланецький степ», національному природному
парку «Гранітно-степове Побужжя» та ряді природно-заповідних об’єктів
Миколаївської та Кіровоградської областей [2]. Для території Полтавщини вид
не наводився.
Нами в травні 2012 року виявлено місцезнаходження Iris pontica на
схилах балкової системи в околицях с. Тагамлик Машівського району Полтавської області.
У рослинному покриві балки основні площі займають типчаковорізнотравні угруповання. Невеличкими ділянками в нижніх частинах схилів та
по розширеному днищу виявлена лучна рослинність, а по самому днищу,
досить зволоженому, зустрічаються фрагменти болотної рослинності.
Домінантами травостою на схилах виступають Festuca valesiaca Gaud.,
Poa angustifolia L., на деяких верхніх ділянках, що межують з ріллею значна
участь Elytrigia intermedia (Host) Nevski, Bromopsis inermis (Leys.) Holub. Флористичне ядро різнотрав’я в цих ценозах складають такі степові види як Salvia
nemorosa L., S. nutans L., Thymus masrschallianus Willd., Euphorbia stepposa Zoz, Falcaria vulgaris Bernh., Verbascum phoeniceum L., Galium ruthenicum
Willd., Fragaria vesca L. тощо. Виявлені також угруповання Stipeta capilatae,
які занесені до Зеленої книги України.
На обстежуваній ділянці нами виявлено в цілому 13 видів рідкісних рослин, із яких три занесені до Червоної книги України (Adonis vernalis L., Stipa
capillata L., Iris pontica Zapal.) та 10 — до регіонального списку (Asyneuma
canescens (Waldst. et Kit.) Griseb.et Schenk, Aster amelloides Bess., Anemone
sylvestris L., Astragalus pubiflorus DC.,Vinca herbaceae Waldst. et Kit., Bellevalia
sarmatica (Pall. еx Georgi) Woronow, Limonium platyphyllum Lincs., Sanguisorba
officinalis L., Clematis integrifolia L., Iris pumila L.).
Локальна популяція з двох локалітетів складається з клонів площею
0,4-0,7 м2, щільність яких 1,8-3,5 на 100 м2. До складу клонів входять різновікові особини, серед яких переважають генеративні та віргінільні, що
пов’язано з вегетативним розростанням. Популяція знаходиться поза впливом
антропопресії, оскільки схилові ділянки не викошуються і не випасаються.
Однак, факторами ризику є несанкціоновані пали сухої рослинності, захід
худоби на схили при випасанні її по днищу балки та прогону, а також змиви з
суміжних сільськогосподарських угідь, з якими межує балка, що призводить
до витіснення степового різнотрав’я злаковими щільними угрупованнями Bromopsideta inermis.
Ураховуючи високі показники наукової та созологічної цінності даної
балкової системи та з метою збереження степової біорізноманітності, зокрема
й місцезнаходження Iris pontica нами розробляється наукове обґрунтування її
заповідання.
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ОГЛЯД ДЕНДРОФЛОРИ МІСТА НОВОМИРГОРОДА
Аркушина Г.Ф., Карауш І.Ю.
Кіровоградський держаний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
В озелененні міст деревно-чагарникова флора відіграє надзвичайно
важливу роль. Саме вона має найбільше фітомеліоративне і рекреаційне значення, створює оптимальні умови для життя людей. Найбільшою ефективністю
відрізняються багатовидові, багатоярусні системи деревно-чагарникових
насаджень парків, скверів, вуличних насаджень [3, 4].
Видовий склад міських деревно-чагарникових насаджень активно досліджується майже в усіх регіонах України. В Кіровоградській області детально
досліджена лише дендрофлора обласного центру [1, 2]. Саме тому особливого
значення набуває дослідження дендрофлори міста Новомиргорода як одного
із районних центрів Кіровоградської області.
Впродовж 2012 року проведено дослідження сучасного стану деревночагарникових насаджень вулиць, парків та скверів Новомиргорода, зібрано
гербарій (понад 100 аркушів), встановлено її видовий склад, проаналізовано
систематичну структуру, здійснено екологічний та географічний аналіз.
Досліджена дендрофлора нараховує 52 види, які належать до 37 родів
та 21 родини. Основу складають Magnoliophyta (50 видів, 96,2%). Pinophyta
представлені лише 2 видами (3,8%). Провідними за чисельністю видів є родини Rosaceae, Aceraceae, Oleaceae. Перші три родини містять 24 види (46,1%)
та 13 родів (35,1%).
Найбільш численні за видовим складом роди Acer, Cerasus та Ulmus
(відповідно 5, 4, та 3 види). Решта родів містиь по 1-2 види. Наведений розподіл свідчить про зональний характер флори міста.
В дослідженій дендрофлорі переважають дерева (37 видів, 71,2%),
кущ1в лише 12 видів (23,1%); решта видів має різні життєві форми (дерева
або кущі за різних умов зростання).
Екологічний аналіз дендрофлори міста виявив переважання геліофітів
(23 види, 44,2%) та геліосциофітів (18, 34,6%); мегатермофітів та мезотермофітів (30, 57,7% та 21, 41,4% відповідно) та мезофітів (29 видів,55,8%).
Наведені екологічні характеристики є типовими для урбанофлор малих міст
України [] та в цілому відображають особливості освітлення, зволоження та
температурний режим міста. Географічний аналіз виявив переважання видів
європейського, палеарктичного, євросибірського, голарктичного та європейсько-середземноморського ареалів, що також відображає умови та загальні
закономірності створення міських деревно-чагарникових насаджень.
В цілому проведені попередні дослідження та аналіз одержаних даних
свідчать про невелике різноманіття деревно-чагарникової флори міста Новомиргорода, її зональних характер та наявність видів, найбільш пристосованих
до міських умов.
Перспективи подальшого дослідження ми бачимо у здійсненні аналізу
стійкості деревно-чагарникових видів до дії урбанізації, моніторингу дослідженої дендрофлори, розробці практичних рекомендацій щодо оптимізації
міського середовища та поповнення видового складу парків, скверів та вуличних насаджень.
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ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКЛІМАТИЗОВАНИХ
ЕФІРООЛІЙНИХ РОСЛИН НА ТЕРИТОРІЇ НІКІТСЬКОГО
БОТАНІЧНОГО САДУ
Бойчук А.О.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Нікітський ботанічний сад (НБС) — дійсно унікальний рекреаційний
та науково-дослідницький центр України. НБС знаходиться в нетиповому для
України субтропічному кліматичному поясі і, зважаючи на кліматичні особливості, став осередком селекції та акліматизації нетипових для України видів
рослин, зокрема ряду ефіроолійних.
Ефіроолійні культури належать до різних родин та видів рослин.
Об'єднує їх наявність ефірної олії, яка нагромаджується в рослині або окремих
її частинах — насінні, листках, пелюстках квіток. Ефірна олія містить природні
ароматичні речовини, що надають рослинам специфічного запаху; їй притаманна леткість та масляниста консистенція, а її основу становлять суміші
різних органічних сполук, серед яких найголовнішими є терпеноїди. Найбільше видове різноманіття ефіроолійних характерне для субтропічних та тропічних кліматичних поясів.
Використання цих рослин та виробленої з них ефірної олії залежить від
хімічного складу та комбінацій окремих компонентів. Ефіроолійні рослини є
важливою сировиною для харчової і фармацевтичної промисловості та інших
сфер виробництва. Зокрема, з них виготовляють бактерицидні, знеболюючі,
сечогінні, заспокійливі, відхаркувальні та інші препарати. Застосовують також
у парфумерії та косметології [4].
Акліматизація рослин — пристосування організмів до нових кліматичних, фізико-хімічних, ґрунтових та інших умов нового середовища існування
та до нових біоценозів, в які вони потрапляють природним шляхом або свідомо чи випадково переносяться людиною. Це складний комплекс пристосувальних явищ, які відбуваються в рослинах під дією природних чинників і створених людиною умов, внаслідок змін норми організму, обміну речовин, генетичної структури, формотворних процесів, шляхом природного добору [1].
З огляду на те, що найкращими кліматичними зонами для вирощування
ефіроолійних культур є субтропіки та тропіки, теплий субтропічний клімат
середземноморського типу Південного берега Криму (ПБК) створив чудові
передумови для вирощування та акліматизації великої кількості видів, непритаманних нашій країні. Особливо добре почуваються в Криму види, завезені з
островів Середземного моря, північної Африки та власне середземноморського
узбережжя. Проте, окрім субтропіків та тропіків, ефіроолійні рослини зустрічаються в зоні помірного клімату (власне вся територія України крім ПБК,
Кримських гір та Українських Карпат), зонах висотної поясності (наприклад
приморські Альпи); багато видів з цих регіонів також акліматизовані на території НБС, що ще раз свідчить про його унікальне географічне положення.
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Південні схили Головної гряди Кримських гір, що круто обриваються до
Чорного моря, вкриті коричневими і коричнево-червоними ґрунтами. Вміст
гумусу в них становить 3 — 3,5%. На породах червоного кольору ґрунти
отримують червоно-коричневе забарвлення. Хоча родючість ґрунту невелика і
в значній мірі поступається землям півдня України, науково-технічна база НБС
та висококваліфікований персонал дозволяють значно підвищити якість умов
зростання ефіроолійних та підвищити їхню родючість (від покращення гранулометричних якостей ґрунту до внесення добрив і завезення більш підходящого субстрату). Для особливо вибагливих рослин (як правило — більш теплолюбних) можуть створюватись покращені штучні умови проростання (вирощування в теплицях). Деяким видам рослин клімат дещо не підходить, і хоча
їхнє проростання на території НБС можливе, їх розвиток усе ж таки буде пригнічений. Наприклад евкаліпт кулястий досягає не більше 20 м заввишки,
замість 70 м в природних умовах. Відповідно вирощування дерев в тепличних
умовах надзвичайно важке та економічно недоцільне, з огляду на рівень
матеріально-технічної бази науково-дослідницького центру. В даному випадку
можливо говорити лише про часткову акліматизацію видів [3].
Класичними представниками ефіроолійних рослин ПБК, а також НБС є
троянда ефіроолійна, аніс, коріандр, лаванда, шавлія мускатна, евкаліпт,
кипарис, ліванський кедр та ряд інших рослин.
Яскравим представником трав’янистих рослин серед ефіроолійних, яка
вирощується в Криму не тільки в науково-дослідницьких, а й промислових
цілях, є лаванда.
Батьківщина лаванди — приморські Альпи. Дуже поширена в багатьох
районах Малої Азії, Північної Африки, Близького Сходу. В Європі лаванду
почали культивувати наприкінці XVI ст. В Росію була завезена в другій половині ХІХ ст., але промислові плантації почали закладати лише в 1929 р. в
Криму, де нині знаходяться найбільші її насадження. Лаванда звичайна належить до родини губоцвітих. Це куляста, вічнозелена рослина висотою 35 —
50 см. Як гірська рослина лаванда досить холодостійка. Витримує зими з
морозами до мінус 20°С, а при наявності снігового покриву товщиною 25 см —
до мінус 28°С. Сходи у фазі 4 — 5 пар листків витримують заморозки до мінус
8 — 10 С. Протягом вегетації для лаванди кращою є тепла, а під час цвітіння — спекотна погода. Лаванда — світлолюбна рослина. В умовах затінення її
пагони сильно витягуються, зменшується розмір квіток, знижується вміст олії
в них. До вологи найбільш вибаглива від початку вегетації до початку цвітіння. Нестача води в ґрунті в цей час при низькій відносній вологості повітря і
суховії зумовлюють значне зниження врожаю. Лаванда невибаглива до ґрунтів. Кращими для неї є карбонатні чорноземно-супіщані і суглинисті ґрунти з
домішками щебеню, гальки й каміння. Важкі холодні ґрунти з підвищеною
кислотністю, високим заляганням ґрунтових вод для неї непридатні.
Троянда ефіроолійна — рід підродини Рожеві сімейства Розоцвіті.
Багаторічний, розгалужений кущ до 2 метрів висоти сімейства розоцвітих.
Продукти переробки квіток троянди використовують при виготовленні високоякісних парфумерно-косметичних виробів, мила, засобів для догляду за шкірою, порожниною рота, волоссям і ін., а також в винно-горілчаному, кондитерському виробництві і в медицині. Батьківщиною троянди ефіроолійної вважають Іран, де її ще в давні часи вирощували для одержання пахучих речовин. У нашій країні вирощування промислової (ефіроолійної) троянди почалося з 1930 р. в Криму, де й тепер розміщені основні її плантації. Характерною
біологічною особливістю троянди є наявність нестабільного зимового спокою,
що визначає нестійкість рослин під час перезимівлі. При різкій зміні температури від плюсової до мінусової спостерігається підмерзання молодих пагонів, а
іноді й загибель рослин. У період спокою рослини витримують морози до мінус
20 — 25°С. Ростові процеси у троянди відновлюються при температурі 5 —
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7°С. В умовах Криму сума ефективних температур (понад 5°С), необхідна для
вступу рослини у фазу цвітіння, становить 860 — 900°С, а кількість днів з
початку бубнявіння бруньок до цвітіння коливається від 50 до 80. Троянда
ефіроолійна — світлолюбна рослина, яка не витримує затінення, внаслідок
якого зменшуються кількість квіток і їх розміри.
Кипарис вічнозелений — однодомна вічнозелена голонасінна деревна рослина родини кипарисових, з пірамідальною або розлогою кроною, до 30
м заввишки. Батьківщина кипариса вічнозеленого — Північний Іран, Мала
Азія, острови Егейського моря, Кріт і Кіпр. У Криму його вирощують як декоративну рослину. В зелених насадженнях Криму кипарис вічнозелений виконує естетичну, санітарну та гігієнічну функції, збагачує повітря біологічно
активними речовинами. Леткі фітонциди кипариса знезаражують повітря від
шкідливих мікроорганізмів (на 40 — 56%), особливо від збудників запальних
захворювань дихальних шляхів, виявляють позитивну терапевтичну дію на
хворих з хронічними захворюваннями легень. Рослина віддає перевагу світлому місцерозташуванню, проте від прямих сонячних променів крону дерева
краще притінити. Полив має бути рясним в літній час і більш помірним взимку.
Влітку рослина потребує високої температури повітря (біля 23 — 25°С), взимку — прохолоди [2].
Отже ефіроолійні рослини — не лише цікаві з біологічної точки зору, а
й з економічної. Їхня ефірна олія є сировиною для виготовлення ароматичних,
мастильних, харчових та ряду інших речовин; Південний берег Криму став
осередком їх акліматизації з огляду на його надзвичайно вдале географічне
положення, а саме завдяки субтропічному клімату, надзвичайно сприятливому
для багатьох видів ефіроолійних. Разом з науково-дослідницькою базою НБС
можливе не лише дослідження рослин та вирощування їх з декоративною
метою, а й еколого-економічне обґрунтування можливостей та перспектив їх
промислового вирощування у даному регіоні.
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МУЛЬЧУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ДОГЛЯДУ ТА
ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО
Воронцова С.С., Оніпко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Мульчування — це ефективний агротехнічний прийом для догляду за
посівами та збільшенням врожаю. Суть його полягає в тому, що поверхню
грунту накривають доступним матеріалом (тирсою, соломою, папером, плівкою, дрібними камінчиками, ганчір’ям, листям, торфом, гноєм, шишками,
лузгою насіння соняшнику тощо) суцільно або в міжряддях [4]. Але багато
овочівників недооцінюють доцільність мульчування. У чому ж полягає важливість і корисність даного заходу?
Ураховуючи зазначені аргументи необхідно визначити переваги та аг-
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ротехнічне значення мульчування.
По-перше, мульча з перегниваючих елементів служить продуктом живлення для рослин протягом усього вегетаційного періоду. Іншими словами, це
тривале підживлення, яке надходить поступово і тривалий час, причому без
додаткових зусиль [3]. Знаючи особливості розвитку тих чи інших рослин,
можна підібрати для кожного з них оптимальний тип мульчі.
По-друге, мульча допомагає контролювати стан забур’яненості. Такі
матеріали, як плівка, картон, ганчір’я дозволяють позбутися від злісних багаторічних бур’янів, таких як пирій, осот та інші [2]. Якщо під рослини покласти
густим шаром щойно виполоті бур’яни, це дозволить покращити фітосанітарний стан агроценозу та допомогти грунту, забезпечити збереження вологи тим
самим створити сприятливе середовище для росту та розвитку культури.
По-третє, мульча дозволяє відмовитися від глибокого обробітку грунту,
що є особливо корисним на добре оструктурених та незасмічених шкодочинними бур’янами грунтах . Зайвий обробіток порушує структуру грунту, знижує
її пористість, які утворюються при гнитті рослинних залишків, що призводить
до порушення підземного дихання кореневої системи рослин. Особливо цінним означений агрозахід є на задернених та забур’янених ділянках. Використання товстого шару мульчі впродовж року дозволить перетворити її на повноцінно родючий агроценоз.
По-четверте, використання мульчі дозволяє зменшити норму поливу
рослин та постійне розпушування грунту навіть у спекотне й сухе літо [5].
Відомо, що після дощу і рясного поливу необхідно проводити міжрядний обробіток, який змінює кореневе дихання рослин і надходження вологи до кореневої системи.
По-п’яте, мульча захищає рослини і плоди від поширення шкідливих
організмів, які викликають захворювання рослин після контакту з грунтом.
На підставі зазначеного можна переконатися в тому, що мульча не
тільки корисна, але і багато в чому просто необхідна в господарствах різних
форм власності. Вона полегшує працю землеробам, допомагає рослинам перенести несприятливі періоди вегетації (наприклад, посуху), допомагає боротися з хворобами, тим самим збільшує вегетаційний період рослин, скорочує
кількість поливів, зводить майже до нуля міжрядний обробіток і підгортання
[1]. При цьому покращуються всі фактори життя культури, що позитивно
впливає на якість і кількість врожаю.
Застосування пластикових плівок для мульчування з метою одержання
більш раннього і високого врожаю має усе більше послідовників [2]. Даний
метод добре зарекомендував себе для таких теплолюбних овочів як перець та
томати.
Враховуючи означені аргументи нами в м. Карлівка було проведено
дослідження по вивченню впливу мульчування на органогенез перцю солодкого.
У досліді в якості мульчі використовувалася солом’яна січка, яка закладалася шаром 5 см, та темна плівка, В якій вирізали хрестоподібні отвори
для висадження розсади перцю. Проводили спостереження за ростом та розвитком.
Вплив даних умов на ріст та розвиток зображений у таблицях 1та 2.
Таблиця 1
Вплив мульчування на органогенез перцю солодкого
Варіант
зав’язуванн
я плодів
контроль

80

Настання фаз розвитку рослин по сортах, дні
Богатир
Золота Тамара
технічна
біологічзав’язуванн
технічна
стигна стигя плодів
стиглість
лість
лість
122
143
67
101

104

біологічна стиглість,
140

солом’яна
січка
темна
плівка

72

110

132

60

92

130

71

108

130

59

90

127

Дані таблиці 1 дозволяють відмітити, що використання такого заходу
як мульчування має позитивний вплив на розвиткок та ріст перцю солодкого.
Так застосування мульчі з солом’яної січки прискорювало процес утворення
зав’язі у рослині на 12 днів для сорту Богатир та на 7 днів для сорту Золота
Тамара, у порівнянні з контролем. При використанні темної плівки відповідно
на — 11 днів для сорту Богатир та 8 днів для сорту Золота Тамара.
У подальшому, при визначенні технічної та біологічної стиглості, встановлено, що у варіанті із застосуванням солом’яної січки технічна стиглість у
рослин сорту Богатир відмічена на 14 днів раніше, біологічна на 9 днів, та
відповідно у сорту Золота Тамара технічна стиглість на 9 днів раніше, біологічна — на 10 днів у порівнянні до контролю.
У варіанті, де застосувалася темна плівка фаза технічної стиглості сорту Богатир настала на 9 днів раніше, для сорту Золота Тамара — на 11 днів;
біологічна стиглість сортів Богатир та Золота Тамара — на 13 днів раніше у
порівнянні до контролю.
Таблиця 2
Вплив мульчування на врожайність сортів перцю солодкого
(середнє за роки дослідження)
Варіант

Богатир

Золота Тамара

маса кількість урожайність,
% до
маса кількість урожайність
плоду, плодів з
кг/м2
контролю плоду, плодів з
кг/м2
г
куща,
г
куща,
шт.
шт.
контроль 110,3
11
4,5
129,8
9
4,7
солом’яна 129,7
9
5,2
+16
160,3
8
5,5
січка
темна
135,4
9
5,5
+22
164,8
7
5,6
плівка

% до
контролю

+17
+19

Аналіз даної таблиці вказує на те, що застосування мульчування при
вирощуванні перцю солодкого істотно підвищує його врожайність. Так використання мульчі із солом’яної січки вплинуло на показники середньої маси
одного плоду та врожайності. У середньому маса плоду у сорту Богатир збільшилася на 19,7 г; та врожайність на 0.7кг\м2 (16%). При використанні
даної мульчі для сорту Золота Тамара маса плоду збільшилася на 30,5г, врожайність– на 0.8кг\м2 (17%) — відповідно до контролю.
Після застосування мульчі з темної плівки для сорту Богатир маса плоду збільшилась на 25,1г, врожайність з 1м2 — на 1.0 кг\м2(22%), для сорту
Золотота Тамара маса плоду збільшилась на 35г, врожайність — 0.9 кг\м2
(19%) відповідно до контролю.
Слід зазначити, що мульчування також позначилося на кількості плодів, що утворилися на кущі. Ці дані мають від’ємний показник. Для сорту
Богатир він становить 3 шт. з куща відповідно до контролю, для Золотої Тамари при застосуванні солом’яної січки — 1шт., темної плівки — 2шт. у відповідності до контролю. Цей результат можна пояснити тим, що мульчування збільшує масу та врожайність плодів, чим автоматично зменшує їх кількість на
одному кущі.
Проведені дослідження переконують, що застосування мульчування
при вирощуванні перцю солодкого впливає на органогенез та формування
врожаю. При вирощуванні сортів Богатир та Золота Тамара більш ефективним
виявилося застосування чорної плівки, що дозволило підвищити врожай на
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21 відсоток, тоді як застосування солом’яної січки лише на 16 відсотків у
порівнянні до контролю. Отже, враховуючи зазначені аргументи можна констатувати, що мульчування є ефективним прийомом при вирощуванні перцю
солодкого в умовах м. Карлівка.
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ДЕКОРАТИВНІ ЯКОСТІ ГОЛОНАСІННОЇ ДЕНДРОФЛОРИ
БОТАНІЧНОГО САДУ ПОЛТАВСЬКОГО ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ
Ганіч Д.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Актуальність теми. Інтродукція та культивування голонасінних пов'язані з низкою цінних декоративних властивостей цієї групи рослин, їх участю
у формуванні ландшафтів та композицій, особливо старовинних паркій і садиб
та декоративним ефектом голонасінних в цілому. Тому випробування і введення в культуру нових перспективних видів голонасінних рослин, узагальнення наявного досвіду інтродукційної діяльності в специфічних умовах антропогенних ландшафтів має винятково важливе значення у вирішенні актуальних проблем сьогодення — оптимізації життєвого середовища населення,
збагачення видової різноманітності та підвищення продуктивності дендрофлори регіону і разом з цим — її охорони [1].
Виклад основного матеріалу. До декоративних якостей деревних
рослин належать життєві форми, розміри рослин, форма та розміри крони,
форма, будова, колір і тривалість життя хвої (листя), форма, будова, колір і
тривалість цвітіння квіток та суцвіть, форма стовбура й текстура кори. Ці
декоративні якості мінливі, динамічні й відіграють важливу роль у садовопарковому будівництві [3].
Порівняно з іншими хвойними породами Pinus sylvestris має ряд переваг декоративності. За кольором хвої виділено дві форми: із світло-зеленою і
темно-зеленою хвоєю. За довжиною хвоїнок (коротко-, середньо- і довгохвойна), і переважає середньохвойна. Хвоя, її колір, форма і величина мають
першочергове значення у формуванні загального декоративного ландшафту.
Колір хвоїнок у Pinus sylvestris має велику гаму відтінків — від світлого до
темно-зеленого [2].
Декоративні якості стовбурів Pinus sylvestris найрельєфніше виступають в осінньо-зимовий і ранньовесняний періоди, коли листопадні дерева і
чагарники стоять без листя. За характером будови кірки є із пластинчастою
неглибокотріщинуватою, пластинчастою глибокотріщинуватою і лускатою
кіркою. У дерев із лускатою кіркою очищення стовбурів від сучків краще, ніж
у глибокотріщинуватих форм Pinus. У зазначені періоди року інші кольори у
ландшафтах майже відсутні і малюнок стовбурів є єдиним елементом, який
збагачує пейзаж.
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За кольором кори виділені форми Pinus sylvestris з червоною, жовтою і
темно-коричневою корою. Колір кори, її малюнок вносять красу в садовопарковий ландшафт. Вона може різко змінювати свою форму стовбура, крони
та інші ознаки залежно від того, виросла вона вільно чи в насадженні. У зв'язку з цим з неї можна створювати гаї, групи і поодинокі насадження. Червонокорі сосни мають пластинчасту і лускувату кору. Малюнок і колір у Pinus
sylvestris залежить і від її віку. Зазвичай, її кора до 20 років має чорні
відтінки. Висота підняття грубої кори у пластинчастих глибокотріщинуватих та
інших форм за кіркою з віком змінюється, що надає їй красивого вигляду. У
гірших умовах місцезростання висота підйому грубої кори зменшується [4].
Juniperus virginiana безцінний з чисто естетичної точки зору. Ажурнограціозна, живописна крона завжди гармонує з кольоровим рядом садового
ландшафту, особливо взимку, коли листяні породи скидають своє вбрання.
Насичені смарагдові штрихи нададуть виразності холодному, морозному садовому простору, а декоративні форми внесуть різноманітність у зимовий
сад.
Цікаво, що швидкоросла порода з незвичайно ефектною кроною від
природи схильна до поліморфізму, у нас почувається краще, ніж на батьківщині. Juniperus virginiana і справді екзотичне створіння природи. Створення
контрастів, стабільності й монументальності — основне призначення хвойних
у садово-паркових композиціях [3].
Форми з пірамідальною, колоноподібною та конічною кроною, високо- і
средньорослі придатні для алей, рядових посадок, біля входів у парк чи
сквер, на меморіалах біля пам'ятників і стел. Вони нагадують вартових чи
колони. Можуть також закривати небажані види, паркани, будівельні і господарські будівлі. Їх можна використовувати в групах і солітерах. Вони можуть
виконувати роль рами, для виділення красивого виду. Для всіх вище перелічених цілей можуть бути використані культивари Thuja occidentales:
'Columna', 'Stigiata', 'Wagneriana', 'Compacta', 'Holmstrup', 'Smaragd', так само
культивари Juniperus sabina: „Columnaris”, „Arnold”, „Hibernica”, „Suecica”;
культивари Juniperus virginiana: 'Sky rocket”, 'Venusta'; культивари Platycladus
orientalis: 'Pyramidalis' та ін. [4].
Крім того, колоноподібні й пірамідальні форми добре підкреслюють архітектуру, поєднуються з колонами скульптурами, з них можна утворювати
живі стіни, імітувати скелі.
Барвисті культивари Thuja occidentales, Platycladus orientalis, різних
видів Juniperus можна використовувати у меморіальних і паркових, а деякі —
навіть у лісопаркових композиціях. Форми хвойних оживляють будь-яку композицію, їх варто частіше застосовувати в озелененні. У парках добре оживляють будь-який пейзаж барвисті садові форми, що мають вільну форму крони, такі як Chamaecyparis pisifera — 'Aurea', 'Filifera Aurea Nana', 'Snow',
'Squarrosa'; Thja occidentlis — 'Rheingold', 'Sunkist', 'Europe Gold'. У Juniperus
sabina — 'Variegata'; Juniperus virginiana — 'Glauca', 'Grey Ow', 'Skyrocket' [3].
Висновки. Так, слід відзначити, що декоративний ефект хвойних залишається постійним протягом всього року і тільки посилюється в річні періоди вегетації. При правильному підборі рослин цієї групи насадження залишаються завжди привабливими, їх групи створюють відчуття заспокоєності,
досконалості та вмісту окремих родзинок в загальний композиційний варіант
сприйняття.
Декоративні властивості голонасінних та їхніх форми широко застосовують в озелененні: у групових насадженнях, солітерах, у кам'янистих садах,
змішаних чи чистих насадженнях, із квітниками, у водяних джерел, тобто у
всіляких поєднаннях і комбінаціях. їх висаджують у різних куточках парку,
скверу, бульвару, на смузі газону перед будинками, на території шкіл, дитячих садів, у дворах і т.д.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ №7 В Г. СИМФЕРОПОЛЬ
Ганькина М.Н., Потемкина Н.В.
Южный филиал Национального университета биоресурсов и
природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет»,
пгт. Аграрное, АPКрым, Украина
Введение. За последние тридцать лет значительно уменьшилось финансирование агротехнического ухода за насаждениями на территориях
учреждений и организаций Министерства здравоохранения Украины. На многих объектах утрачен контроль за состоянием зеленых насаждений и элементов благоустройства. В связи с этим требуется проведение каждые 5-10 лет
комплексной оценки территорий.
Методика исследований. Инвентаризация зеленых насаждений проведена согласно методическим рекомендациям, разработанным Кабинетом
министров Украины — „Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України — ГКН 03.08.007. —
2002”.[1]. Название видов растений приводятся по стандартным источникам
[3]. Функциональное зонирование объектов изучали на основании традиционных методик [2].
Результаты исследований и обсуждение. Территория обследованного объекта располагается на юго-западной окраине г. Симферополя. Почвы
дерново-карбонатные, подстилающая осадочная порода — белая мергелеевая
глинистая известняковая. В период создания объекта поверхностный слой
этой почвы был снят на 50см и завезена новая почва — черноземы южные
мицелярно-карбонатные (содержание гумуса в слое до 40 см составляет
2,9%). Климат засушливый, теплый, с очень мягкой зимой, с теплым вегетационным периодом 182-199дней. Годовое количество осадков 450-490мм.
Максимальная температура воздуха — +45оС, минимальная — -33оС. Снежный
покров удерживается не более 3-4 дней кряду. Количество дней с сильным
ветром (более 15 м/секунду) сильным ветром составляет в году 16. Грунтовые
воды пресные залегают на глубине более 4 м.
Территория больницы находится в новой селитебной зоне в югозападной части города, на куэсте. Рельеф местности слабохолмистый, крутизна склона всей территории 2%. Объект экранируется от северо-восточных
ветров 9-12 этажной жилой застройкой. С запада территория граничит с улицей интенсивного круглосуточного движения автомобильного транспорта.
Строительство больницы проводилось в 1975-1977гг. На сегодняшний день
Седьмая клиническая больница г. Симферополя является многопрофильным
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медицинским учреждением и оказывает плановую и экстренную медицинскую
помощь населению г. Симферополя, а поликлиника больницы обслуживает 68
тысяч населения Центрального района города.
Функциональный и архитектурно-планировочный анализ показал, что
площадь объекта составляет 3,07 га, из которых зеленые насаждения занимают около 60% территории, здания и сооружения 15%, проезды и площадки
с твердым покрытием 25%. Подъезды и проезды для транспорта совмещают в
себе функции пешеходных дорожек. Выделяются три функциональные зоны:
лечебно-административная, прогулочная (зона тихого отдыха), хозяйственная. Зона периферийных защитных насаждений изначально была сформирована без учета рекомендаций УкрНИИградостроительства. Практически отсутствуют малые архитектурные формы, имеются единичные скамьи, нет беседок, перед входами в здания установлены цветочницы.
Ландшафтный анализ территории показал, что территория расположена в сухой хорошо проветриваемой местности. Каждый корпус имеет на своем
участке озелененные площадки для отдыха больных и посетителей, прогулочные дорожки. Площадки удобно сообщаются с лечебными отделениями и
прогулочной зоной. Большую часть объекта занимают участки с групповым и
равномерным размещением деревьев с сомкнутостью полога 0,5 — 0,3, такие
участки относятся к полуоткрытым пространствам (около 70% площади объекта). На территории объекта существуют участки, не занятые плотными
насаждениями и сооружениями, но окруженные со всех сторон объемными
элементами крупный цветник перед входом в административное здание, дорожно-тропиночная сеть, автостоянка приемного покоя. Открытые пространства занимают около 30% общей площади, закрытых пространств нет. Защитные насаждения сформированы как однорядные, что вызывает загрязнение
воздуха на объекте. Промышленных предприятий вблизи больницы нет.
Инвентаризация зеленых насаждений проведена в 2011-2012гг. Всего
обследовано и описано 1675 экземпляров деревьев, кустарников и лиан,
деревьев 798шт., кустарников 876 шт., лиана — 1шт. По количеству экземпляров растений наиболее представлены семейства Oleaceae Link. (593 экз.),
Rosaceae L. (480 экз.), Cupressaceae (161 экз.), Sapindaceae L. (115 экз.),
Juglandaceae (75 экз.), Pinaceae (66 экз.). По разнообразию родов и видов
хорошо представлены семейства Розовые (9 родов, 11 видов), Маслинные (4
рода и 3 вида), Кипарисовые (3 рода и 3 вида), Сосновые (2 рода и 2 вида).
Некоторые рода представлены несколькими видами — Prunus L. (5 видов),
Juniperus L. (3 вида), Acer L. (4 вида), Morus L.(2 вида).
Аборигенные виды составляют 38% в списке биоразнообразия, а по
количеству экземпляров растений — 50,6% (Pinus pallasiana D.Don., Acer
platanoides L., Fraxinus excelsior L., Pyrus communis L., Rosa canina L., Ulmus
laevis Pall., Sambucus nigra L., Corylus avellana H.Karst., Ligustrum vulgare L.).
Экзоты в списке биоразнообразия составляют 62%, а по количеству экземпляров растений — 49,4%. Наиболее многочисленны виды Prunus cerasus L.,
Acer pseudoplatanus L., Prunus divaricata Ledeb., Juglans regia L., Syringa vulgaris L., Philadelphus coronarius L., Biota orientalis (L.) Franco, Forsythia x intermedia Zabel.
Большинство обследованных растений находится в хорошем состоянии
(98,4%), в удовлетворительном состоянии описано 0,8% растений. На снос
назначены 13 растений (0,8%) в связи с полным усыханием. Наблюдается
усыхание сосен в связи с поражением микоплазменной инфекцией. В настоящее время хвойных растений на объекте 227 шт. (13,5%), лиственных
1448шт. (86,5%), что не оптимально для территории лечебного учреждения.
Большая часть насаждений находится в возрасте 30-40 лет.
Выводы
1. Изучив почвенно-климатические условия объекта, можно сказать,
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2.

3.
4.
5.

6.

что они подходят для проведения частичной реконструкции зеленых насаждений и расширения ассортимента ксерофитных и мезоксерофитных пород деревьев и кустарников.
По результатам инвентаризации зеленых насаждений, на территории объекта в хорошем и удовлетворительном состоянии находится
большая часть растений (99,2%). Сносу подлежит незначительное
количество древесных экземпляров (0,8%).
При создании ландшафта использовано недостаточное количество
видов деревьев и кустарников с высокими бактерицидными свойствами (15% от общего числа экземпляров).
Изучение функционального и архитектурно-планировочного зонирования объекта, показало его рациональность.
Соотношение территории занятой под постройки, зеленые насаждения и площадки с твердым покрытием соответствуют требованиям ландшафтной организации объектов по методике УкрНИИградостроительства. Недостатком обустройства территории является отсутствие достаточного количества тротуаров для пешеходов.
При ландшафтном анализе территории было выявлено 2 типа пространств: полуоткрытые и открытые замкнутые пространства. Из
них на территории больницы преобладают полуоткрытые пространства, что является благоприятным фактором для эксплуатации садово-паркового объекта специального назначения.
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БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРМОВИХ РОСЛИН В УМОВАХ С.
ЯРЕСЬКИ ШИШАЦЬКОГО РАЙОНУ
Зубенко Н.О., Оніпко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Дослідження по вивченню кормової цінності різних сортів конюшини
лучної, яка є найбільш використовуваною при годівлі тварин, зокрема кролів
та має практичне значення для аграрного виробництва, для розширення видового складу кормових рослин зеленого конвеєру.
Конюшину лучну (Trifolium pratence L.) вирощують у польових та кормових сівозмінах, а також використовують для поліпшення природних кормових угідь, створення культурних сіножатей і пасовищ. За даними Г. С. Коник,
Л.З. Глодан, Е. Вілчінскас, В. Кемешіте [2,4], було встановлено, що агроценози конюшини лучної є міцною кормовою базою, тому для підвищення врожайності багаторічних трав у системі польового і лучного травосіяння особливо
важливу роль займає правильний добір високопродуктивних видів і сортів [3].
М.І. Вавілов писав, що доля нових культур визначається перш за все відповідними сортами, а успіх селекції — залученням відповідного вихідного матеріалу. Таким вихідним матеріалом М.І. Вавілов вважав місцеві і селекційні сорти,
гібридні та дикорослі форми. В селекції, на його думку, треба добре знати і
широко використовувати місцеві сорти, тобто сорти, які піддавалися довгот-
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ривалому природному добору, і випадкові сорти, які втратили своє першочергове призначення і походження [1].
Незважаючи на цілий ряд здобутків, проблема підвищення урожайності
конюшини лучної на сьогодні залишається актуальною й остаточно не вирішеною [5]. Тому, постає питання про пошук нових сортів даної культури, які б
могли б радикально вплинути на підвищення продуктивності та кормові цінності конюшини.
Дослідження проводилися в 2011-2012 роках. на полях агрофірми
«Довженко» с. Яреськи Шишацького району, облікова площа становила
2,0 м2, на якій були використані такі сорти конюшини лучної: Смоленський 29, Агрос 12, Ранній 2, Вітебчанин, Димковський, Марс, Новичок, Стодолич, Фалтон, Янтарний, на яких визначалася кормова цінність. Вирощування
проводилося традиційною технологією відповідно до грунтово-кліматичної
зони. При проведенні досліджень було встановлено морфологічні особливості
сортів конюшини лучної, зокрема досліджено біометричні показники вегетативних органів (таблиця 1).
Таблиця 1.
Морфологічні особливості листових пластинок
конюшини лучної
Характеристика листкових пластинок

Сорт

Смоленский 29
Ранній 2
Вітебчанин
Димковский
Аргос 12
Фалтон
Новичок
Стодолич
Марс
Янтарний

товщина, мм

відповідність до
контролю

маса,
г

відповідність до
контролю

площа,
см

відповідність до
контролю

кількість
листків
на
рослині

0,13

-

0,27

-

16,57

-

6

0,13
0,13
0,13
0,14
0,14
0,14
0,17
0,17
0,18

0
0
0
+1
+1
+1
+4
+4
+5

0,26
0,25
0,26
0,32
0,34
0,39
0,58
0,52
0,42

-1
-2
-1
+5
+7
+12
+31
+25
+15

17,03
16,23
17,38
23,22
24,18
26,58
33,24
27,23
23,82

+1
0
+1
+7
+8
+10
+27
+11
+7

7
6
6
7
8
9
9
9
8

За аналізом таблиці найбільшу товщину мають листки сорту Янтарний — 18 мм. Листя сорту Стодолич мають максимальну площу — 33,24 см. Із
досліджених сортів найбільшу кормову цінність мають сорти: Марс, Янтарний,
Фалтон, Новичок, Агрос 12, які формують добре розвинені вегетативні органи,
та найвищий показник товщини у сортів Янтарний — 0,18 мм та Марс —
0,17 мм, так як решта сортів мають менші показники. За біометричними показниками маси найбільші дані мають такі сорти: Стодолич — 0,58 г, Марс —
0,52 г, Янтарний — 0,42 г, за площею сорти: Стодолич — 33,24 см, Марс —
27,23 см, Новичок — 26,58 см, Фалтон — 24,18 см порівняно з контролем.
Отже, у результаті досліджень встановлено, що конюшина лучна має
досить розвинений листковий апарат та визначено кормову цінність сортів, які
найчастіше використовуються при годуванні кролів. За цими даними було
встановлено, що найбільшу кормову цінність мають сорти з соковитою листковою пластинкою такі, як Марс, Янтарний, Новичок, що найчастіше використовуються при годівлі кролів. Дані дослідження потребують детальнішого
вивчення, зокрема хімічного складу рослин, що впливає на кормову цінність.

111

Література
1.

2.
3.
4.

5.

Вавилов Н. И. Селекция как наука. Т.1. / Н. И. Вавилов // Теоретические основы селекции растений / за ред. Н. И. Вавилова. — М. ; Л.: Сельхозгиз, 1935. —
Т. 1 : Общая селекция растений. — с. 1 — 16.
Талипов Н. Т. Бобовые травы в современных системах ведения культурных
пастбищ / Н. Т. Талипов. — Кормопроизводство. — 2005. — №5. — с. 8–10.
Петриченко В. Ф., Бугайов В. Д., Антонів С. Ф. Технології вирощування бобових
та злакових трав на насіння. Вінниця, 2005, 52 с.
Литвинова А. Б. Морфологические особенностиразличных сортовкле- вералугового // Активация роли молодых учёных — путь к формированию инновационного потенциала АПК: сб. мат. межд. науч.-практ. конф., посвящённой 70летию проф., заслуж. деятеля науки РФ Гордеева А. М. Смоленск, 2009. —
С. 86-89.
Прудников А. Д., Пискунова Н. И., Литвинова А. Б. Продуктивность и устойчивость различных сортов клевера лугового // Проблемы и перспективы развития аграрного производства: сб. мат. межд. науч. конф. Смоленск, 2007.
с. 195-197.

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДУ CUCUMIS SATIVUS L.
Іщенко В.І., Дебела Я.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Овочі є основним джерелом біологічно активних речовин у раціоні людини. До їх складу входять майже всі необхідні поживні речовини для активізації фізіологічних процесів, збереження високого імунітету і працездатності
організму. В овочах багато вітамінів, які позитивно впливають на обмін речовин і фізіологічні функції організму. За даними Українського науководослідного інституту харчування, середньорічна норма споживання овочів на
одну людину становить 161 кг. Найбільше використовуються в їжу помідори
(39 кг), капуста білокачанна (30 кг), огірки і морква (по 15,5 кг).
До Родини Гарбузових, представники яких ростуть загалом в тропіках,
відносяться важливі та добре відомі культурні рослини, поширені і в широтах
з помірним кліматом. Всі овочеві рослини Гарбузових мають спільні ботанічні
ознаки в будові насіння, кореня, стебла, листків, квіток та плодів. Насіння
плоске, видовжене, вкрите щільною двостулковою шкіркою, яка при проростанні поділяється надвоє [3].
Огірки здавна є одним з найвідоміших видів овочів. Вони займають
третє місце після капусти і помідорів. Огірок — однолітня рослина, яка росте
спочатку вертикально, але потім його пагони, утворюючи вусики, починають
стелитися по землі. Як і більшість представників родини Гарбузових, огірок —
однодомна рослина, де утворюються на одному й тому самому пагоні і чоловічі, і жіночі квіти. Але бувають і відхилення: мають форми, які характеризуються повною дводомністю. Використовувані людиною плоди різних сортів
цього виду знаходять великі відмінності: вони дуже відмінні по величині,
формі, забарвленню шкірки та по стиглості. Щільна м`якоть плоду світлозеленого кольору, в середині неї знаходиться велика кількість насіння [4].
Огірок (Cucumis sativus l) — однорічна трав'яна рослина з родини Гарбузових (Cucurbitaceal).
Коренева система стрижнева, дуже розгалуджена. Вона складається із
головного кореня, досягає довжини до 1 метра, i багаточисельних бічних
коренів. Фізіологічну функцію всмоктування ґрунтового розчину виконують
дрібні корені, які покриті кореневими волосками. Поверхня коренів більша від
поверхні листя у 75-140 разів. Коріння розташоване у верхньому горизонті
ґрунту (глибина 5-25 см.). Стебло ліаноподібне, повзуче, розгалужене, п'яти-
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гранне, округле, борознисте з жорсткими опушеннями. Розрізняють головне
стебло, яке утворює бічні пагони першого порядку, від пагонів першого порядку йдуть пагони другого порядку i т.д. Галудження стебла у огірка буває
слабке, середнє, сильне i залежить від сорту, площі живлення i особливо від
низьких температур вночі. За типом галудження сорти діляться на одностеблевi, сильно- (більше 8 бічних пагонів), середньо- (5-8 пагонів) i слабо- (1-4
пагони). Стебло по довжині ділиться на 4-ти групи: кущове 0,1 м., коротковиде — від 0,1 до 0,5 м., середнє — від 0,6 до 1,5 м., довговиде — від 1,5 м. i
вище. По товщині вони можуть бути тонкі — менше 0,5 см i товсті — більше
0,5 см. Вкорочене стебло пов'язане з невеликим розміром зеленця, а також із
скороченням періоду вегетації рослини [1, 3].
Листкорозміщення у рослин огірка почергове. Листкова пластинка цілісна, злегка лопатева i розрізняють декілька типів листкової пластинки: серцевидна, кутосерцевидна, серцевиднолопатева, п'ятилопатева i п’ятикратно
розсічена. Поверхня листка гладенька i зморшкувата, краї листкової пластинки цільокраї, городчасті або неправильнопильчастi.
Обидва боки листка також, як i стебло, як правило, опушені, але є форми без опушення. Листки по формі i розміру різні. По формі листки бувають
п`ятикутноокруглі i овальні. По довжині короткі (листкова пластинка до 12
см.), середні (12-15 см.), довгі (більше 15 см.). Ширина листка буває: маленька (менше 15 см.), середня (15-20 см.) i велика (більше 20 см.) [6, 22].
Рослини, більшість сортів огірка, однодомні роздільностатеві — чоловічі
(тичинкові) i жіночі (маточні) квіти знаходяться на одній рослині, але є також
дводомні, коли одна рослина має тільки жіночі квіти, а інші — чоловiчi. Жiночi
квіти розташовані по одній в пазусі листків, мають маточку з приймочкою i
добре помітну нижню зав’язь. Чоловiчi — зiбранi в пазусі листків у суцвіття —
щиток, мають 5 тичинок.
Зустрічаються рослини, які мають жіночі i двостатеві квіти або чоловiчi
i двостатеві квіти. Є рослини, які мають i тичинкові i маточкові, i двостатеві
квіти. Для рослин характерна наявність квітів на кожному вузлі. Крім квітів у
вузлі розміщується листок, брунька бічного пагона i вусик, який формується з
3-4-го листка. Жіночі квіти мають під жовтими пелюстками зав'язь. У огірка
першим з’являються чоловічі квіти, які ніколи не дають плодів. Пізніше на
головному стеблі з'являються жіночі квіти, але, як правило, після опилення
вони рідко зав'язуються. Плоди розвиваються із запилених жіночих квіток, які
формуються на головному стеблі пізніше. Частіше жіночі квіти формуються на
бічних пагонах [1].
Квіти огірка мають п`ятироздiльну, чашовидну або бокаловидну, густо
волосисту чашечку. Віночок колесовидний, складається iз 6 пелюсток, в нижній частині зрослися з чашечкою.
Чоловiчi квіти мають 5 тичинок, 4 з яких попарно зрослися, а одна вільна. Жіноча квітка з нижньою зав’яззю еліпсовидної форми трьох — i п'ятилопатевої приймочки. Пиляки безкольорові, вигнуті i відкриваються щілиною.
Пилок — важкий, липкий. Переносять бджоли, оси i джмелі. Пилок не витримує яскравого освітлення i високої температури (27-30°С) [4].
Квіти огіркових рослин недовговічні. Чоловічі квіти в'януть через 1-2
дні, а жіночі 3-4 дні після їх розкриття. Вони розкриваються в 6-7годин, весь
день залишаються відкритими. Опилення відбувається в ранні години. Огірок
відноситься до перехреснозапильних культур [4].
Опушення буває 3 типів: просте — волоски (шипики) сидять на поверхнi зав’язі; складне — волоски сидять на пузирчастих виступах; змішане — волоски простої i складної будови.
Форма зеленця буває яйцеподібна, шаровидна, веретеноподібна,
елiпсовидна, циліндрична та серповидна. При цьому особливу увагу звертають на кінець плоду біля плодоніжки. Він може бути видовженим, тупим із
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збігом. Забарвлення опушення зав’язі i зеленця — біле, чорне, світлокоричневе. Колір опушення зав’язі зв'язаний з кольором насінника. При чорному опушенні зав’язі колір насінника коричневий, жовтий, при білому опушенні зав’язі — білий i біло-зелений, але іноді зустрічають білий колір насіння
i чорні шипи [2].
Поверхня плодів — зеленців різна: гладенька, дрiбногорбкувата, великогорбкувата. Також сорти огірка різняться по малюнку плоду-зеленця.
Плід огірка з 3-5 насіннєвими камерами. Різні сорти мають плоди різної
форми, розміри, опушеність, забарвлення, малюнок i інші ознаки. В плоді
знаходиться 100-400 шт. насінин. Довжина плоду 5-7 см., забарвлення зеленця від молочно-білого до зелених відтінків, а маса від 4 до 300г. Дуже короткими вважають плід довжиною менше 5 см., короткими 5-10 см., середнім —
від 11-20 см., довгим — 21-30 см., дуже довгим — більше 30 см. По масі плоди
діляться на дуже дрібні — менше 50г., дрібні — 50-100 г., середні — 101200г., великі — 201-400г., дуже великі — більше 400г. Плід огірка називають
насінником. У насінника колір буває білий, біло-зелений, жовтий, оранжевожовтий, коричневий. Насінники можуть бути без сітки, з дрібними елементами
сітки, з великоклiтчастою i дрiбноклiтчастою сіткою. На насінниках світлого
кольору сітки не буває [3].
Насіння огірка довгоовальної або коротко-елiптичної форми, білого кольору з жовтуватим відтінком, масою 16-35 г. Вони мають високу здібність
зберігати схожість 7-8, а іноді 10 років, але кращий врожай дають рослини,
вирощувані із 2-3-рiчних насінин, а також із свіжих в умовах їх повного достигання. Зберігають насіння в сухому прохолодному приміщені в паперових
кульках або скляній посуді [4].
В результаті аналізу літературних джерел вивчені морфологічні особливості виду Cucumis sativus L. та його сортів довжина, товщина i виткiсть
стебла, форма, розмір, забарвлення листка, форма поверхня зав’язі, забарвлення, рисунок, форма, розмір, поперечний переріз плоду-зеленця, забарвлення, сітка насінника.
Встановлено,що вид Cucumis sativus l. — це однорічна трав'яна рослина з родини Гарбузових (Cucurbitaceal). Коренева система стрижнева, стебло
ліаноподібне, повзуче, розгалуджене, п'ятигранне, листкорозміщення у рослин огірка почергове. Рослини, більшість сортів огірка, однодомні роздільностатеві — чоловічі (тичинкові) i жіночі (маточні) квіти знаходяться на одній
рослині, але є також дводомні. Квіти огірка мають п`ятироздiльну, чашовидну
або бокаловидну, густо волосисту чашечку. Віночок колесовидний, складається iз 6 пелюсток, в нижній частині зрослися з чашечкою. Форма зеленця буває
яйцеподібна, шаровидна, веретеноподібна, елiпсовидна, циліндрична та серповидна.
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ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИН — СУХОЦВІТІВ В РІЗНІ ІСТОРИЧНІ
ЕПОХИ
Іщенко В.І., Прихода Є.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Увага до квітучих видів у Європі проявляється в середні століття, тобто
з XIV століття, коли виникає мода на особливі аромати. У петлицях і на корсажах суконь як чоловічої, так і жіночої половин людства на досить тривалий
час поселяються маленькі букетики з фіалок, гвоздик та інших пахучих квітів.
У цей період в якості прикраси використовували квіти і трави, поміщені
в мідні, латунні або олов'яні ємкості, які мали форму вази, глечика, молочника, а також в керамічні глечики простої форми. Вазами для рослин служили і
аптекарські посудини: скляні банки для мазі або круглі ємкості, так звані
альбарелло.
На початку XV століття з'явилися перші квіткові композиції з різних рослин. На картинах цього періоду квіти зображувались в ємкостях і розташовувалися в них таким чином, що найвищі, наприклад лілії, займали ліву задню
частину ємкості, а дрібні квіти і трави розміщувались по краю композиції [1].
В епоху Відродження в Європі виникнули великі палацові сади, в яких
стали вирощувати нові квіти. Для цього часу характерний скромний, але вишуканий букет, що складається з одного або декількох кольорів. Для аранжування квітів в основному використовуються кувшини та інші ємкості з кераміки, з'являються перші вазони зі скла, що відрізняються скромністю, елегантністю і простими лініями. Квіткові композиції отримують інший характер і стиль.
Одним з головних стилістичних напрямків у мистецтві Європи з кінця
XVI століття було бароко, що в перекладі з італійської мови означає «дивний»,
«причудливий».
У цей час в моді були квіти з широкими пелюстками — анемона, мальва, лілія, ірис, півонія, мак, і рослини яскравого забарвлення, прикрашені
листям наперстянки, канни. Саме такі квіти найбільш часто зустрічаються на
картинах фламандських майстрів того періоду. Декоративність композиціям
надавало багатство використовуваних рослин, їх кольору, бархатистість пелюсток і зігнутість ліній. Такі розкішні букети ставили в масивні важкі вазони,
у якості яких використовувалися урни з металу або каменю, округлі грубі
флакони зі скла та порцеляни, а іноді кошика.
У XVII столітті другою батьківщиною тюльпанів стали Нідерланди. Із
цих квітів складали модні багаті букети і ставили їх у красиві позолочені та
срібні вази. У них поміщали також троянди, лілії, флокси, півонії, мальви,
жоржини. З цих квітів складалися симетричні букети у формі овалу, які вимагали великої кількості рослин [2].
Головну частину такої композиції займали високі квіти, в центрі розміщувалися найбільші, а дрібні ставили по краях. У середині букета квіти розташовувалися густо, а в нижній його частині дрібні квіти звисали по бокам,
злегка закриваючи вазу. Квіткові композиції були світлих тонів і в них переважали улюблені кольори того часу — сполучення червоного, рожевого і
білого.
У Франції з першої половини XVIII століття, у часи царювання Людовика XV, бароко вступило у свою останню форму — рококо. У перекладі з французької мови це слово означає «уламки каміння, раковини». Букет, складений
в стилі рококо, відрізнявся розкішшю, асиметричністю і плавними лініями, а
вся композиція набувала своєрідної легкості.
У період раннього класицизму аранжування квітів відрізнялася симетрією, букети ставили в спеціальні ємкості — урни. За часів панування стилю
ампір головною квіткою в композиціях була троянда — королева квітів. Поруч
з нею в букетах були присутні лілії, листя, колосся пшениці, в цей період
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з’являються і нарциси. У композиціях того часу з квітами поєднували плоди
граната, айви, інжиру, винограду. У аранжуванні починають використовувати
консервовані квіти і листя. Посудинами для всіляких букетів служать чарки
різних розмірів, алебастрові урни, порцелянові патери, роги, бронзові вази із
золотим орнаментом або етруськими візерунками.
Для аранжування в стилі ампір характерна симетрія, ув'язнена в трикутнику. Квіти міцно стояли у вазі, нерідко на них зовсім не було листя, що
створювало нагромадження квітів і надавало композиції тяжкість і помпезність
[1].
На зміну ампіру приходить новий стиль, що панував в основному в німецькому та австрійському мистецтві в 1815–1848 рр., — бідермейєр. Основним букетом того часу був популярний до цих пір весільний бідермейєрский
букет, на зміну якому прийшов «макартовський» букет, в честь ім'я його творця, віденського художника — декоратора Ганса Макарта.
У кінці XIX — початку XX століття приходить новий стилістичний напрямок — «модерн» (у перекладі з французької — «новітній»). Йому властиві
стилізованість, незвичайність, химерні форми, криві й ненатуральні лінії.
Букет, виконаний в стилі «модерн», відрізняється асиметричністю, невеликою
кількість квітів, в основному витончених, з вигнутими стеблами. У цей час
стають популярні вигнуті форми водяних лілій, маків і соняшників. Посудини
для квітів також зазнали змін. Це були вазони зі скла та порцеляни пастельних тонів, що переливаються, покриті орнаментом темних відтінків, а іноді і з
малюнками модних стилізованих квітів [1,2].
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ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКА В УМОВАХ
СЕЛА МАЯКІВКА ОРЖИЦЬКОГО РАЙОНУ
Іщенко В.І., Тищенко І.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Рід соняшнику об'єднує понад 50 видів, більшість яких багаторічні. З
однорічних видів у культурі поширений один — Н. annuus L. За сучасною
класифікацією (Венцлавович Ф.С.), його поділяють на два самостійних види:
соняшник культурний (H. cultus Wenz.) та дикорослий (Н. ruderalis Wenz.).
Соняшник культурний за морфологічними і біологічними ознаками поділяється
на два підвиди: польовий (ssp. sativus) і декоративний (ssp. omamentalis).
Багаторічний досвід вирощування соняшнику в Україні свідчить про те,
що у сівозміні він має повертатися на попереднє поле не раніш як через вісім
років. Це дає можливість значно знизити розповсюдження хвороб та шкідників, зменшити засміченість посівів бур'янами, істотно поліпшити водний і поживний режим рослин.
Кращим попередником є озимі зернові, що висіяні по зайнятих і чистих
парах або зернобобових. Вони не висушують ґрунт глибше 1 м, звідси засвоює соняшник вологу в другій половині вегетації.
Соняшник має потужну кореневу систему, що проникає у ґрунт до 3 м,
тому його не слід розміщувати після культур з глибокопроникаючою кореневою системою, таких як багаторічні трави, суданська трава, цукровий буряк.
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Тому у Степу після нього залишають поле під чистим паром, у Лісостепу
висівають кормові культури [4].
У соняшнику період засвоєння поживних речовин розтягнутий, тому
він потребує їх значно більше (особливо калію) ніж зернові культури. Для
одержання 1 ц насіння соняшник засвоює орієнтовно 5-7 кг азоту, 2,5-2,8 кг
фосфору і 12-16 кг калію. Так, за урожайності 21 ц /га насіння, соняшник
виносить з ґрунту 120 кг азоту, 45 кг фосфору і 235 кг калію [3].
Азот рівномірно засвоюється рослинами соняшнику впродовж вегетації.
Починаючи з фази 3-4 пар листків і до фази цвітіння використовується 7080% азоту. Надлишок азоту зменшує вміст олії, призводить до надмірного
вегетативного росту. Фосфор поглинається рослиною від сходів до цвітіння,
нагромаджується до цвітіння в стеблі та листках, пізніше переміщується в
кошики і в кінцевому результаті у сім'янки. 60-70% від всієї потреби у фосфорі рослини поглинають у період формування кошика — завершення цвітіння. Нестача фосфору негативно впливає на формування та налив сім'янок і
обмежує продуктивність соняшника. Калій підвищує посухостійкість рослин,
допомагає утримати вологу і зменшує її випаровування. Він відіграє велику
роль у регулюванні балансу вологи в рослині. Найбільше калію засвоюється у
період від утворення кошика до достигання.
Враховуючи, що значна частина фосфору, внесеного в ґрунт з добривами, закріплюється ним і стає недоступною для рослин, а частину елементів
живлення (фосфор, калій, азот) рослини поглинають безпосередньо з ґрунту,
норму добрив і їх співвідношення для кожного поля уточнюють на основі
рекомендацій, розроблених науковими установами.
Органічні добрива краще вносити під попередник (30-40 т/га під просапні), застосовуючи машини ПРТ-16, ПРТ-10, МТО-12, МТО-6, РПО-6, МТО-3.
При використанні їх безпосередньо під соняшник, подовжується його вегетація [3].
Знищення бур’янів, особливо широколистих, в посівах соняшнику на
сьогодні є проблемою в технології вирощування цієї культури. Існує кілька
варіантів систем захисту соняшнику. Можна використовувати стійкі до сульфонілсечовин та імідазолінонів гібриди, але, на жаль, після використання
препаратів цих хімічних груп є серйозна загроза їхньої післядії на наступні
культури сівозміни. Крім того, на наступних культурах в сівозміні (зернові чи
кукурудза) з’являється падалиця соняшнику, що може бути стійкою до дії
сульфонілсечовин, які зазвичай застосовуються на цих культурах. До того ж
падалиця з’являється в такі фази розвитку зернових чи кукурудзи, коли вже
не рекомендується використовувати гербіциди інших хімічних груп, наприклад, похідні синтетичних гормонів росту — дикамбу, 2,4-Д, МЦПА, які можуть
її контролювати.
Доцільніше вносити ґрунтові гербіциди. Вони забезпечують тривалий
захист соняшнику у найважливіший для формуванню врожаю період — перші
тридцять днів розвитку. Серед ґрунтових гербіцидів вагому частку складають
препарати на основі ацетохлору, які не забезпечують повного захисту від
однорічних бур’янів (особливо дводольних), потребуючи партнера (наприклад, Геза-65 гард 500 FW, к.с.), та виявляють ефект фітотоксичності, що
призводить до зниження врожайності, а в деяких випадках і до загибелі
посівів [1].
Основні ознаки фітотоксичності ацетохлорів на соняшнику: слабкий
розвиток бічної кореневої системи, деформованість рослин культури, відставання в розвитку. Як запобігти фітотоксичності гербіцидів? Можна зменшити норму внесення препаратів ацетохлорної групи до 1,5-2,0 л/га, але при
цьому й ефективність дїї цих гербіцидів значно знижується. Для посилення дії
можна додати Дуал Голд (близько 1,0 л/га). Це посилить гербіцидну дію протии злакових бур’янів, проте буде недостатньо для широкого спектра од-
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норічних дводольних.
Зважаючи на це, для комплексного контролю однорічних злакових та
дводольних бур’янів в посівах соняшнику СТОВ «Агрофірма «Оржицька» з
минулого року пропонує новий гербіцид Примекстра TZ Голд 500 SC, к.с.
(норма внесення — 4,5 л/га; обприскування до та після посіву, але до сходів
культури).
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ЗВОЛОЖЕНІСТЬ ГРУНТУ, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОСТУ І
РОЗВИТКУ СТОЛОВОГО БУРЯКА
Іщенко В.І., Торовик А.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Буряк столовий є цінним харчовим продуктом, що містить велику кількість цукрів: цукрозу (6-12%), фруктозу і глюкозу, полісахариди (пектинові
речовини і клітковину), органічні кислоти (щавлева, яблучна, лимонна), білки, амінокислоти, бетаїн і бетанін, мінеральні речовини (солі калію, кальцію,
марганцю, заліза, кобальту, фосфору, пігменти (каротиноїди, антоціани),
вітаміни B1, B2, B6, C, P, PP, фолієва кислота, а за вмістом йоду входить у
число овочів, найбільш забезпечених цим елементом. Складний комплекс
хімічних сполук буряка дозволяє вважати його цінним лікувально-дієтичним
продуктом. Особливо корисний він хворим, що страждають ожирінням, при
гіпертонічній хворобі, захворюваннях печінки і нирок, сприяє зменшенню
холестерину в крові і т. п. Буряк столовий (Beta vulgaris L.) — перехреснозапильна рослина довгого дня. Буряк столовий відноситься до холодостійких
рослин, однак він більш вибагливий до тепла в порівнянні з морквою. Висівають насіння при температурі ґрунту + 6-8°С. Сходи і рослини погано переносять заморозки [2].
Вимоги буряку до водного режиму, як і до інших факторів, від яких залежить ріст і розвиток рослин, в різні періоди росту змінюється . Так, для
проростання насіння потрібно 70% вологи від його маси. Підвищена вологість
ґрунту рослин потрібна після появи сходів. Від сходів до формування коренеплоду, коли маса листової поверхні невелика, середньодобова потреба вологи
7-24 м/га, максимальна витрата 40-50 м/га за добу у період формування і
росту коренеплодів, у період до технічної стиглості 15-30 м/га. Тому зрошення
столового буряку необхідно почати відразу ж після висіву насіння і підтримувати вологість ґрунту у перший період на рівні 75-80% у шарі 0-40 см, а в
період формування коренеплодів не нижчому 65-70% у шарі 0-60 см [1].
Столовий буряк добре реагує на освіжні поливи малими нормами води.
Треба поливати так, щоб вода доходила до кореневої системи рослини на
глибину 15-20 см.
Буряк столовий є відносно посухостійкою культурою, але на півдні, у
зоні нестійкого зволоження, високі та стабільні врожаї можна отримати лише
при зрошенні. Водоспоживання буряків при оптимальному водопостачанні
складає 4000-5500 м3/га. Для забезпечення оптимального водного режиму
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ґрунту для буряків прийняті часті поливи невеликими нормами (200300 м3/га) [3].
Початок поливного сезону обумовлюється погодними умовами, найчастіше поливи починають з кінця квітня — початку травня і закінчують за 3-4
тижні до збирання, щоб уникнути розтріскування коренеплодів і поліпшити
умови для механізованого збирання. На крапельному зрошенні поливи проводяться регулярно відповідно до фази розвитку.
Таким чином, володіючи знаннями щодо основних факторів, які впливають на ріст і розвиток рослин столового буряка, одним з основних є саме
зволоженість ґрунту, можливо тією чи іншою мірою контролювати, прогнозувати та збільшувати врожаї даної культури.
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ЗНАХІДКИ ГІДРОФІЛЬНИХ МОХОПОДІБНИХ У ВОДОЙМАХ
ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ М. ПОЛТАВИ
Клепець О.В.
Інститут гідробіології НАН України
Мохоподібні — вищі безсудинні макрофіти — відрізняються високою
екологічною пластичністю, що дозволяє їм заселяти екотопи із широким діапазоном зволоження. Гідрофільні мохоподібні пристосовані до життя у прісних
водоймах із різним (переважно застійним) режимом проточності, а також на
перезволоженому субстраті узбережжя та зони заплеску. Більшість серед них
складають мешканці болотних місцезростань, порівняно менше типово водних
форм, здатних існувати у текучих водах [4, 6]. Якщо на болотах мохоподібні
часто становлять основу фітоценозів, то в угрупованнях водних рослин трапляються спорадично і тільки у незабруднених водах (розглядаються як індикаторна група дуже чистих вод І класу якості [7]). Тому знахідки гідрофільних
мохоподібних не лише потребують обліку в аспекті вивчення бріофлори, але й
мають бути враховані при здійсненні оцінки екологічного стану поверхневих
вод.
Під час гідроботанічних досліджень різнотипних водойм зеленої зони м.
Полтава протягом польового сезону 2012 р. нами у трьох місцезростаннях
були виявлені 2 види гідрофільних мохоподібних із різних відділів надвідділу
Briobionta — печіночників (Marchantiophyta), представлених Riccia fluitans L.
emend. Lorbeer, та справжніх мохів (Bryophyta), представлених Drepanocladus
aduncus (Hedw.) Warnst. Систематика і таксономія мохоподібних наводиться
згідно Чекліста моходібних України [2].
Екземпляри Riccia fluitans (Ricciaceae) були виявлені 17.08.2012 р. на
мілководдях лівого берегу р. Ворскла біля с. Кротенки Полтавського району в
асоціаціях Ceratophyllum demersum L., Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmberg,
Typha latifolia L., у приповерхневих шарах води разом із Lemna trisulca L.,
видами роду Utricularia L., нитчастими водоростями, у заростях із загальним
проективним покриттям (ЗПП) до 100%, де проективне покриття (ПП) печіночника досягає 5%. Частота трапляння виду на дослідженій ділянці р. Ворскла
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довжиною 1,5 км склала 15%. Течія тут невиразна (до 0,2 м/с, біля берега
майже відсутня) внаслідок підпору Вакуленською греблею, ґрунти мулисті та
мулисто-піщані.
За своїми екологією та поширенням Riccia fluitans — евтрофний гігрогідрофіт із космополітним типом ареалу [1]. Цей вид раніше не наводився для
Полтавщини і є рідкісним для лісостепової зони України [1, 3].
Зразки Drepanocladus aduncus (Amblystegiaceae) виявлені у двох локалітетах: 1) 27.06.2012 р., верхній став Горбанівського каскаду, с. Горбанівка,
околиці м. Полтави, уздовж лівого берега вище містка, на мілководді (до 30
см) із мулистим ґрунтом, ближче до поверхні, в асоціації Lemnetum minoris із
ЗПП 100%, ПП домінанта — 40%, Lemna trisulca — 30%, моху — 30%, нитчастих водоростей — 10%; 2) 30.06.2012 р., пересихаюче озерце у північносхідній частині Розсошенського лісництва, на вологому ґрунті, де мох утворює
щільні асоціації із ЗПП до 100% (ПП моху — 90%, Lemna minor L. — 40%), а
також у воді в асоціаціях із домінуванням Alisma plantago-aquatica L., де ПП
домінанта складає 80%, Typha angustifolia L. — 10%, моху — 30%, Lemna
minor — 20%. В обох випадках уздовж берегів водойм розвинений деревний
ярус, що обумовлює певний ступінь затінення місцезростань моху, до якого
останній пристосований як вихідець із бореальної фізико-географічної зони
[1].
На відміну від річії, дрепаноклад є менш облігатним щодо водного середовища і може зростати, крім води, на болотах, заболочених луках, коренях
верб, повалених деревах та пеньках, в екологічному відношенні він є евтрофним гідро- або гігрофітом. У зв’язку із широким спектром умов зростання
Drepanocladus aduncus є високо поліморфним. Цей вид досить часто зустрічається на території колишнього СРСР і, зокрема, у межах Лівобережного Лісостепу України [1, 4].
Таким чином, виявлені гідрофільні мохоподібні складають лише незначну частину (близько 3%) всієї бріофлори території м. Полтави та околиць [5],
є відносно віддаленими між собою систематично, різняться ступенем залежності від водного середовища існування, проте периферійність їх локалітетів на
урбанізованій території Полтави може свідчити про приуроченість до водойм із
слабшим антропогенним впливом та відповідно вищою якістю води у порівнянні із водоймами високо урбанізованих районів, де випадки трапляння
мохоподібних протягом двох років досліджень зафіксовані не були.
Автор висловлює вдячність доктору біологічних наук, професору кафедри ботаніки ПНПУ імені В.Г. Короленка Світлані Василівні Гапон за допомогу
у визначенні гербарних зразків мохоподібних та надання фахових консультацій.
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ДІАТОМОВІ ВОДОРОСТІ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ УРОЧИЩА
«ЦИБУЛІ» (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Кривошея О.М., Кривенда А.А.
ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Університет імені Георга Августа, м. Геттинген
Урочище «Цибулі» є прикладом вдалого відновлення у 1999 році болотних екосистем, які були осушені у 1968-1972 роках минулого століття і певний час використовувались як пасовища та сінокоси. Це цілісний болотний
масив, який виконує важливі екологічні та водорегулюючі функції, є складовим елементом буферної зони Ворсклянського екологічного коридору [1].
Водно-болотні угіддя урочища «Цибулі» знаходяться в Полтавському
районі Полтавської області в користуванні мисливського господарства «Чалівське» ДП «Полтавський лісгосп» і займають площу 207 га між селами Микільське, Портнівка та Ватажкове на уступі борової тераси р. Ворскла.
Відомості щодо видового складу діатомових водоростей лісостепової
частини Полтавської області Полтавського району є недостатніми, адже
останні дані датуються 1892 роком та декількома згадками 1960, 1962 та 1966
років [5]. Тому дослідження альгофлори урочища, зокрема діатомових водоростей, які можуть бути використані як біоіндикатори стану водойм є актуальними.
За даними літератури, для водойм Лівобережного Лісостепу наводиться
244 види відділу Bacillaryophyta, які належать до трьох класів, 14 порядків, 28
родин та 58 родів. Що стосується Полтавської області, то на її території виявлено всього 56 видів, з яких 7 річкових, 46 — зі ставків та озер і лише 2 види
були болотними [3, 5]. Також є дані досліджень 2002-2005 років, проведених
О.Р. Райдою на території РЛП «Нижньоворсклянський», в яких наводиться 195
таксонів діатомових водоростей, 89 виявлені саме в болотах. Однак, досліджувана цим автором територія знаходиться на межі Лівобережного Лісостепу
та Степу [2].
Матеріали досліджень відібрані нами в серпні 2012 року. Було відібрано 8 проб за стандартними методиками. Для визначення діатомових водоростей використовували постійні препарати, які виготовляли з використанням
перикису водню.[4]. Готові постійні препарати зберігаються на кафедрі ботаніки ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Ідентифікацію діатомових водоростей проводили за визначниками серії «Süßwasserflora von Mitteleuropa» [6-8] та «Diatoms of Europe»
[9-12].
За попередніми даними, на досліджуваній території було виявлено 46
видів діатомових водоростей, серед яких представники двох класів (Mediophyaceae та Bacillariaceae), 9 порядків (Fragilariales, Eunotiales, Cymbellales,
Achnanthales, Naviculales, Thalassiophysales, Bacillariales, Rhopalodiales та
Thalassiosirales), 14 родин та 17 родів.
Найбільш чисельно представленими були види порядків Fragilariales,
Cymbellales, Naviculales, Achnanthales та Rhopalodiales. Зокрема такі види, як
Achnanthes exigua Grunow, Lemnicola hungarica (Grunow) Round et Basson,
Amphora veneta Kützing, Cocconeis placentula Ehrenberg, Craticula halophilla
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(Grunow in Van Heurck) D.G.Mann in Round, Cymbella neocistula Krammer,
Encyonema minuta (Hilse ex Rabenh.) D. G. Mann in Round, Epithemia adnata
(Kütz) Breb. in Breb. Et P. Godey, Fragilaria ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot, Gomphonema acuminatum Ehrenb., Gomphonema affine Kützing, Gomphonema gracile Ehrenb., Navicula radiosa Kützing, Nitzschia amphibia Grunow, Nitzschia frustulum (Kützing) Grunow in Cleve et Grunow, Pinnularia viridis (Nitzsch)
Ehrenberg.
Всі знайдені види є новими для території урочища та Полтавського району в цілому. Дані матеріали можуть бути використані в оцінці якості та екологічного стану поверхневих вод за методикою діатомових індексів, що є
досить поширеною в країнах Європи, та при складанні систематичних списків
альгофлори області.
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БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДУ ZEA MAYS L. В УМОВАХ
С. МИХАЙЛІВКА МАШІВСЬКОГО РАЙОНУ
Мазоха Є.В., Оніпко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Умовою реалізації потенційних можливостей гібридів кукурудзи є повне
задоволення фізіологічних вимог конкретних сортів до факторів зовнішнього
середовища. На сьогодні агротехнічні заходи спрямовані на підвищення врожайності за рахунок формування оптимальної густоти стояння рослин. Тому
доцільним було провести дослідження, яке полягало у вивченні впливу густо-

122

ти стояння гібридів кукурудзи: ПР39Г12, ПР39Г32, ПР39Н72, ПР39Б91,
ПР39Г83 на формування врожаю в умовах ТОВ «Востокстройгаз» Машівського
району с. Михайлівка. Дослідженням впливу густоти посіву на врожайність
кукурудзи займалися С. Г. Блієв, який встановив, що при густоти посіву
100 тис. рослин на 1 га і ширини міжрядь 70 см спостерігається найвищий
урожай [2]. Вивченням адаптивності кукурудзи до загущення посіву займалися Н. А. Орлянський, Н. А. Орлянська, Д. Г. Зубко, І. В. Луканєв, вивчали
вплив густоти посіву 50, 70, 90 тис. рослин/га на гібриди, встановили, що
загущення призводить до зменшення кількості качанів на рослині, маси і
виходу зерна при обмолоті [2]. Наукові дослідження проводили на полях ТОВ
«Востокстройгаз» с. Михайлівка Машівського району. Дослідна ділянка становить 10 м2 . Ширина міжрядь 70 см, густота стояння рослин 4-6-8 тис. рослин
на 10 м2 . У 2011 і 2012 роках було проведено дослід по вивченню впливу
густоти стояння рослин на врожайність кукурудзи. У результаті встановлено,
що взяті нами гібриди кукурудзи по різному реагують на загущення (таблиця
1).
Таблиця 1.
Вплив густоти посіву кукурудзи на масу 1000 зернин
маса 1000 зернин, г
Гібрид

ПР39Г12
ПР39Г32
ПР39Н72
ПР39Б91
ПР39Г83

2011 рік

2012 рік

густота стояння рослин на
10 м2
4 тис.
6 тис.
8 тис.

густота стояння рослин на 10
м2
4 тис.
6 тис.
8 тис.

241
250,2
231
245
265

203
210
201
218
225

198,2
203
185
201,5
210

210
218
198
210
218

187,7
193
183,7
197,8
201

173
187
170
188
195,6

Зі збільшенням густоти стояння рослин 4-6-8 тис. рослин на 10 м2 висота стебла збільшується на 10-20 см, при цьому маса 1000 зернин зменшувалась на 10-30 г. Відповідно при збільшенні густоти посівів, цвітіння гібридів
кукурудзи затримувалось, що впливало на формування качанів на рослині. За
нашими результатами найбільш стійким до загущення є гібрид кукурудзи
ПР39Г83, при посіві 4 тис. рослин на 10 м2 маса 1000 зернин становить 265 г,
при 6 тис. рослин на 10 м2 — 225 г, при 8 тис. рослин на 10 м2 — 210 г. Найменшу продуктивність серед взятих гібридів показав ПР39Н72, при 4 тис.
рослин на 10 м2 — 231 г, при 6 тис. рослин на 10 м2 — 201 г, при 8 тис. рослин на 10 м2 — 185 г. Порівнюючи дані врожаї кукурудзи за 2011-2012 роки
було встановлено, що важливу роль також відіграють погодно-кліматичні
умови, адже у зв’язку зі зменшенням кількості опадів у 2012 році, зменшилась
і продуктивність урожаю.
Встановлено, що один із найбільш ефективних факторів, що впливає
на підвищення посівних якостей насіння є густота стояння рослин. Існує пряма залежність приросту врожаю та його формування від кількісного та просторового розміщення рослин кукурудзи на площі посіву. Вибір ширини міжрядь та густоти посіву, яка в подальшому впливає на формування біологічного
та господарського урожаю.
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СИРОВИННА БАЗА ЕФІРООЛІЙНИХ РОСЛИН
Оніпко В.В., Кеворкова О.Ю.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
У кінці минулого століття російський лікар В. Манассеін запропонував
застосовувати деякі запахи для боротьби з хворобами (ароматерапія), але не
знайшов підтримки сучасників. Фундаментальні дослідження, узагальнені в
численних монографіях, проведені українськими ученими А. Гродзинським,
Н. Макарчуком, Я. Лещинською, Ю. Акімовим. Ними переконливо показано,
що застосування композицій ефірних олій підвищує працездатність людини і
покращує повітряне середовище в системі "людина — машина — середовище".
Дослідження, проведені С. Солдатченко, А. Пидаєвим, А. П’янковим (Кримський медичний університет імені С. Георгіївського) В. Головкіним (Запорізький
медуніверситет) і Г. Кащенко (комбінат "Кримська троянда") показали доцільність застосування ефірних олій і продуктів їх переробки (вод і воску) в кардіології, пульмонології і косметиці [4].
Враховуючи означені аргументи дослідження сировинної бази є надзвичайно актуальним. Саме тому нами було встановлено видовий склад та
досліджено сировинну базу ефіроолійних культур в умовах науково-дослідної
ділянки ПНПУ ім. В.Г. Короленка.
Експериментальні роботи виконувалися за загальноприйнятими методиками. Фенологічні спостереження (Доспєхов, 1985 [1]; Зайцев, 1990 [2]),
біометричні показники визначали по методиці ГБС РАН (Зайцев, 1978). Візуальні спостереження досліджуваної продуктивності рослин в залежності від
строків посадки — методики інтродукційних досліджень ВЛАРМО (Майсурадзе,
1984 [3]). Ритм сезонного розвитку досліджувався шляхом становлення строків проходження фенологічних фаз. Відмічали наступні фази — поява весняних листків, поява літніх листків, початок та масове цвітіння, поява осіннього
листя, закінчення вегетації.
Календар заготівлі сировини ефіроолійних рослин
№
п/п

Вид

Фаза

1

Аїр звичайний

2

Робінія звичайна

3

Васильки
справжні
Материнка
звичайна
Гісоп лікарський

цвітіння або
бутонізації
повної
зрілості
Цвітіння

4
5

6

Лаванда
лікарська

Цвітіння
повного
цвітіння або
бутонізації
цвітіння

124

Вміст
олії,
%
4,8

Календарній
період

Сировина

вересеньжовтень
травні-червні

кореневище,
трава
плоди

червеньлипень
липеньсерпень
червеньсерпень

надземна
частина
трава

2,3-8

трава

0,6-1

липеньсерпень

квітки

2,5

1,5

1,5

7

Меліса лікарська

бутонізації

липень

8

М’ята перцева

9

липеньсерпень
лютий-травень

10

Розмарин
справжній
Чебрець пахучий

бутонізації,
цвітіння
Цвітіння
Цвітіння

11

Шавлія лікарська

Вегетації

12

Шавлія мускатна

Вегетації

липеньсерпень
червеньсерпень
червень

13

Оман високий

14

Полинь гіркий

відмирання
надземних
частин
бутонізації

15

Деревій
майже звичайний

16

Хамоміла
лікарська
Валеріана
лікарська

17

18
19

Гвоздика садова
Кмин звичайний

20

Фенхель
звичайний
Аніс звичайний

21
22
23
24

25
26

Ялина
європейська
Сосна звичайна
Дягель
лікарський
Коріандр
посівний
Яловець
звичайний

жовтень,
квітеньтравень
липеньсерпень
червеньлипень

повного
цвітіння або
бутонізації
бутонізації
відмирання
надземних
частин
бутонізації
повної
зрілості
повної
зрілості
повної
зрілості
повної
зрілості
набрякання
відмирання
надземних
частин
повна
зрілість
повна
зрілість

листки, верхівки
пагонів
листки, надземна частина
однорічні стебла,
листки
трава
надземна частина
надземна частина
кореневища з
коренями

0,33
1-2,5
1,4-2
0,510
0,52,5

1-3

листя

2

траву, листки,
квітки

0,50.8

травеньсерпень
вересеньжовтень

квіткові кошики

0,8

кореневища з
коренями

0,5-2

червень
липеньсерпень
липеньсерпень
серпеньвересень
травень

квітки
плоди

5,5-8
3

плоди(насіння)

4-6,5

плоди

6

насіння

25-35

бруньки
кореневище з
коренями

0,8
1

насіння

1,2

ягоди

2

напровесні,
навесні (2-го
року), восени
(1-го року)
червеньлипень
восени

У результаті аналізу таблиці можна прослідкувати, що найвищі показники вмісту ефірної олії у сировині ялини європейської — 25-35%, гвоздики
садової — 5,5-8% та анісі звичайному — 6%. У більшості видів (аїр звичайний,
материнка звичайна, гісоп лікарський, чебрець пахучий, деревій майжезвичайний) сировиною для одержання ефірної олії є вегетативні органи рослин, у
4 видів (аніс звичайний,фенхель звичайний, кмин звичайний, робінія звичайна) — плоди та у 4 видів (дягель лікарський, валеріана лікарська, оман високий, аїр звичайний) — кореневище з коренями. Відповідно до виду сировини
визначені календарні строки та фази заготівлі рослин.
Отже, збір ефіроолійних рослин вимагає від заготівельника спеціальних знань і навичок. Тому перш ніж приступити до цієї трудомісткої роботи,
потрібно ознайомитися з цими рослинами, навчитися відрізняти їх від схожих
на них малоцінних, шкідливих, а іноді і отруйних видів. Також вельми важливо знати, які частини рослин є сировиною, в які фази росту і розвитку трав
можна займатися збором. На якість лікарської сировини впливають не тільки
кліматичні умови і ґрунти, на яких ростуть рослини, але і інші чинники — час
збору, спосіб сушіння.
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НЕОЧІКУВАНА ЗНАХІДКА GLADIOLUS TENUIS BIEB. НА
ПОЛТАВЩИНІ
Орлова Л.Д., Чумак М.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Багатий і різноманітний рослинний світ Полтавщини. Разом з тим ми
стаємо свідками тих страшних змін, які відбуваються внаслідок невпинного
використання природних ресурсів, розвитку промислового і сільського виробництва. Чисельність багатьох видів рослин катастрофічно зменшилась в результаті порушень умов місцезростання, спричиненого меліорацією, випасанням худоби, пожежами. Технічний прогрес та діяльність людини призводить
до зміни рослинного покриву, перетворення, а в окремих випадках до повного
знищення. Урбанізація і рекреаційне навантаження, неконтрольований туризм
викликають зменшення чисельності і загрозу зникнення рослин, в першу
чергу з декоративними і лікарськими властивостями [1].
Майже третина видів вищих судинних рослин (близько 500) має обмежене поширення в регіоні. Серед них виявлені види, що потребують охорони
на різних рівнях — світовому, національному і регіональному. Отже, дедалі
актуальнішого значення набуває проблема збереження біорізноманітності, в
тому числі генофонду рідкісних видів рослин на території Полтавської області.
Протягом останніх років в області проводилися цілеспрямовані дослідження
флори регіону з метою виявлення рідкісних рослин для забезпечення їх подальшої охорони [1].
У ході дослідження заплавних лучних ділянок поблизу с. Затін Великобагачанського району нами була виявлена досі не описана популяція рідкісного червонокнижного виду рослин — косариків тонких (Gladiolus tenuis
M.Bieb).
Косарики або дикі гладіолуси мають витончене суцвіття з ніжних пурпурово-фіолетових квіток, на відміну від садових, дрібніші за розмірами. Мають суттєву перевагу над культурними родичами: не потребують викопування
бульбоцибулини на зиму, добре переносячи замерзання грунту [2].
Косарики тонкі — це багаторічна трав’яниста рослина 35-85 см. заввишки. Косарики належать до родини Півникові (Iridaceae). Стебло прямостояче, знизу обгорнуте двома піхвами. З трьох листків два нижніх лінійномечоподібні, верхній у вигладі піхви з недорозвиненою пластинкою. Суцвіття —
однобічна, 4-10 (12)-квіткова китиця. Квітки 3-3,8 см. завдовжки, пурпуровофіолетові. Плід — оберненояйцеподібна коробочка, з трьома малопомітними
заокругленими гранями. Насіння грушоподібне, без крилатої облямівки. Бульбоцибулина короткояйцеподібна з конусоподібною верхівкою, іноді має кілька
додаткових бульбоцибулинок. Покривні луски з сітчастими і паралельними
грубими волокнами. Косарики є гігромезофітом та геофітом. Цвітуть у травнілипні. Плодоносять у червні-серпні. Розмножуються бульбоцибулинами та
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насінням [4].
Косарики тонкі занесені до Червоної книги України. Природоохоронний
статус виду — вразливий. Реліктовий вид. Косарики охороняються законом в
заказниках «Глибочанський», «Жукове», «Рожаївський», «Котове», «Лизняна
балка», «Короленківська дача», «Пісоцько-Конькове», «Садочки», «Нижньопсільський», «Середньосульський», «Гирло Хоролу», «Рогозів куточок», «Любка», «Псільський», «Зозулинцеві луки», «Сторожковий», регіональних ландшафтних парках «Нижньоворсклянський», «Диканський»[1].
Знайдена популяція косариків нараховує значну кількість особин (до
20 –30 особин на 1 м²), але було встановлено, що в останні роки кількість
рослин зменшується. Основною причиною цього є інтенсивні кліматичні зміни
умов зростання. Зокрема, аномально жарке і посушливе літо 2012 року спричинило порушення водного забезпечення досліджуваної території. Кількість
квітуючих особин зменшилась до 5-10 на м², вони були низькорослими як і
інші представники лучної флори. Крім того, вони мають високі декоративні
якості, що призводить до масового зривання в букети. Чисельність виду скорочується також через випасання худоби.
Охорона рідкісних рослин є актуальною проблемою сьогодення. Червона книга або Червоний список це тільки початок, перший теоретичний етап
захисту і охорони рослин. Наступні етапи характеризуються розробкою практичних методів, які дозволять уберегти вид від знищення.
Зараз виділяють наступні шляхи збереження рослин: 1) законодавчі;
2) охорона на заповідних територіях; 3) культура рідкісних видів в ботанічних
садах; 4) регулювання продажу рідкісних видів; 5) створення генних банків.
Щодо законодавчої бази,то охорона рослинності в Україні здійснюється
у відповідності з Законом України "Про рослинний світ", Законом України "Про
Червону книгу України" (для рідкісних та зникаючих видів) та Лісовим кодексом України [1].
Цікавим і новітнім способом охорони рідкісних видів рослин є іх штучне
вирощування в ботанічних садах (інтродукція) та повторне повернення в
природні умови життя (реінтродукція). Та, нажаль, не всі рослини здатні до
росту в штучних умовах [2].
У генних банках зберігаються насіння,бульби,кореневища рослин.
Створення таких банків є важливою мірою захисту від вивозу за кордон рослин та їх продажу з метою матеріального збагачення(особливо це стосується
рідкісних рослин) [3].
Звичайно, проводиться захист рослин і на заповідних територіях та регулювання їх незаконного продажу. Існують спеціально розроблені законодавством штрафи і навіть кримінальна відповідальність за знищення рідкісних
рослин на території заповідних об’єктів [1].
У наш час, коли усім відома величезна роль рослинного світу в житті
людини, не можна допускати зникнення з обличчя Землі жодного виду рослин, тому що це велика втрата насамперед для людини, адже зі зникненням
певної групи рослин людина позбавляється однієї частки земного життя, що
була джерелом її здоров'я, прикрасою ландшафту і надавала їй естетичну
насолоду. Людина повинна дбайливо й уважно ставитися не тільки до тих
рослин, що занесені до Червоної книги, але і до тих, що всюди оточують
нас — і в природі, і в саду, і будинку. Можна отримати велике задоволення від
спілкування з природою, не зірвавши ні єдиного листка чи квітки.
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ПЕРЕВАГИ МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ КАРТОПЛІ ПЕРЕД
ТРАДИЦІЙНИМИ СПОСОБАМИ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ
Прус Л.І.
Глухівський національний педагогічний університет імені О.Довженка
У звя’зку з інтенсифікацією сільського господарства, вимогами поліпшення існуючих та створення нових сортів, одержання безвірусного елітного
матеріалу розроблені нові технології прискореного вегетативного розмноження картоплі (так само й для 2400 видів рослин), які одержали назву «мікроклональне розмноження рослин»(розмноження рослин ін вітро) [1-2].
Від традиційних методів розмноження картоплі воно відрізняється такими особливостями:
1) отриманням великої кількості копій з мінімальної кількості вихідного
матеріалу;
2) отриманням, залежно від мети дослідження, генетично однорідного
матеріалу;
3) можливість відбирати in vitro рослинний матеріал з ознаками, що цікавлять дослідника;
4) можливість проводити розмноження рослин протягом року, оскільки
їх ріст та розвиток in vitro практично не залежать від сезонних змін;
5) можливість отримання безвірусного посадкового матеріалу при використанні як експланта апікальних меристем та проведення при необхідності
термотерапії in vitro.
Метод мікроклонального розмноження картоплі грунтується на індукованому цитокінінами розростанні верхівкових і пазушних меристем, кожна з
яких дає початок багатьом пагонам (ефект проліферації пагонів шляхом зняття апікального домінування). Після формування пагонів їх знову мікроживцюють і переносять на свіже поживне середовище; процес повторюється декілька разів. Отже, з однієї бруньки (меристеми) за рік можна отримати мільйон
рослин.
Основними факторами, що впливають на процес мікроклонального
розмноження, є тип експлантанту, склад поживних середовищ та умови культивування. Вихідним матеріалом можуть служити верхівкові та пазушні меристеми стебла, молоді листки, елементи суцвіття та квітки. Ідеальним матеріалом для отримання численних пагонів є апікальні та пазушні бруньки
здорових рослин, що активно ростуть.
У більшості випадків для мікроклонального розмноження використовують різноманітні модифікації середовища Мурасіге, Скуга, хоча деякі групи
рослин можуть мати індивідуальні потреби у певних поживних речовинах.
Культури можуть рости на агаризованих або на рідких поживних середовищах
на мостиках із фільтрувального паперу [1-2].
Отже, новітні технології — мікроклональне розмноження, дає можли-
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вість суттєво збільшити використання високопродуктивних генотипів рослин,
а також сприяти збереженню та розмноженню різноманітних видів картоплі.
Наше дослідження у цьому напрямі на тепер пов’язана із роботою по
термічній обробці бульб (для інактивації вірусів), виділенню верхівкових меристем. У подальшому планується вивчення особливостей індукції столоно- і
бульбоутворенню ін вітро.
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УРОЧИЩЕ «ЦИБУЛІ» — ОСЕРЕДОК ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНОБОЛОТНОЇ БІОРІЗНОМАНІТНОСТІ
1

Стецюк Н.О.1, Лугова В.Д.2, Лугова Ю.Ю.2
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
2
Головачанський НВК Полтавського району Полтавської області

Упродовж останніх років нами здійснюється комплексне наукове дослідження біорізноманітності урочища «Цибулі», що знаходиться в улоговинному
зниженні на уступі борової тераси р. Ворскла в околицях сіл Портнівка та
Ватажкове Полтавського району Полтавської області.
Уперше ця місцевість у науковій літературі згадується нами як одна із
ключових ділянок Полтавсько-Головачанського осередку біорізноманітності
[1], а саме — гідрофільні комплекси, серед яких переважають високотравні
болота. Менші площі займають різнотравно-злакові та осокові болотні угруповання, незначні в периферійній частині — лучні ділянки.
Центральна частина урочища «Цибулі», так зване Портнівське болото,
зайнята типовими монодомінантними ценозами Phragmites australis (Cav.) Trin
ex Steud., Typha angustifolia L., місцями — T. Latifolia L. Формація Phragmiteta
australis розвивається в оптимальних умовах, тому має високу щільність і
займає найбільші площі на болоті. Основне флористичне ядро угруповань
формують типові види гідрофільного різнотрав’я (Symphytum officinale L.,
Solanum
dulcamara L.,
Mentha
aquatica L.,
Rumex
hydropapathum Huds., Lycopus europaeus L.та ін.)
Нами вивчалися сукцесійні процеси, які відбуваються на даній стадії
розвитку гідроекосистем. Їх характерними особливостями є значне розростання угруповань Phragmites australis, Typha angustifolia, T. latifolia, Schoenoplectus lacustris (L.) Palla до центральної частини водойми. Встановлено, що сукцесійні процеси проходять дуже повільно. Основні площі цього болота незайняті характерною для такого типу боліт прибережно-водною рослинністю,
хоча на глибині 60-70см зустрічаються щільні угруповання гідатофітів: Ceratophyllum demersum, занурених видів Potamogeton (P. crispus L., P.
gramineus L., P. perfoliatus L.) та Utricularia vulgaris L. — комахоїдної рослини,
яка занесена до регіонального списку. Очевидно, це пов’язано з активною
діяльністю джерел, які ввесь час підживлюють водойму, що перешкоджає
евтрофікації і загальмовує заростання мілководних ділянок.
Сукцесійний ряд заростання водойм прибережно-водною рослинністю
у напрямі зменшення глибини водойми є таким: незарослі водойми (більше
3,0
м;
зрідка
зустрічаюся
вільноплаваючі
рослини
Ceratophyllum
demersum L.) — прибережно-водне високотрав’я (1,0-3,0 м; угруповання
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Phragmites australis, Typha angustifolia, T. latifolia) — угруповання гідатофітів
(0,6-1,0 м; мілководдя, зайняті Ceratophyllum demersum, Utricullaria vulgaris
ценозами зелених нитчастих водоростей та ін.).
У фауністичному відношенні водно-болотні угіддя урочища «Цибулі» є
місцями відтворення багатьох мисливських видів птахів і звірів. У складі гніздової орнітофауни фоновими видами є Porzana parva Scop. і Gallinula
chloropus L., очеретянка лучна. Характерними для даної місцевості є: Botaurus
stellaris L.,
Egretta
alba L.,
Ardea
cinerea L.,
Anser
anser L.,
Anas
platyrhynchos L., Anas clypeata L., Anas querquedula L., Circus aeruginosus L.,
Porzana porzana L., Rallus aquaticus L., Fulica atra L., Philomachus pugnax L.,
Gallinago gallinago L.. За останні два роки спостерігається часте гніздування
Cygnus olor Gm. Дуже рідко й несистематично гніздують тут Podiceps
cristatus L. та Himantopus himantopus. Серед чисельної орнітофауни також
зустрічаються Milvus korschun Gm., Cercheis tinunculus L., Erythropus vespertinus L., Coracias garrulus L., Circus aeruginosus L., Circus pygargus L., Ciconia
ciconia L., Phylloscopus trochilus L., які охороняються згідно регіонального
списку. Серед типових ссавців цього комплексу періодично досягають високої
чисельності Arvicola terrestris L., Ondatra zibethicus L., зрідка − Lutra lutra L..
Набір водно-болотних амфібій та плазунів складають типові види: Rana arvalis
Nilss., Rana ridiburna Pall. та Bombina bombina L., Natrix tessellate Laur., Emys
orbicularis L. Основу іхтіофауни водойм складають Esox lucius L., Carassius
carassius L. та Cyprinus carpio L. У перспективі вона потребує подальших досліджень.
Урочище «Цибулі» — це один із відомих прикладів меліоративної гідрорекультивації на території Полтавської області. Досліджувана ділянка − унікальний болотний масив, який є прикладом вдалого відновлення болотних екосистем (1999 р.), що були осушені в минулому столітті (1968-1972 рр.) і певний час використовувались як пасовища та сінокоси.
Водно-болотні угіддя урочища «Цибулі» на сьогодні виконують важливі
функції: екологічні, гідрологічні, регулятивні, екосистемні, ландшафтнобіотопічні, соціально-культурні, ресурсні, рекреаційні, науково-освітні тощо.
Враховуючи високі показники наукової цінності їх біорізноманітності (флористичної, ценотичної й фауністичної) репрезентативності та унікальності доцільно забезпечити його охорону у статусі гідрологічного заказника місцевого
значення «Портнівське болото». Це забезпечить охорону біорізноманітності
місцевості на видовому, популяційному та ландшафтному рівнях і сприятиме
раціональному використанню водно-болотних ресурсів згідно чинного законодавства України.
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ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОДУ SCUTELLINIA
(COOKE) LAMBOTTE В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ
Щербакова Ю.В., Джаган В.В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Рід Scutellinia (Cooke) Lambotte, за сучасними номенклатурними даними, належить до оперкулятних дискоміцетів (порядок Pezizales), родини
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Pyronemataceae [8], і представлений на всіх континентах. Види цього роду — сапротрофи, що переважно розвиваються на рослинних рештках, деревині і ґрунтах, мають червоні або оранжеві дископодібні плодові структури —
аскокарпи, вкриті жорсткими коричневими або чорними волосками (щетинками) вздовж краю та із зовнішнього боку [13]. Основні морфологічні особливості представників даного роду пов’язані з септованими волосками зазвичай з
багатокореневою основою, оперкулятними асками, апекси яких не реагують
на реактив Мельцера та еліпсоїдними чи сферичними спорами з чітко вираженою різноманітною орнаментацією периспорія у більшості видів [7]. Номенклатурний тип — Scutellinia scutellata (L.) Lambotte 1887 [8].
У світовому масштабі число видів, що належать до роду Scutellinia,
варіює від 30 [10] до 66 [11]. 19 видів і 4 варіації поширені в Росії [3]. Для
території України було відомо лише 8 видів цього роду [1, 2, 4, 5, 9].
Упродовж 2011-2012 років було проведене дослідження видової різноманітності грибів роду Scutellinia на території Свидовецького та Чорногірського заповідних масивів Карпатського біосферного заповідника, а також в
долинах р. Чорна Тиса та р. Апшинець (околиці с. Чорна Тиса) Рахівського
району Закарпатської області.
Нижче наведено анотований список зареєстрованих нами видів:
S. cejpii (Velen.) Svrček. Субстрат: на обвугленій деревині в асоціації
з Ceratodon cf. purpureus, на деревині; на ґрунті. Поширення на території
досліджень: околиці урочища Драгобрат, мішаний ліс з домінуванням Picea
abies (L.) Karst., Abies alba Mall. та Fagus sylvatica L., Свидовецький масив
Карпатського біосферного заповідника (надалі СМ КБЗ); ур. Драгобрат, ялиновий ліс. Примітка: Лісовий сапротроф, зростає на деревині, що розкладається, рослинних залишках, переважно на багатих ґрунтах. Поширений в
Україні, відомий з Житомирської та Київської областей [5][9]. Зазвичай зростає на гнилій деревині, рослинних залишках та на збагаченому органікою
ґрунті [13]. Часто трапляється серед моху [6].
S. crinita (Bull.) Lambotte. Субстрат: на рослинних рештках; на деревині; на ґрунті, посеред старого кострища; на ґрунті в асоціації з Eurhynchium
sp. Поширення на території досліджень: Ур. Драгобрат, біля підйомника;
підйом на г. Петрос, біля дороги, Кевелівське лісництво Чорногірський масив
(надалі ЧМ) КБЗ; криволісся з Dusсhekia viridis (Rupr.) Pouzar та Juniperus
sibirica Burgsd., Кевелівське л-во СМ КБЗ; долина р. Чорна Тиса, околиці
стаціонару географічного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (надалі КНУ), ялиновий ліс з домішкою A. аlba. Примітка: За літературними даними, лісовий сапротроф, що зростає на широкому
спектрі субстратів, зокрема ґрунті, гнилій деревині, рослинних залишках,
екскрементах тварин та на згарищах [13].
S. crucipila (Cooke et W. Phillips) J. Moravec. Субстрат: на ґрунті. Поширення на території досліджень: ур. Драгобрат; долина р. Чорна Тиса,
околиці стаціонару географічного факультету КНУ, ялиновий ліс з домішкою
A. аlba. Примітка: гумусовий сапротроф, зростає на глині та гумусі. Належить
до групи видів, що надають перевагу ґрунтам з практично нейтральним значенням pH (6-7) і помірно високим складом органічних речовин (5-15%) [13].
Часто перебуває в асоціації з іншими видами родів Scutellinia чи Cheilymenia
[6] (нами був виявлений разом із S. torrentis в одному випадку та з S.
crinita — в іншому). Інколи зростає серед моху [7][12].
S. minutella Svrček et J. Moravec. Субстрат: на ґрунті в асоціації з
Bryum sp. та Ceratodon sp. Поширення на території досліджень: Околиці
ур. Драгобрат, ліс з домінуванням P. аbies. Примітка: Гумусовий сапротроф,
поширений в Луганській [2], Харківській [1], Рівненській, Київській, Чернігівській, Тернопільській [5], Закарпатській областях та в АР Крим [9]. Більшість
знахідок даного виду зареєстровані під синонімічними назвами — Scutellinia
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umbrata (Fr.) Svrček [9] та Lachnea umbrata (Fr.) Phill. [5].
S. nigrohirtula (Svrček) Le Gal. Субстрат: на ґрунті в асоціації з Pohlia
sp. Поширення на території досліджень: околиці ур. Драгобрат, угруповання з домінуванням Scirpus sylvaticus L., СМ КБЗ. Примітка: Лісовий сапротроф, зростає на ґрунті або вологій деревині [12] у місцях з дуже високим
показником вологості, часто апотеції занурені у воду [13]. Вперше зареєстрований в Україні у Харківській області (НПП «Гомільшанські ліси») [4].
S. olivascens (Cooke) Kuntze. Субстрат: на екскрементах. Поширення на території досліджень: ур. Драгобрат, полонина з домінуванням Rumex alpinus L. Примітка: Лісовий сапротроф, зростає на суглинистих ґрунтах
вздовж струмків, у заплавах річок та інших місцях із значною вологістю, на
кислих, або багатих вапном ґрунтах [13]. З літературних даних відоме лише
одне місцезростання на території України — Тернопільська область, околиці
Бережан [5].
S. pennsylvanica (Seaver) Denison. Субстрат: на рослинних рештках.
Поширення на території досліджень: Зарості Scirpetum sylvatici союз Caltion, на дні тимчасового потоку між смерековим лісом і верболозом, СМ КБЗ.
Примітка: Лісовий сапротроф, зростає на гнилій деревині, рідше — на ґрунті.
Аскокарпи можуть досягати значних розмірів (до 22 мм в діаметрі) [13].
S. pseudotrechispora (J. Schröt.) Le Gal. Субстрат: на ґрунті. Поширення на території досліджень: Околиці ур. Драгобрат, ліс з домінуванням
P. аbies. Примітка: Гумусовий сапротроф, часто зростає на підкислених ґрунтах, в лісах та вздовж доріг [13].
S. subhirtella Svrček. Субстрат: на ґрунті в асоціації з Bryum sp., посеред старого кострища; на ґрунті в асоціації з Amblystegium sp.; на ґрунті в
асоціації з Brachythecium sp. та Pohlia sp. Поширення на території досліджень: при дорозі до витоків р. Чорна Тиса; долина р. Чорна Тиса, околиці
стаціонару географічного факультету КНУ, ялиновий ліс з домішкою A. аlba;
долина р. Апшинець, біля дороги. Примітка: факультативний карботроф,
лісовий сапротроф, зростає на ґрунті чи рослинних залишках, зрідка на гнилій
деревині [13], та деревині, вкритій мохом [7].
S. superba (Velen.) Le Gal. Субстрат: на ґрунті. Поширення на території досліджень: Ур. Драгобрат, біля тимчасового потоку. Примітка: Гумусовий сапротроф, переважно зростає на піщаних ґрунтах, лісовій підстилці
або вздовж струмків [13].
S. torrentis (Rehm) T. Schumach. Субстрат: на ґрунті. Поширення на
території досліджень: ур. Драгобрат; Околиці ур. Драгобрат, ліс з домінуванням P. аbies, вздовж струмка.
S. trechispora (Berk. et Broome) Lambotte. Субстрат: на піщаному
ґрунті; на ґрунті в асоціації з Pellia sp., Pohlia sp. та Pogonatum sp. Поширення на території досліджень: Молодий ялиновий ліс, біля струмка, Кевелівське л-во ЧМ КБЗ; долина р. Апшинець, біля дороги, вкритий мохом схил.
Примітка: Гумусовий сапротроф, зростає на позбавленій рослинності землі і
деревині, на схилах вологих берегів струмків [13]. Досить часто цей вид можна знайти серед моху, або в асоціації з Carex flacca Scheb. [7].
Загалом було виявлено 12 видів, що належать до роду Scutellinia. Зареєстровані нами види (окрім S. minutella) вперше наводяться для території
Українських Карпат, з них 7 (S. crinita, S. crucipila, S. pennsylvanica,
S. pseudotrechispora, S. subhirtella, S. superba та S. torrentis) виявились новими для мікобіоти України.
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РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ПУТИ ЕЁ ОПТИМИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
Бачинский П.П., Безбородько С.А., Деревянко Д.В.
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
Научные подходы к решению проблем взаимосвязи экологии и здоровья населения впервые в мировой науке были заложены первым Президентом
Украинской Академии Наук академиком Владимиром Ивановичем Вернадским
на основании его исследований, выполненных во время пребывания в Украине. Анализ полученных им результатов лег в основу такого фундаментального положения биогеохимии как органогенный парагенезис химических элементов, в котором В.И. Вернадский впервые научно объяснил необычное
смешение ряда химических элементов в живых организмах (биосфере) и
земной коре (геосфере). Он писал: «Живое вещество далеко не безразлично
относится к окружающим его химическим телам, оно выбирает из окружающий среды некоторые химические элементы и вводит их в состав своего тела.
Его жизнь в значительной мере состоит в извлечении из окружающей среды
определенных химических элементов, проведении их через соединения или
жидкости организма и их выделении вновь в окружающую среду нередко в
виде новых соединений.
Благодаря этому всегда в живом организме совместно находятся некоторые химические элементы земной коры, и такое совместное нахождение
химических элементов мы будем называть органогенным их парагенезисом,
так как оно вызвано не химическими свойствами элементов, а свойствами
организма» [1-5, 7].
Второй наш соотечественник, выдающийся последователь В.И. Вернадского в области изучения взаимосвязи экологии и здоровья населения
академик НАН и НАМН Украины, доктор медицинских наук Юрий Иванович
Кундиев, в своей статье «Химическая опасность и «страусиная» политика»
[6] приводит размышления о судьбах биосферы земли и ее составляющей —
человечества, лауреата Нобелевской премии, создателя первого квантового
генератора (мазера), имевшего научные разработки по парамагнитным мазерам, открытым резонаторам, газодинамическим и твердотельным лазерам,
мощным лазерам инфракрасного излучения и видимого диапазона, нелинейной оптике, взаимодействию мощного лазерного излучения с веществом,
Александра Михайловича Прохорова: «Если бы я вновь поднялся на нобелевскую трибуну, то говорил бы о том, что самая важная проблема, которая
стоит перед человечеством, − это экология… Надо создавать новые технологии, чистое производство, развивать медицину на экологических принципах» [6].
Среди невероятного множества важных, но недостаточно изученных
проблем взаимосвязи экологии и здоровья населения в Украине, изучению
состояния здоровья детей в детских дошкольных учреждениях промышленных городов Украины уделялось недостаточное внимание, когда Украина
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была в составе СССР, к сожалению, еще меньше уделяется внимание сотрудниками соответствующих структур МОЗ и МОНМС Украины и подчиненных им
структур горисполкомов в настоящие время, в том числе в проектах, легших в
основу законов Украины от 07.07.2011р. №3611-VI «Про внесення змін до
Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення
медичної допомоги» та №3612-VI «Про порядок проведення реформування
системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києва».
Объектом исследования нашего фрагмента работы были: атмосферный
воздух, питьевая вода, почва и биологические жидкости организма детей 5-7
летнего возраста, которые находились в детских дошкольных учреждениях
(ДДУ), расположенных в зонах с различной техногенной нагрузкой в
г. Днепропетровске, где развиты металлургические и другие виды экологически опасных производств, а также с каждым годом стремительно возрастает
количество и интенсивность движения автотранспорта у мест расположения
ДДУ.
Были обследованы дети ДДУ, расположенного рядом с обширной территорией Севастопольского парка, где главный вид транспорта является
трамвай, а также дети другого ДДУ, расположенного в центре города по улице им. Ф.Э. Дзержинского, но возле которого впритык проходят автомагистрали с интенсивным движением, к тому же вторая магистраль, пересекающая улицу им. Ф.Э. Дзержинского, улица им. Рогалева, имеет крутой и длительный подъем. Третее ДДУ располагалось возле металлургического комбината им. Петровского.
В объектах исследования определяли ряд тяжелых металлов, которые
типичны для выбросов автотранспорта и экологически опасных промышленных производств г. Днепропетровска: Pb, Cd, Cr, Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Mg.
Наиболее показательными были результаты исследования скорости
выделения указанных металлов с мочой, собранной за ночной период, у детей по методике, разработанной одним из авторов данной публикации, так
как обычно используемые методы сбора мочи и расчетов веществ в моче в%
могут создавать ошибочное представление о действительном количестве
тяжелых металлов (или других веществ) в организме ребенка. Скорость выделения свинца была самая высокая у детей ДДУ, расположенного возле
крутого подъема по ул. им. Рогалева: 613 ± 20 пмоль/мин, меньше было у
детей ДДУ, расположенного возле металлургического комбината — 193 ±
8 пмоль/мин, еще меньше − 87 ± 4 пмоль/мин у детей ДДУ, что расположено
у Севастопольского парка. Самая высокая скорость выделения кадмия была у
детей ДДУ, расположенного возле металлургического комбината — 516 ±
18 пмоль/мин, наименьшее — у детей ДДУ, что у Севастопольского парка —
85 ± 4 пмоль/мин. Аналогичными за тенденцией были скорости выведения с
мочой меди и цинка. Хрома выводилось больше всего у детей ДДУ, расположенного возле металлургического комбината.
К сожалению, при попустительстве городских властей и контролирующих органов экологического надзора, невдалеке от ДДУ, расположенного
около Севастопольского парка, недавно построили и наращивают мощности
химического предприятия «Мушкетёр» с большими объёмами выброса аммиака и других токсических веществ в окружающую среду.
Согласно выводов аналитиков Businessinsider по результатам последнего отчета ООН о состоянии городов (2012-2013 годы), в котором учитываются не только экономические факторы, но и нематериальные аспекты жизни, в «антирейтинге» 28-ми самых быстро вымирающих городов лидирует
Днепропетровск, население которого по прогнозу за 35 лет сократится на
16,78% — с 1162 тысяч жителей в 1990 году до 967 тысяч в 2025-м.
Для действенного предупреждения повреждающего влияния избыточ-
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ного количества тяжелых металлов на организм детей мы предложили городским властям организовать одностороннее движение автотранспорта на крутых подъемах в черте города, чтобы уменьшить выброс тяжелых металлов
автотранспортом и этим уменьшить их повреждающее действие на неокрепший и развивающийся организм детей ДДУ. Второе наше предложение
− выносить строительство ДДУ за черту промышленных городов, в экологически благоприятные места, что сохранит самое дорогое — здоровье наших
детей, среди которых все меньше остается здоровых в крупных промышленных городах Украины. Третье предложение — запретить строительство и
эксплуатацию химически опасных предприятий около детских дошкольных
учреждений средних и высших учебных заведений.
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БИОКРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В
ПОДСИСТЕМАХ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ СТЕПНОЙ ЗОНЫ
УКРАИНЫ
Тагунова Е.О., Цветкова Н.Н., Дубина А.А.
Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара
Элементами функциональной структуры фитоценоза (т. е. подсистемами, которые организованы фитоценотическими отношениями) являются ценоячейка, синузия и консорция [1].
Понятие «ценоячейка» предложено В. С. Ипатовым (1966) для обозначения групп особей, связанных топическими взаимодействиями.
Термин «синузия» впервые использовал в своих лекциях Э. Рюбель
(начало ХХ века). Этот термин в течение ХХ века неоднократно претерпевал
различные изменения объема, что сделало вопрос о синузии едва ли не самым спорным в геоботанике.
Большинство геоботаников бывшего Советского Союза понимают синузию по В. Н. Сукачеву, как структурную часть фитоценоза, характеризующуюся определенным видовым составом, определенным экологическим характером видов, их составляющих, а, следовательно, и особой фитоценотической средой, создаваемой растениями [2].
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Понятие «консорция» было введено В. Н. Беклемишиным (1951) и
Л.Г. Раменским (1952), понимавшими это явление как «сочетание разнородных организмов, тесно связанных единством судьбы».
Многолетние исследования миграции веществ и конкретных химических элементов в лесных биогеоценозах показали, что в пределах степной
зоны Украины и даже одного биогеоценоза существует ряд различных типов
биокруговоротов вещества и элементов [3].
Например, искусственное дубовое насаждение, расположенное на
плакоре с наклоном северной экспозиции (2–4°) в 3 км от с. Всесвятское
Новомосковского района Днепропетровской области, возраст насаждения
45 лет, сомкнутость древостоя — 0,5–0,9, почва — чернозем обыкновенный
лесоулучшенный суглинистый средневыщелоченный среднегумусный слабосмытый на лессах. В биогеоценозе ясно выражены две парцеллы как элементы его структурного расчленения: дубово-кустарниково-мертвопокровная
(85% территории) и разнотравно-злаковая (15%). На первой парцелле, в
силу высокой затененности, травостой развит слабо или практически отсутствует, на второй — господствует пырей ползучий, мятлик узколистный, шалфей мутовчатый, морковь дикая, люцерна хмелевидная, шандра ранняя и др.
В процессе исследования биокруговорота в искусственном дубовом
насаждении установлено, что в обеих парцеллах формируется заторможенный тип круговорота веществ, но интенсификация его выше в разнотравнозлаковой парцелле. Если в дубово-кустарниково-мертвопокровной парцелле
индекс интенсивности круговорота равен 3,65±1,06, то в разнотравнозлаковой индекс составляет 2,90±0,10. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в пределах одного биогеоценоза существуют два разных
круговорота. Эта разница связана, прежде всего, со световой структурой
насаждения и световым состоянием его парцелл. Так, в одинаковых условиях
атмосферного увлажнения в искусственном дубовом насаждении повышение
количества солнечной радиации, проникающей под полог леса в разнотравно-злаковой парцелле, приводит к проникновению светолюбивых трав под
полог леса и смещению круговорота в сторону интенсификации (чем меньше
индекс интенсивности, тем интенсивней биокруговорот веществ в системе
[4]).
В разнотравно-злаковой парцелле количество подстилки (за счет травостоя) составляет 12,2 т/га, опада зеленой массы — 4,4 т/га, что выше, чем
в дубово-кустарниково-мертвопокровной, где средние запасы подстилки
составляют 11,4 т/га, опада зеленой массы — 3,2 т/га. Зольность опада в
обеих парцеллах близка по значению: в мертвопокровной — 10,5%, в разнотравно-злаковой — 10,0%.
Показатели биокруговорота тяжелых металлов также не однозначны
для разных парцелл дубового насаждения.
В дубово-кустарниково-мертвопокровной парцелле на фоне заторможенного биокруговорота веществ (индекс интенсивности 3,65) существует
интенсивный круговорот Хрома (индекс интенсивности 1,30), сильно заторможенный — Меди (5,70), Никеля (5,20), Титана (3,70) и Марганца (3,10).
В условиях разнотравно-злаковой парцеллы на общем фоне заторможенного круговорота веществ (индекс интенсивности 2,90) формируется
также интенсивный круговорот Хрома (индекс интенсивности 0,60); заторможенные круговороты Меди (3,00), Марганца (2,00), Никеля (2,00), Титана
(3,40) и Свинца (5,30), но смещенные в сторону интенсификации.
Интенсивность круговорота микроэлементов выше в разнотравнозлаковой парцелле (индексы интенсивности меньше).
Однако, в условиях обеих парцелл наибольшей, но разной, емкостью
круговорота отличается Титан: дубово-кустарниково-мертвопокровная парцелла — 6586,9 кг/га, разнотравно-злаковая — 8560,6 кг/га. Наименьшая
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емкость круговорота характерна для Свинца: дубово-кустарниковомертвопокровная парцелла — 61,1 кг/га, разнотравно-злаковая — 61,3 кг/га.
Объем цикла в дубово-кустарниково-мертвопокровной парцелле
наибольший у Марганца (3,9 кг/га) и Титана (4,6 кг/га), а наименьший — у
Свинца (0,06 кг/га) и Меди (0,04 кг/га); в разнотравно-злаковой (в окнах)
наибольший объем у Марганца (4,2 кг/га), наименьший — у Хрома (0,05
кг/га).
Как видно, исследование биокруговорота веществ требует тщательного и корректного отбора проб в границах биогеоценоза и выделения конкретных биологически равноценных местообитаний известными методами фитометров, предложенными еще Ф. Клементсом и Г. Голдсмитом [5], или известным в почвоведении методом бонитировки почв, где каждая из почв получает
определенный оценочный балл по урожайности культур и признакам почвы.
Это часто бывает более полезным, чем генетическая классификация почв.
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ОБ’ЄКТІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ
НА БІОСФЕРУ
Афанасьєва Н.О., Пляцук Л. Д.
Сумський державний університет
Людина, на сучасному етапі розвитку, є відокремленою рівно як від
безпосереднього існування у сфері природи чи у сфері технологічного виробництва. Техносфера, утворена на певному етапі поза природного становлення
і розвитку людства та цивілізацій, з кожним роком, все більше закріплює
функції виробництва та управління за автоматизованими технологічними
системами, відчужуючи тим самим, у певному сенсі, одиницю людини. Разом із
цим, як не дивно, сучасна людина перестає являти себе як істоту поза природну, створюючи своє особливе місце в ній та здатність до гармонійного, збалансованого існування.
Енергія, як нематеріальна одиниця життєвого ресурсу, являє себе основою системи існування людини. Органічний здобуток та використання якої,
став концептуальним питанням шляху гармонізації людини в природі. Перехід
від вичерпного типу існування, здобутку енергії, до використання невичерпних її джерел постав першим кроком цього спрямування.
Вітрова енергетика має найбільш довгу історію як практичного застосування так і теоретичного освоєння, і на етапі сучасного стрімкого розширення у галузі економіки залишається теоретично слабкою. Особливою неви-
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рішеністю сьогодні постало питання екологічної цінності та сприйняття
об’єктів вітрового енерговидобутку (вітроенергетичні установки — ВЕУ, та
станції — ВЕС) у межах біосфери навколишнього середовища та окремо людиною.
Складність експериментального здобутку знання — відсутність явного
виду і джерела впливу. Здобуті дані обмежуються допущенням певної вірогідності з міждисциплінарним підґрунтям. Серед останніх найбільш вірогідним
постає коливальний або хвильовий вплив, що поширюється у довколишньому
середовищі у широкому діапазоні частот:
− низькочастотний шум (0.6, 6-7 Гц [5]; залежить від обертової
швидкості вітроколеса, граничною вважається 65 м/с) [2];
− вібрації (низькочастотний діапазон 4-30 Гц [3], у спектрі резонансних частот 2; 6; 12; 21; 110Гц для певної вертикально-осьової ВЕУ
[6]; можливість спів падання власних частот коливань органів організмів з частотою віброколивань);
− акустичний шум (в залежності рівень звукового тиску/частота звуку: 20Гц/75дБ, 1Гц/90дБ; низькочастотний діапазон до 10 Гц
домінує) [1];
− електромагнітні коливання у комплексі постійного та змінного магнітних полів (у контексті кабельної мережі як джерела, рівень магнітного поля — малий, близький до нуля) — відомі дослідні ефекти
впливу магнітної індукції 2.28 мкТл на відстані 5 см на кров’яну та
репродуктивну системи [4], та магнітних полів: 0 Гц, 5 мТл; 50 Гц,
1.5 мТл; 60 Гц, 1.5 мТл; 75 Гц, 1.5 мТл — збільшення тривалості
профази у рослинних клітинах [7].
Комплекс реакцій живих організмів на впливи коливального характеру
у низькому діапазоні частот мало досліджуваний і специфічний у межах певних видів організмів на всіх рівнях їх органічної морфології. Наявний досвід
свідчить про наявні біологічного впливу виділених діапазонів коливань, а
отже і необхідність експериментального дослідження за для подальшого нормування.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АГРОЛАНДШАФТІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Білявський Ю.В., Міняйло А.А., Матвєєва О.Ю.
Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція
імені М.І. Вавилова Інституту свинарства
і агропромислового виробництва НААН

«Появление на Земле культурного
человечества, овладевшего благодаря
земледелию основным субстратом живой
материи — зеленым растительным
веществом, — начинает менять химический
лик нашей планеты, конца, размеров, и
значения чего мы не знаем…»
В.И. Вернадский
Останніми роками ведення господарства супроводжується посиленням
антропогенного тиску на довкілля, порушенням його екологічної стійкості,
зниженням потенціальної родючості ґрунтів та продуктивності сільськогосподарського виробництва [1, 3]. Тому проблеми раціонального використання
земельних ресурсів і захист навколишнього середовища завжди актуальні.
Для цього в області проводиться систематичний моніторинг основних показників родючості ґрунтів, які найбільш піддаються суттєвим змінам [5, 7]. Значна розораність земель Полтавщини, порушення сівозмін, технологій вирощування польових культур, зростання забур’яненості полів та обсягів застосування різноманітних пестицидів також сприяє погіршенню екологічного стану
[4, 6].
Аналіз екологічного стану агроландшафтів Лівобережного Лісостепу
України був основною метою досліджень лабораторії агроекології та захисту
рослин Полтавської ДСГДС ім. М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН.
За еколого-агрохімічним станом до ґрунтів високої якості III класу відносять –В. Багачанський (0,8%), Диканський (0,9%), Карлівський (3,9%) та
Шишацький (5,6%) райони. Вміст гумусу в них знаходиться на рівні 3,754,56%. Рівень агроекотоксикологічного індексу (АЕТІ) повинен бути менше
одиниці, інакше необхідно обов’язково проводити контроль за фактичною
наявністю пестицидів у продуктах урожаю і об’єктах екосистеми [2]. Залежно
від технології застосування, фізичних властивостей і препаративної форми на
рослинах і в ґрунті затримується 40-79% від норми витрат хімічних засобів. За
канцерогенною дією хімічні засоби захисту рослин складають 17,4%. Постійно
вивчається вплив хімічних засобів і їх метаболітів на різні об'єкти навколишнього середовища.
У сільському господарстві Полтавської області в 2012 році використано
пестицидів 3461,5 тонн, в т.ч. гербіцидів — 2593,2 тонн, це на 265,4 т препаратів більше ніж у 2011 році. Навантаження на 1 га ріллі (кг) становило: всього — 2,0; в т.ч. гербіцидів — 1,5. Інсектицидів використано — 303,7 т, це на
41,4 т більше від минулорічного показника; фунгіцидів — 286,7 т, це на 29,9 т
препаратів більше, ніж в 2011 році; препаратів для протруєння насіння —
117,5 т, десикантів — 158,8 т. На території області боротьбу з бур’янами було
проведено на площі — 2023,5 тис. га, з них авіаметодом — 3,1 тис. га.
Під урожай 2013 року вже внесено гербіцидів на площі 52,2 тис. га, в
т.ч. під буряк цукровий — 8,7 тис. га, під зернові — 15,9 тис. га, під інші
культури — 27,6 тис. га. У господарствах Полтавської області з метою впровадження природоохоронних технологій захисту рослин у 2012 році було проведено крайові та вибіркові хімобробоки на площі 35,8 тис. га, токсикацію сходів — на площі 488,2 тис. га, малооб’ємне обприскування — на площі 2,9 тис.
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га, висіяно інкрустованого насіння — на 105,9 тис. га.
Концепцію екологічного нормування допустимого антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив в умовах України було вперше розглянуто у
2004 році. Успішне розв’язання сучасних агроекологічних проблем, розробка
нормативів і регламентів сталого землекористування, державний моніторинг
за станом земельно-ресурсного потенціалу створять надійний фундамент для
запровадження екологічно безпечної технології, адаптованої до навколишнього середовища, високопродуктивного використання ґрунтів, формування
сталого і прогнозованого рівня їхньої ефективної родючості та значного підвищення рівня продуктивності сільськогосподарських культур.
Гормональна система рослин контролює усі процеси розвитку, і при
появі стресових ситуацій, сприяє затриманню росту. В результаті затримуються обмінні процеси і рослина знаходиться у стані спокою. Тому, процес виходу
рослин з цього стану характеризує їх стійкість проти несприятливих явищ
навколишнього середовища. Підвищення стійкості до пестицидного навантаження, посухи, підвищеним і пониженим температурам може бути спричинено
і змінами співвідношення вільної та зв’язаної води в рослинах, вмістом вуглеводів і ряду інших сполук, забезпечуючи активне функціонування рослинного
організму, а також змінами проникливості клітинних мембран.
«Наука есть природное явление, активное выражение геологического
проявления человечества, превращающего биосферу в ноосферу. Она в обязательной для всех форме выражает реальное соотношение между человеческим живым веществом — совокупностью жизни людей и окружающей природой…».
Розвиток людської цивілізації неможливий без раціональної взаємодії з
природою. Цілеспрямованість дії людини на природу зумовлює не тільки позитивний вплив, а й призводить і до негативних наслідків.
Тому для більш повного і надійного збереження та раціонального використання агроекосистем, необхідно ведення постійного, всебічного моніторингу та внесення істотних коректив у систему землеробства. Для збереження
сприятливої екологічної ситуації в агроландшафтах важливим залишається
ретельне дотримання науково обґрунтованих екотоксикологічних і гігієнічних
регламентів.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ
Бедніна В.Г.
Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

Найважливіше в справі охорони природи —
це організація просвітньої роботи.
Д.Еренфельд, американський біолог
Взаємодія людини з оточуючим середовищем — проблема не нова і
своїм корінням вона йде від кам’яного віку, коли печери почали використовуватись первісними людьми як житло, а одним з перших знарядь праці була
кам’яна сокира.
У наступні століття в процесі еволюційного розвитку людина розселились по всій планеті за виключенням полярних частин та високогір’їв. Відбувався процес концентрації населення в міських поселеннях і взаємодія людини з середовищем існування стала більш тісною. Але вже тоді почали проявлятися перші симптоми екологічних криз. Філософи Стародавньої Греції і Китаю ще до настання нової ери закликали до життя у злагоді з природою.
Упровадження у виробництво найновіших досягнень науки і техніки,
поява нових технологій, джерел енергії та матеріалів призвели до революційних змін у житті суспільства. Людство вступило в епоху науково-технічної
революції, що посилило антропогенний вплив на природу. Цей вплив має
суперечливий характер. У ньому переплітаються позитивні й негативні явища.
З одного боку, вдосконалення технологій і зростання виробництва сприяють
більш повному задоволенню потреб людей, раціональному користуванню
природними ресурсами, збільшенню виробництва продуктів харчування та
інше. З іншого — забруднюється природне середовище, знищуються ліси,
посилюється ерозія ґрунтів, випадають кислотні дощі, зменшується озоновий
шар землі, погіршується стан здоров’я людей тощо [3].
Зростаючі потреби суспільства і виробництва обумовлюють подальше
прискорення темпів науково-технічного прогресу. Цілком зрозуміло, що чим
вищий історичний етап розвитку суспільства, тим більшою мірою стан природного середовища визначається людською діяльністю. Сучасна екологічна
ситуація складалася стихійно в ході діяльності людей, спрямованої на задоволення їхніх потреб. Людина досягла висот сучасної цивілізації завдяки тому,
що постійно змінювала природу у відповідності зі своїми потребами. Люди
досягали цілей, на які розраховували, але одержували наслідки, яких не
чекали.[3]
На початку ХХІ століття екологічна криза в Україні продовжує поглиблюватись, охоплюючи дедалі більші території, зростає кількість й сила техногенних аварій через застарілість обладнання й технологій на виробництвах,
дуже низька ефективність очисних споруд або їх цілковита відсутність, украй
низький рівень екологічної освіти населення [1].
На екологічний стан України найближчим часом негативно впливатимуть також зміни структури палива, приватизація землі та підприємств. Очікуються труднощі під час упровадження ефективних ресурсозберігаючих і
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природоохоронних об’єктів і районів. Впливає також і психологічна настанова
на пріоритет економічних інтересів, а не екологічних.
Аналіз екологічної ситуації в Полтавській області свідчить, що стан навколишнього природного середовища в регіоні за останні роки залишається
відносно стабільним і, у порівнянні з більшістю інших областей України, доволі
прийнятним. Однак, наявність у регіоні розвинутої промисловості, та особливо
висока її концентрація в містах Кременчуці, Комсомольську та Полтаві, призвели до виникнення техногенних надзвичайних ситуацій. Поліпшити стан
атмосферного повітря у населених пунктах можна шляхом переведення громадського транспорту на природний газ, а навколо міст та районних центрів
будувати об’їзні автошляхи. Протягом останніх років складається надзвичайно
складна ситуація з берегами Кременчуцького водосховища внаслідок шкідливої дії вод: виникнення загрози пошкодження житлових та підсобних будівель, розмивання кладовищ, безповоротних втрат земель, призводить до
втрат значної кількості сільськогосподарських угідь [3].
Здоров’я нації є показником цивілізованості держави та соціальноекономічного стану суспільства. Антропогенне забруднення природи призвело
до порушення рівноваги в біосфері й перетворилося на гостру проблему.
Населення багатьох міст і сіл України піддається дії факторів довкілля в рівнях, що перевищують гранично допустимі та негативно позначаються на його
здоров’ї. Україна визнає пріоритет здоров’я людини над економічними, технологічними та іншими критеріями. Тому ця проблема є головною у контексті
збереження живої природи на Землі [2].
Сучасне суспільство вимагає від навчальних закладів підготовки високоосвіченої особистості, здатної розуміти та розв’язувати проблеми, в тому
числі й екологічні. Адже поступово людство починає усвідомлювати свою
залежність від ресурсів планети. Сьогодні багато країн намагаються комплексно вирішувати нагальні проблеми, формувати суспільство сталого розвитку,
яке вимагає інтеграцію його економічних, екологічних та соціальних цілей.
Підхід до виконання цього найскладнішого завдання людства може бути лише
творчий. Тому перед педагогами сьогодні стоїть завдання не лише озброїти
молодь сучасними знаннями, ідеями, технологіями, а й, застосовуючи особистісний підхід, сформувати творчо розвинену особистість [4].
До ціннісних орієнтирів екологічної освіти і виховання належать: усвідомлення своєї єдності з навколишнім природним середовищем, бережливе
ставлення до всього живого на Землі, розвиток здатності відчувати красу
природи, раціональне використання природних ресурсів і національних багатств.
Отже, завдання освітніх закладів, педагогічних працівників полягає у
тому, щоб формувати у молоді вміння і навички мислити і діяти по новому, з
почуттям екологічної відповідальності.
Саме тому педагогічний колектив Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді йде шляхом виховання екологічної
культури та проведення біологічної науково-дослідницької роботи з дітьми на
природоохоронних територіях Полтавщини. З цією метою кожен рік організовується робота водних екологічних експедицій на байдарках та екологічної
практики. Результатом такої науково-дослідницької діяльності є розвиток
екологічної культури, культури мислення, які сприяють удосконаленню таких
якостей як здатність розуміти проблему, тобто цілеспрямований розвиток
особистості в процесі ефективного пізнавального пошуку. Спостерігаючи такі
форми діяльності як забруднення водойм, надмірний випас, ерозію грунтів,
розорювання степових ділянок, нераціональне використання лісових ресурсів,
руйнування берегової лінії учні переконуються в недопустимості такого безгосподарного природокористування. Таким чином учні визначають окремі
території, які на їх думку слід було б взяти під охорону.
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Значне місце у проведенні такої роботи з дітьми займає екологічна
пропаганда, яка проводиться серед населення прибережних сіл, неорганізованих туристів, що завдають великої шкоди природі, залишаючи сміття на
місцях відпочинку. Після практики, експедицій багато учнів стають
справжніми захисниками природи.
Актуальність і комлексність проблем екології, об’єктивна необхідність
їх вирішення з метою забезпечення сприятливих умов існування теперішніх і
майбутніх поколінь ставить перед освітою нові завдання екологічного виховання і освіти учнів. На сучасному етапі взаємодії суспільства і природи не
можна обмежуватися лише розвитком почуття любові до природи у кожної
людини. Головним є виховання відповідалності за стан природного середовища, що відповідає нормам суспільної моралі і права, прийнятими в суспільстві.
До найневідкладніших і найнеобхідніших заходів з оздоровлення екологічної ситуації в Україні належить активізація екологічної просвіти в середніх і вищих навчальних закладах, екологічне виховання населення за допомогою телебачення, преси, радіо, природоохоронних та інших товариств.
Україна має надзвичайно вигідне географічне положення, ще досить
багатий природний, економічний і людський потенціал, великі трудові ресурси, потужні наукові сили, розвинену транспортну мережу, доволі високий
рівень виробництва енергії. Ці фактори мають сприяти тому, щоб найближчим
часом наша країна вийшла з тяжкої еколого-економічної кризи й піднеслася
до рівня розвинених європейських країн [1].
Адже реалізація цих завдань означає збереження України й нашої нації.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
ХАРЧОВИХ ЯЄЦЬ В УКРАЇНІ
Васильєва О.О.
Полтавська державна аграрна академія
Ведення сільського господарства можна розглядати як управління екосистемою з метою одержання продукції рослинництва і тваринництва, необхідної для харчування людини та виробництва сировини. В умовах глобалізації та модернізації основних технологічних процесів конкурентоспроможний
розвиток агропромислового виробництва можливий лише на основі дотримання екологічних норм.
В останні роки в Україні все більше уваги приділяють реалізації проектів, що направлені на використання саме екологічно чистих технологій. В
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широкому значенні термін екологічна безпека виробництва продукції доцільно
трактувати, як виключення шкідливої дії самого виробництва і отриманої
продукції на навколишнє середовище. Той чи інший період в кожній країні
діють стандарти як на вироблену готову продукцію, так і на технологічні процеси по її виробництву [1].
В Україні діє стандарт на харчові яйця, а також нормативні акти, у відповідності до яких основні вимоги зводяться до наступного: при прийманні
харчових яєць потрібно керуватися вимогам техніки безпеки, що регламентуються Ветеринарно-санітарними правилами для птахо підприємств. Вміст
важких металів і миш’яку в продукції птахівництва не повинно перевищувати
визначених норм. Допустимі рівні (не більше) вмісту свинцю — 0,30 мг/кг,
ртуті -0,02 мг/кг, миш’яку — 0,10 мг/кг вмісту яєць Наявність пестицидів,
гормональних препаратів, антибіотиків в дієтичних та столових яйцях не допускається. По деяким мікотоксинам вже встановлені максимально допустимі
рівні. Кінцева кількість мікотоксинів не більше 0,005 мг/кг, радіонуклідів 137Cs,
90
Sr не повинно перевищувати 2-6 мг/кг. Наявність у харчових яйцях загальної кількості мезофільних та факультативно анаеробних мікроорганізмів, бактерій групи кишкової палички, патогенних мікроорганізмів, в тому числі бактерій типу сальмонел, не повинно перевищувати допустимі норми. [3].
Останнім часом в Європі та країнах СНГ введена заборона на використання кормових антибіотиків і лікарських препаратів, що виготовлені на їх
основі, але безпечною готова продукція може бути лише при умові, коли
згодовані птиці корми і вода, повітряне середовище пташників, складських та
іншим приміщень не будуть містити шкідливі речовини в кількості, що призводять до їх попадання в готову продукцію (яйця та м'ясо птиці). Із організму
птиці різного роду шкідливі речовини і мікроорганізми потім проходять в продукцію, що погіршує її якість. Більшість токсичних речовин концентруються в
печінці, нирках, кістках, в декілька разів менше — в м’язовій тканині [2].
Століттями відпрацьовувався на практиці безвідходний принцип сільськогосподарського виробництва. Перспективним є новий прогресивний метод
біологічної переробки курячого посліду та одержання біогумусу, в основі
якого лежить використання деяких видів дощових черв'яків, а саме червоного
каліфорнійського черв'яка. Цей організм здатний екологічно переробити
практично всі органічні матеріали, в тому числі і відходи птахо підприємств
[1].
Таким чином, важко переоцінити важливість впливу системи агропромислового виробництва на екологічний оточуюче середовище. Актуальним на
часі залишається виробництво органічної, екологічно чистої продукції галузі
птахівництва.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ
МАСЛЯНЫХ ФИЛЬТРОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Степаненко Д.С.
Мелитопольский государственный педагогический университет
имени Богдана Хмельницкого
Интенсивное развитие автомобильного транспорта выдвинуло в число
актуальных и в перспективе все более острых проблему сбора и переработки
отходов городского автотранспорта. Важной темой, которой порой забывают
уделять достаточное внимание является утилизация отработавших масляных
автомобильных фильтров, которых на сегодня приходится более половины
(точнее, от 55 до 60%) от общего количества ежегодно продаваемых автомобильных фильтров [1].
Как правило, из-за отсутствия центров утилизации и пунктов сбора,
масляные фильтры часто просто выбрасывают, и они оказываются на свалках. Отработанное масло, поступая в окружающую среду, загрязняет почву и
воду. Особо опасны в таких случаях синтетические разновидности масел.
Утилизация масляных фильтров поможет решить важные экологические и
социально-экономические проблемы. С точки зрения экологии большинство
применяемых технологий утилизации не дают желаемых результатов. В
настоящее время утилизаторы перерабатывают всего лишь около 10% общего
количества выбрасываемых масляных фильтров [1,3]. Положение усугубляется несовершенством нормативной базы. Отработанное масло относится к
третьему классу опасности (не принимается на свалки), а масляные фильтры — к более лояльному — четвертому (принимаются на свалки). Масляный
фильтр содержит порядка 300-400 граммов отработанного масла, запертого в
корпусе антидренажным клапаном [3]. То есть внутри отходов четвертого
класса опасности таится бомба замедленного действия классом выше. На
сегодняшний день проблема утилизации масляных фильтров является важной
и требующей незамедлительного решения.
Исходя из вышеизложенного, была сформулирована цель данной статьи: анализ проблемных вопросов утилизации отработанных автомобильных
фильтров, вредного влияния на окружающую среду их токсичных материалов
и пути решения данной проблемы на современном этапе.
Самым токсичным материалом масляного фильтра является его фильтрующий элемент, загрязняющими составляющими котрого являются: бумага
(70%), масла (25%), механические примеси (5%), а также пластик [3]. Установлено, что всего 1 л масла, образуя тонкую пленку, способен загрязнить
порядка 1 км2 водной поверхности, отравить 60 т питьевой воды. Естественным путем отработанное масло обезвреживается в течение 40-100 лет. [1].
Способствовать решению проблемы утилизации масляных фильтров, при этом
резко уменьшая количество отходов, вывозимых на свалку ТБО, и одновременно получая дополнительно ценные материалы, может внедрение ресурсосберегающих технологий производства, организация сбора и исключение
попадания отработанных автомобильных масляных фильтров в окружающую
природную среду, сохранение комплектующих частей фильтра, как вторичного сырья, рециклинг деталей фильтра.
Единственное разумное решение на сегодняшний день по утилизации
фильтров — это предварительная разборка фильтра и последующее сжигание
фильтрующего элемента. Из-за сочетания материалов (металл, резина, специальная фильтрующая бумага), применяемых для изготовления, традиционные фильтрующие элементы масляных фильтров очень трудно утилизировать
[4]. Некоторые сведения о современных передовых решениях в области экологизации процесса утилизации автомобильных масляных фильтров представлены в таблице.
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Таблица 1
Некоторые сведения о современных передовых решениях в области экологизации процесса утилизации автомобильных масляных фильтров
Производи-тель

Суть технологии утилизации
(инновационного решения, особенности
конструкции)

1
«КОЛАН»
Украина, г.
Полтава

2
Безотходная технология, заключающаяся в
быстром разрезании корпуса фильтра, отделении и сборе отработанного масла, разборке
фильтроэлемента, отделении и отжиме промасленной шторы, отделении стального лома,
резино-технических изделий, отсортировки
деталей, подлежащих рециклингу при производстве новых фильтров. Фильтры в сборе не сжигаются, масло поступает на регенерацию,
сталь — в металлолом и в мартен, резина — в
переработку, годные детали — в производство,
брикетированная бумажная штора — в печь для
получения тепла. Аналоги раздельной утилизации отработанных масляных фильтров "КОЛАН"
отсутствуют [2, 4].

«SATRIND»
Италия

Разработано и развито инновационное решение
для утилизации масляных фильтров автомобилей [8]. Спроектирована линия для переработки
от 1000 до 1200 кг/ч фильтров. В процессе
предусмотрена загрузка материала, удаление
вручную посторонних включений, две стадии
измельчения, просеивание, удаление остатков
масла с материалов, отделение ферримагнитных
материалов от бумаги.

Hengst и
MannHummel
Германия

Использованы фильтрующие системы нового
поколения. В концепции фильтрующих систем
Energetic использованы фланцы из специального, легкого и прочного пластика. Этот материал
легче металла, не меняет физических параметров при изменении температуры и при взаимодействии с агрессивными средами. Принципиальное отличие заключается в наличии сменного
картриджа. Разборные масляные фильтры MANN
имеют сменные фильтрующие элементы, которые являются экологичной альтернативой неразборным масляным фильтрам. В фильтрах
MANN-FILTER evotop® полностью отсутствуют
металлические детали, поэтому он особо экологичен [ 7].
Все внутренние части масляных фильтров NITTO
серии EcoFix изготавливаются из специального
материала по особой технологии, а для скрепления между собой фильтрующего элемента,
который изготовлен из специальной бумаги,
применяется воздействие сверхзвуковыми
волнами, а не клей [6].

NITTO
Япония
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Результат от внедрения технологии
(инновационного
решения, конструкции)
3
1. Возможность повторного использования (рециклинга) 70%
деталей отработавшего фильтра.
2. Сокращение загрязнения почвы и
водоемов отработанными мас-ляными
фильтрами на 80%.
3. Не несет негативного воздей-ствия на
атмосферный воздух и
водные объекты.

1. Процесс позволяет
получить железо с
остаточным содержани-ем масла не более
3%, которое продается как металлолом.
2. Бумага утилизируется как альтернативное топливо.
3. Масло продается
фирме, специализирующейся на его
восстановлении.
1. Утилизация использованного фильтрующего элемента менее
обременительна для
окружающей среды,
нежели утилизация
фильтров неразборного типа.
2. Элементы масляных
фильтров не образуют
золы при уничтожении с использованием
термических процессов.
1. Фильтры отвечают
самым строгим нормам
экологической безопасности.
2. При утилизации все
части таких фильтров
могут быть сожжены,
либо переработаны,

Donaldson
США

Фильтры имеют неразборную конструкцию,
металлический корпус и фильтрующий элемент,
который не содержит металлических волокон и
задерживает намного больший объем загрязнений [5].

т.к. нет необходимости избавляться от
металла, резины, смол
и т.д., что неблагоприятно сказывается
на окружающей среде
и удорожает утилизацию.
1. Сравнительно
низкая цена.
2. Возможность легкой
утилизации

Выводы. Для экологически безопасной утилизации масляных фильтров
необходимо создание и использование предприятий, применяющих экологически чистые технологии утилизации, подключение авторизованных дилеров,
привлечение науки к созданию эффективных технологий утилизации, усиление экологического контроля над городскими свалками, финансирование
работ по утилизации и внедрению совершенных технологий. Эффект даст и
широкая разъяснительная кампания в прессе с привлечением ведущих экологов, а также юридическое закрепление экологических интересов государства
при импорте продукции (введение сертификатов безопасности на ввозимые
масляные фильтры), то есть создание условий, при которых импорт без технологии утилизации станет невыгодным.
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ДИНАМІКА МОРТМАСИ ОКОЛИЦЬ С. ЧУТІВКА ОРЖИЦЬКОГО
РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Орлова Л.Д., Каць Г.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Мортмаса — загальна кількість мертвої органічної речовини, накопиченої в екосистемі. Накопичення мортмаси, тобто відмерлої надземної маси
рослин, відноситься до одних із головних характеристик фітоценозів і є важливою ланкою кругообігу, середовищем перебігу первинних процесів гумусоутворення та надходження елементів мінерального живлення. Запаси і період
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розкладу її визначаються співвідношенням стійких і нестійких до розкладання
компонентів та їх взаємодією у конкретних екологічних умовах [3].
Інтенсивність деструктивного процесу, як відомо, залежить як від кількості, так і активності розкладання мортмаси. Вона обумовлюється як початковою резистентністю його компонентів (наприклад, лігніну, целюлози), так і
вторинною резистентністю проміжних і кінцевих продуктів, що утворились у
процесі розкладання [1]. Швидкість її руйнування залежить від фізикохімічних властивостей середовища, де відбувається деструкція, складу опаду і
активності організмів-деструкторів [8]. Деструкцію можуть лімітувати як один
чинник, так і їх комплекс [4].
Підстилка є головним джерелом повернення у ґрунт органічних і зольних речовин, і в залежності від маси опаду і його фракційного складу, ґрунт
отримує різну кількість елементів живлення [1]. Підстилкою вважаються всі
сухі не розкладені й напіврозкладені частини рослин, що втратили зв’язок і
лежать на поверхні ґрунту. Кількість підстилки в екосистемах різна й визначається співвідношенням надходження мертвих рослинних залишків під час
відмирання надземної фітомаси та переміщенням її матеріалу у розташовані
нижче горизонти ґрунту. Запас підстилки є найбільш об’єктивним серед морфологічних показників фітоценозів і становить основу у процесі оцінки інтенсивності кругообігу, тобто відбиває насамперед біогеоценотичну сутність її
[8]. За характеристикою запасів підстилки та її властивостей можна оцінити
інтегральну акумуляцію речовин рослинного опаду, встановити вміст поживних елементів у коре ненасиченому шарі ґрунту та ступінь їх доступності
рослинам. Особливості будови та об’єм накопичення лучних підстилок слугують показниками гумусового стану ґрунту [7].
Великий вплив на розмір запасів загальної рослинної маси та її структури, накопичення та розкладу мертвої рослинної маси має зміна режиму
використання луків [6].
Опад — це кількість органічної речовини, яка міститься у всіх щорічно
відмираючих частинах надземної і підземної сфер угрупування, а також в
особинах або окремих їх частинах, які відмерли у процесі старіння чи природного зріджування [5]. Динаміка надходження і розкладу органічного опаду на
поверхні ґрунту — один із головних факторів, який визначає гумусонакопичення в ґрунтах, поступання і міграцію мінеральних речовин і органічних
кислот, які надходять в ґрунт разом з вологою.
Дослідження мортмаси проводилися протягом трьох років (2010-2012
рр.) на лучних екосистемах р. Сула поблизу с. Чутівка Оржицького району
Полтавської області.
Визначення загальних запасів підстилки та опаду проводились за методами Н. І. Базилевич і Л. Є. Родіна [2]. Збір опаду проводився восени, а
запаси підстилки були відібрані у червні. При цьому використовувався метод
«шаблону» (рамка розміром 33 х 33 см ). Проби відбирались в десятикратній
повторності. Вони звільнялись від живих частин рослин і мохів, а також від
коріння і мінеральних домішок. Отримані зразки зважували у сирому стані, а
потім висушували до повітряно-сухого стану.
Результати проведених досліджень та розрахунків показують, що максимальні запаси підстилки (рис. 1) виявлені у 2010 р., на що вплинули сприятливі природні умови. Другий і третій роки дослідження значно відрізнялися
від першого року. Весна і літо цих років були посушливими, що негативно
вплинуло на накопичення запасів підстилки.
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Рис. 1 Динаміка підстилки
Отримані нами дані по запасам опаду (рис. 2) свідчать про максимальне її накопичення у 2012 році. У перші два роки дослідження найбільші запаси
виявлено у центральній частині, у останній рік — у прирусловій частині заплави.
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Рис. 2 Динаміка опаду
Порівнюючи отримані результати опаду та підстилки, ми бачимо відмінності у динаміці, але не такі родючі, як у запасах підстилки. Найменша
кількість мортмаси відмічена у притерасній частині. Оскільки на неї припадає
найбільше антропогенне навантаження.
Таким чином, результати проведених досліджень показують більші запаси підстилки у 2010 р., а опаду — у 2012 р. Такі відмінності залежать від
швидкості розкладання відмерлих частин рослин та від впливу зовнішніх
факторів. Мінімальні запаси мортмаси виявили у притерасній частині, де спостерігається найбільше антропогенне навантаження.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОЛЕКЦІЙ В
ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Піщаленко М.А., Пономаренко С.В.
Полтавська державна аграрна академія
Світова практика показує, що для розробки теоретичної бази щодо
збереження різноманіття рослинного і тваринного світу необхідно рішення
декількох принципових завдань, серед яких в першу чергу виділяється експериментальне і теоретичне вивчення власно біорізноманіття природних екосистем як природного явища, а також накопичення і підтримка одержуваної інформації про природні об'єкти в інформаційних сховищах і базах даних, а так
само різносторонній інформаційно-комп'ютерний аналіз цих даних. З тих пір
як після конференції в Ріо-де-Жанейро термін біорізноманіття міцно увійшов у
всі національні і міжнародні програмні документи, що стосуються охорони
природи, саме поняття біорізноманіття виявилося деколи розпливчастим і
безрозмірним. В інформаційному аспекті біорізноманіття характеризується як
ієрархічна система понять, тісно пов'язана з рівнями організації живої матерії
в цілому. Основним елементом інформації на кожному рівні цієї ієрархічної
системи виступає конкретний біологічний об'єкт (конкретний організм або
його генотип, популяція, таксономічна одиниця, спільнота, біохорій і т.д.),
який спостерігається в природі і описується за певними «правилами». Тому
будь-які теоретичні або прикладні завдання по збереженню біорізноманіття
починаються з його інвентаризації [1].
Електронні публікації наукових колекцій являють собою нову форму
зберігання та обміну інформацією. Для неї характерні насамперед динамічність (можливість поновлення) і глобальний доступ (через комп'ютерні
мережі).
Проблема стійкості розвитку вимагає створення принципом і методом в
передбачення глобальних тенденцій в динаміці біорізноманіття та екосистем
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на основі їх моделювання (як теоретичного, так і інформаційного). Необхідні
кількісні критерії не тільки для оцінки біорізноманіття на різних ієрархічних
рівнях природних систем, але і при створенні класифікацій і при аналізі процесів, що протікають в цих системах під впливом різних природних і антропогенних факторів. Сучасні інформаційні технології дозволяють успішно вирішувати ці завдання, розширюючи фактографічні та концептуальні знання про
природу біорізноманіття та динаміці екосистем [2].
Інший світовою тенденцією в галузі вивчення біорізноманіття та динаміки екосистем є створення глобальних інформаційних ресурсів на основі
об'єднання в єдине інформаційне середовище баз даних. Пакетів програм для
аналізу і моделювання, що дозволяє здійснювати комплексні дослідження,
науковий прогноз і прийняття обгрунтованих управлінських рішень для раціонального використання природних ресурсів [2].
Основні цілі проектів зосереджені в рамках наступних 4 напрямків:
1. Створення онтології біорізноманіття тваринного і рослинного світу
та динаміки екосистем.
2. Створення банків даних та електронних колекцій опису біорізноманіття та динаміки екосистем.
3. Інформаційне моделювання біорізноманіття та динаміки екосистем.
4. Створення розподіленої інформаційної системи «Біорізноманіття та
динаміка екосистем ».
У створюваній системі розрізняють такі рівні інформації:
1. Рівень індивідуального живого організму (індивід, генотип,
індивідуум). Елементарною базовою інформаційною одиницею
біологічного різноманіття є документальне опис існуючих
біологічних об'єктів і їх поведінку в природі, тобто особин тварин і
рослин ..
2. Популяційний рівень (ценопопуляція, генетична популяція, географічна популяція). В основі даного рівня лежить демографічне
поняття — популяція.
3. Видовий рівень. Видовий рівень біорізноманіття є основним поряд з
екосистемним рівнем для оцінки (і перш за все інвентаризації)
біорізноманіття в цілому.
Створення такої системи надасть біологам розширені можливості оперативного отримання та управління інформацією з біорізноманіття, засновані
на:
− Принципово нових формах представлення даних в електронному
вигляді, надання багатовхідного доступу, розвиненою пошуковою
системою, оформленні перехресних посилань, географічної прив'язки даних та забезпеченні зв'язку з іншими інформаційними ресурсами з даної тематики.
− Принципово нові можливості створення колективних монографій та
виконання великих проектів в режимі віддаленого доступу, тобто
можливість широкого залучення до спільної роботи широкого кола
фахівців з інших міст і країн.
− Уявленні про те, що по завершенні роботи готовий продукт автоматично стає валидной публікацією, яку можна включати в список
опублікованих робіт і робити на неї посилання.
− Можливості залучення нових, більш ефективних програмних засобів організації, зберігання та актуалізації різнорідної біологічної
інформації, зручного та швидкого доступу до неї (дружній інтерфейс), автоматизація пошуку аналізу інформації, створення
експертних систем, що допомагають виправляти помилки і генерувати нову інформацію за наявними даними.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ ”MЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ” НА АТМОСФЕРУ МІСТА МЕЛІТОПОЛЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Соколова В.М., Галушка В.В.
Таврійський державний агротехнологічний університет
Постановка проблеми. Забруднення атмосферного повітря відбувається внаслідок викидів, або утворення в повітрі, шкідливих речовин в концентраціях, які перевищують нормативи.
Атмосферне повітря найбільше забруднюють викиди підприємств: паливно-енергетичного комплексу (35,1%), обробної промисловості (36,1%) та
добувної (24%). Загалом частка викидів підприємствами цих видів діяльності
становить 95,2% від загального обсягу в Україні.
Метою роботи є аналіз впливу діяльності товариства з обмеженою відповідальністю “Мелітопольський хлібокомбінат” на атмосферу міста Мелітополя Запорізької області.
ВАТ ”Мелітопольський хлібокомбінат”засновано в 1961 році. Виробничий напрям підприємства: виробництво хліба і хлібобулочних виробів.
Асортимент хліба і хлібобулочних виробів включає біля 60 найменувань, кондитерських виробів 20 найменувань (пряники, торти, вафлі, печиво,
кекси, сухарі, тістечка та ін.).
На підприємстві ВАТ ”Мелітопольський хлібокомбінат” виділення пилу
відбувається в приміщеннях, де зберігається борошно та ведеться підготовка
до основного виробництва.
При просіюванні, транспортуванні і зважуванні борошна відбувається
виділення борошняного пилу в повітря виробничих і складських приміщень,
де він в основному осідає в пилоосаджувальній камері. При роботі тістомісильної машини виділення пилу можливі в основному через недостатню герметизацію вузлів завантаження.
Випічка хлібобулочних виробів здійснюється в печах, що працюють на
природному газі. На хлібокомбінаті є 3 печі, з них 2 працюють в середньому
по 18-20 годин на добу.
Основними викидами в атмосферу є:
− пил органічний (борошняний, цукровий) — виникає при зберіганні і
підготовці сировини;
− пари етилового спирту, вуглекислого газу — при бродінні тіста;
− пари летких кислот (оцтової) і оцтових альдегідів — при випічці
хлібобулочних виробів та їх охолодженні і зберіганні;
− акролеїн — при випіканні формового та зберіганні подового хліба;
− оксид вуглецю і оксид азоту — від хлібопекарських печей при використанні, як паливо природного газу.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від діяльності ВАТ “Мелітопольський хлібокомбінат” характерні для речовин 4, 3, 2 класу небезпеки:
до 4 класу належать пари вуглекислого газу та пари етилового спирту, із
значеннями 0,06976 та 0,003108 г/с відповідно. Речовини 3 класу небезпеки
(пари оцтової кислоти та оксиду азоту) забруднюють атмосферу з інтенсивніс-
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тю викидів 0,002125 та 0,005866 г/с відповідно. Акролеїн належить до 2 класу
небезпеки і викидається в атмосферне повітря з інтенсивністю 0,000666 г/с.
Аналіз та оціночний розрахунок викидів забруднюючих речовин від діяльності “Мелітопольського хлібокомбінату” проводили за допомогою
комп’ютерних програм “ОНД” та “Еколог”. Рівні викидів забруднюючих речовин для оцінки брали із звіту (за 2011 рік) ВАТ ”Мелітопольський хлібокомбінат”. Середні данні температур (0С), швидкості руху повітря (м/с), повторюваності напряму вітру (%) брали із звітів Мелітопольської метеорологічної станції. Норми ГДК — із “Переліку речовин, що забруднюють атмосферне повітря”
[1]. Для побудови карти розсіювання використовували карти електронного
ресурсу Meta map. Карту розсіювання будували для інтенсивності викидів —
г/хв.
Комплексний індекс забруднення атмосфери розраховували за формулою:
ІЗА=(Сі / ГДКі)кі, (1)
де: Сi — середня концентрація речовини;
ГДКi — середньодобова гранично допустима концентрація речовини;
кi — безрозмірна константа приведення ступеня шкідливості речовини
до шкідливості сірчистого газу (1 клас кi=1,5; 2 клас кi=1,3; 3 клас кi=1,0; 4
клас кi=0,85).
Для розрахунку комплексного індексу забруднення атмосфери (ІЗА5)
використовували значення парціальних індексів ІЗА п'яти речовин, у яких ці
значення найбільші.
Згідно із отриманих карт розсіювання мінімальний вплив на повітряний
басейн мають пари вуглекислого газу (код 0337), пари етилового спирту (код
1061), пари оцтової кислоти (код 1555).
Згідно "Державним Санітарним правилам планування і забудови населених пунктів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. № 173, санітарно-захисна зона для хлібокомбінатів
складає 50 м [2]. Нормативна С33 витримана.
Сумарний коефіцієнт дії викидів забруднюючих речовин від діяльності
ВАТ»Мелітопольський хлібокомбінат» наведений на рисунку 1, він не перевищує граничнодопустимі концентрації, та складає в середньому 0,09 від умовних одиниць ГДК.
Розраховуємо індекси забрудненості атмосфери для кожної забруднюючої речовини.
ІЗА(пил органічний)= 0,001617 /0,1=0,011617
ІЗА(пари вуглекислого газу)= 0,06976 /5=0,013952
ІЗА(пари етилового спирту)= 0,003108 /5=0,0006216
ІЗА(пари оцтової кислоти)= 0,002125 /0,2=0,010625
ІЗА(пари оцтового альдегіду)= 0,003076 /0,2=0,01538
ІЗА(акролеїн)= 0,000666 /0,03=0,0222
ІЗА(оксид азоту)= 0,005866 /0,4=0,014665
ІЗА5 = 0,011617+0,013952+0,0006216+0,010625+0,01538=0,05 (менше за 2,5). Індекс забрудненості 0,05 свідчить про чисту атмосферу.
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Мал.1. Карта розсіювання викидів ВАТ “Мелітопольський хлібокомбінат”(сумарна дія)
Висновки. Встановлено, що мінімальний вплив від діяльності підприємства на повітряний басейн м. Мелітополя мають пари вуглекислого газу,
етилового спирту, оцтової кислоти. За картою розсіювання, виявлено, що
сумарний коефіцієнт дії викидів забруднюючих речовин від діяльності ВАТ
”Мелітопольський хлібокомбінат” не перевищує граничнодопустимі концентрації та складає 0,09 від умовних одиниць ГДК.
За даними розрахунків відмічено низьким індекс забрудненості атмосфери ІЗА=0,05, що свідчить, згідно із класифікацією ІЗА про чистоту атмосфери.
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СТАН ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ
Одерій О.В.
Донецький юридичний інститут МВС України
Здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та екологічну безпеку є одним з основних завдань
природоохоронних органів. Забезпечення державного контролю належить до
компетенції Державної екологічної інспекції України, Рескомприроди Криму,
державних екологічних інспекцій в областях, містах Києві та Севастополі,
Державної екологічної інспекції Азовського моря, Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря, Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції. Протягом 2009 та 2010 років
названими органами проведено більш ніж 181 тис. (відповідно 96 та 85 тис.)
перевірок додержання вимог природоохоронного законодавства суб’єктами
господарювання, результати яких засвідчили про незадовільний стан його
додержання. На порушників накладено штрафів на загальну суму 10816808
гр. , з яких стягнуто 9388798 грн., тобто 87% (2009 р.) та 985 млн грн. з яких
відшкодовано лише 41 млн 769 тис грн., тобто лише 4,2% (2010 р.). У період
з 2008 по 2010 роки до правоохоронних органів передано (відповідно) 1589,
1790, 1885 матеріалів, за результатами розгляду яких порушено 340, 426 та
384 кримінальні справи [1, 267-281, 206-207].
Природоохоронні прокуратури та всі підрозділи органів внутрішніх
справ вирішують завдання охорони довкілля: міліція громадської безпеки в
процесі укріплення громадського порядку; ветеринарна міліція виконуючи
свої специфічні завдання; міліції охорони забезпечуючи охорону власності;
слідчі апарати — розкриваючи злочини в галузі природокористування і охорони довкілля та ін. При цьому суттєву роль в охороні навколишнього природного середовища відіграють апарати Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, які борються з розкрадачами природних багатств та
іншими особами, що незаконно використовують блага природи — національне
багатство України. На природоохоронні завдання ОВС вказується і в Положенні про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2000 р. із змінами. Згідно з п.14 цього Положення, МВС України відповідно до покладених на нього завдань забезпечує
участь ОВС у межах їх повноважень у здійсненні заходів щодо охорони довкілля [2, С.29].
У VIII-му розділі Кримінального кодексу України «Злочини проти довкілля» законодавець окреслив дії, за вчинення яких передбачено кримінальну відповідальність. Однак, при наявності 21 статті, винні особи практично
засуджуються лише за 10 статтями (статті 239, 240-242, 245, 246, 248, 249,
252 та 254). Не працюючими є склади злочинів щодо порушення законодавства про континентальний шельф України (ст.244 КК) та проведення вибухових
робіт із порушенням правил охорони рибних запасів (ст.250 КК), стосовно
яких не проведено жодного кримінального провадження. На думку Т.В. Корнякової, переважну більшість злочинів у сфері довкілля (89,42%) становлять:
1) незаконна порубка лісу (ст. 246 КК) — 46,64%, або майже кожний другий
злочин у цій сфері; 2) незаконне зайняття рибним, тваринним або іншим
водним добувним промислом (ст. 249 КК) — 27, 68%, або більш ніж кожний
четвертий злочин, та 3) порушення правил охорони надр (ст.. 240 КК) —
15,1%, або близько однієї шостої частини таких злочинів [3, С.176-178].
Наведені цифри певною мірою підтверджуються й результатами проведеного нами емпіричного спостереження. Так, на думку слідчих першу
п’ятірку найбільш поширених злочинів проти довкілля склали: 1) незаконна
порубку лісу (ст.246) — 54%; 2) порушення правил охорони або використан-
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ня надр — 37%; 3) незаконне полювання (ст.248 КК) — 19% і також незаконне зайняття рибним, звіриним або іншими водним добувним промислом
(ст.249 КК) — 19%; 4) забруднення або псування земель (ст.239 КК) — 17%.
Разом з тим, якщо звернутися до статистики, то слід зауважити, що
протягом останніх років реєструється незначна кількість злочинів проти довкілля. Так, за шість років (2002-2007 рр.) становить 0,384%, за п’ять років
(2003-2007 рр.) — 0,404 ; та за чотири (2008-2011рр.) — 0,4205% і це при
загальній кількості злочинів, наприклад у 2011 році — 3139173 (де проти
довкілля 2115). Але настільки низькі показники у відсотковому співвідношенні
від усього числа злочинів не можна визнати цілком як такі, що об’єктивно
відображають стан злочинності проти довкілля, тому що настільки низькі
показники за його порушення свідчать про високий ступінь латентності даних
видів злочинів. З іншого боку, значна кількість виявлених заподіювачів екологічної шкоди не притягуються до судової відповідальності в силу складності
доведення їхнього безпосереднього відношення до в чиненого діяння. Факт,
що судова статистика по справах про відповідальність за екологічні злочини
вкрай замала, а реальне положення в галузі охорони навколишнього середовища варто визнати критичним — очевидний.
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ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В
ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ЗБИРАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА
УТИЛІЗАЦІЯ
Брецко К.І.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Унікальність кліматично-географічного потенціалу області, пріоритетний розвиток оздоровчо-лікувальної та туристичної галузей потребують від
органів місцевого самоврядування відповідно високого рівня системи соціально-екологічного та санітарно-гігієнічного захисту населення та територій і,
зокрема, від негативного впливу розміщення побутових відходів [2].
На сьогоднішній день тверді побутові відходи представляють собою суміш, яка складається з різноманітного непотребу. Але більш прискіпливий
аналіз показує, що вона складається з харчових відходів, паперу, картону,
деревини, металобрухту чорних і кольорових металів, кісток, шкіри, гуми,
текстилю, скла, полімерних матеріалів. Але разом з тим, в цій суміші можна
знайти солі ртуті з батарей, фосфоро-карбонати з флуоресцентних ламп,
токсичні хімікати, які містяться в залишках фарб та розчинників, лаків та
аерозолів, акумуляторах і т. п. [1].
За орієнтовними розрахунками, проведеними на підставі мінімальних
норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Постано-
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вою Кабінету Міністрів України № 1070 від 10.12.2008 року «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», загальний обсяг
утворення твердих побутових відходів по області за рік становить 409 тис.т.
Згідно даних інвентаризації організованих місць видалення відходів
(полігонів та сміттєзвалищ) в Херсонській області із 691 населеного пункту
359 мають місця видалення відходів загальною площею 687,6 га, кількістю
накопичення відходів 5,3 млн. т, із них лише 78 об’єктів експлуатуються при
наявності документації на право користування земельними ділянками (державних актів або договорів оренди), 218 перебувають у задовільному, а 154 в
незадовільному екологічному стані.
Дана інвентаризація не враховує несанкціоновані місця видалення побутових відходів, які утворюються внаслідок відсутності полігонів для твердих
побутових відходів в кожному населеному пункті та незадовільної роботи
органів місцевого самоврядування, спрямованої на забезпечення збору, вивезення та захоронення комунальних відходів. В області не існує жодного сучасного полігону або відповідного промислового комплексу прийому сортування та утилізації такого роду відходів, які б відповідали природоохоронним
вимогам [2].
Полігон для твердих побутових відходів (ТПВ) — це спеціалізована
споруда призначена для централізованого збору, захоронення та знешкодження відходів житлової забудови, підприємств соцкультпобуту, вуличного
та садово-паркового сміття, промислових відходів III-IV класу небезпеки,
прийом яких погоджений з органами держсанепіднагляду [1].
Діючий полігон ТПВ в м. Херсоні офіційно експлуатується (між Північним мікрорайоном Суворовського району і селом Зеленівка Дніпровського
району) з 1968 року. Щоденно полігон приймає 1800–2200 м3 відходів з 140–
160 машин. Строк експлуатації даного полігону закінчився в 2007 році. Але,
місцева влада вважає можливим подальшу експлуатацію полігону до 2015
року за умови паралельно проводити його рекультивацію.
Для ефективного вирішення питань пов’язаних з поводженням з побутовими відходами, рішенням обласної ради від 06 січня 2005 року № 341
затверджена Програма поводження з ТПВ, виконання якої покладене на
Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації. У містах та районах області також розроблені відповідні програми. Цими програмами передбачено проведення робіт із проектування, будівництва нових та
реконструкції діючих полігонів ТПВ, впровадження роздільного збору та сортування відходів тощо. Але фінансування заходів програм у сфері поводження
з відходами у 2007 — 2009 роках не здійснювалося, що є основною причиною
їх невиконання.
З метою зменшення негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище за ініціативи Держуправління в області розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 13.08.2010 р. № 704 створена
обласна комісія з питань поводження з твердими побутовими відходами. Однак, у 2010 році засідання комісії не проводилося.
Використання відходів як вторинної сировини в області за даними Головного управління статистики у 2010 році, підприємствами та організаціями
області враховано 269,2 тис.тонн знов утвореної вторинної сировини і відходів
виробництва, що на 8,6% більше ніж у 2008 році.
Діяльність у сфері поводження з відходами здійснюється у відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». На збирання окремих видів відходів як вторинної сировини в Херсонській
області отримали ліцензії Мінприроди 26 суб’єкта господарської діяльності.
Стосовно діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами в
області здійснюється у відповідності до Закону України «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності». Ліцензію Мінприроди України на здій-
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снення операцій у сфері поводження з небезпечними відходам в області отримали 8 суб’єктів господарської діяльності.
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня
1998 року № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів» на підставі затверджених облдержадміністрацією паспортів
місць видалення відходів (далі — МВВ) у Держуправлінні охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області здійснюється реєстрація
паспортів місць видалення відходів. На даний час до реєстру внесено 46 паспортів МВВ, із них 26 — на місця видалення твердих побутових відходів. За
2010 рік погоджено 6 паспорти місць видалення відходів.
Спеціалістами Держекоінспекції в Херсонській області за 2010 рік здійснено 383 перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в
частині поводження з відходами, в т. ч. 283 — з промисловими відходами,
100 — побутовими. За виявлені порушення складено 875 протоколів про адміністративне порушення на суму 136,583 тис.грн., з яких стягнуто
120,739 тис.грн., в т. ч. — 623 протоколи по промисловим відходам на суму
110,454 тис.грн., 252 протоколи по побутовим відходам на суму
26,129 тис.грн.
За результатами перевірок Державною екологічною інспекцією в
Херсонській області направлено приписи всім головам районних державних
адміністрацій щодо необхідності оформлення полігонів ТПВ [2].
Для зменшення впливу відходів на навколишне середовище необхідно
вдосконалювати законодавчу базу, оновлювати обладнання підприємств,
розробляти нові схеми утилізації відходів. Впроваджувати повторне використання ресурсноцінних матеріалів, бо на даному етапі розвитку суспільства —
це необхідний захід і з точки зору здоров’я населення, чистоти довкілля, і з
точки зору економічної доцільності.
Вирішення проблем переробки, утилізації, знешкодження та поховання
відходів є важливою ланкою в системі заходів з покращення екологічного
стану не тільки в Херсонській області, а і вцілому в Україні та за її межами.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГРУНТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА
ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ
Бродська М.Г.
Таврійський державний агротехнологічний університет
Екологічний стан навколишнього природного середовища в даний час
можна вважати кризовим, що формувався впродовж тривалого періоду. З
появою на планеті Земля біологічного виду найвищої організації — людини, з
її розвитком, розмноженням, міграціями, адаптацією й активізацією діяльності
в біосфері почали розвиватися процеси особливого антропогенного характеру. З шаленою урбанізацією міст стрімко набирає обертів промисловість. Тим
самим все більше занедбується навколишнє середовище. Основними компонентами навколишнього середовища можна вважати повітря, воду та ґрунт, а
також живі організми. Зараз перед людством постає важливе питання зберег-
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ти та покращити стан та якість навколишнього середовища. Для цього потрібно пройти певні шляхи оптимізації з врахуванням екологічних та економічних
аспектів.
Фізико-географічне положення Запорізької області та особливості її
природно-ресурсного потенціалу зумовлюють провідну роль земельного фонду. Проте, тривалий час розвиток землеробства в Запорізькій області відбувався екстенсивним шляхом, в результаті чого розораність сільськогосподарських угідь досягла 84% її території, а по Україні цей показник складає 79%.
Основними умовами раціонального використання земель є: оптимальне
співвідношення цілинних ділянок, лісу, ріллі, пасовищ і сіножатей; склад і
співвідношення площ багаторічних і однорічних культур; доцільна мережа і
розміщення доріг, населених пунктів, зон відпочинку, національних парків,
заповідників; проведення меліорації і рекультивації порушених ґрунтів[4].
Ґрунти області по всій посівній площі щороку втрачають в середньому
понад 93 тис. тонн поживних речовин. В цілому по області вміст гумусу знизився на 0,1%. Особливо велике зниження вмісту гумусу (на 0,11-0,15%) виявлено в Приморському, Бердянському та Вільнянському районах. Головною
причиною зниження гумусу є дуже мале внесення (0,5 т/га) в останні роки
органічних добрив, недостатнє надходження органічних речовин за рахунок
поживних та кореневих залишків, посилена мінералізація органічної речовини
в результаті інтенсивного вирощування просапних культур, змиття родючого
гумусового шару ґрунту в результаті водної ерозії.
За даними Запорізького обласного центру родючості ґрунтів і якості
продукції, забруднення земель важкими металами в Запорізькій області становить 15,67 мг/кг. Згідно щорічному обласному моніторингу ґрунтів було
виявлено із 2250 проаналізованих проб 60 проб з залишковою кількістю пестицидів, а з вмістом пестицидів, вище ГДК, знайдено у 8 пробах ґрунту. З них
ДДТ з метаболітами виявлений у 53 пробах, 5 з них перевищує ГДК, ГХЦГ — у
7 пробах, з них з вмістом пестицидів вище ГДК знайдено в 3 пробах[3].
Якщо не виправити ситуацію з внесенням добрив, поживних речовин
ще вистачить на 7-10 років, а після цього терміну врожаї сільськогосподарських культур різко зменшаться, тому що ґрунти будуть остаточно виснажені.
На чорноземних та каштанових ґрунтах слід запроваджувати полезахисне
лісонасадження, агротехнічні методи боротьби з ерозією, сівозміни з часткою
багаторічних трав і бобових культур не менше 25%, внесення органічних і
мінеральних добрив[2].
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2000 року
№11.73* в області всі середньо — та сильно-еродовані ґрунти на схилах 0-5°
підлягають консервації (залуженню) — 341,8 тис. га, а сильнозмиті ґрунти на
схилах понад 5° і піски відводяться під залісення — 11,4 тис. га.[1]. На солонцях і солонцюватих ґрунтах, які відзначаються підвищеним вмістом ввібраного натрію, високою лужністю та незадовільними водно-фізичними властивостями, ефективним засобом підвищення їх родючості є внесення гіпсу, фосфогіпсу тощо, які рекомендується вносити під оранку в поєднанні з органічними
добривами. Періодичне (один раз на 4-5 років) їх гіпсування з внесенням
підвищених доз органічних добрив і сівбою багаторічних бобових трав є важливим фактором покращення меліоративного стану цих ґрунтів. Таким чином,
дія різноманітних природних та антропогенних факторів на ґрунтовий покрив
призвела до зменшення продуктивності ґрунтів. І в зв'язку з цим вкрай необхідним є проведення певних заходів меліоративного, агротехнічного, агрохімічного характеру, тому, що подальше використання ґрунтів не можливе і економічно не виправдане[4].
В умовах економічної нестабільності сільськогосподарського виробництва для зупинення деградації ґрунтових ресурсів області, необхідно оптимізувати структуру посівних площ, зменшити частку чистих парів і просапних
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культур, знизити інтенсивність обробітку ґрунту, вдосконалити технології
виробництва органічних добрив за рахунок широкого впровадження біологізації шляхом використання для цього вторинної продукції рослинництва, зокрема подрібненої соломи, стебел кукурудзи та соняшника, а також розширення площ посівів багаторічних трав та сидеральних культур, внесення органомінеральних добрив, застосування мікробіологічних препаратів та біологічних
стимуляторів рослин, що дозволить утримувати бездефіцитний баланс поживних речовин, покращити екологічний стан орних земель і сільськогосподарських ландшафтів.
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ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ МАКРОФІТІВ В ПРОЦЕСАХ САМООЧИЩЕННІ
ВОДИ
Василенко А.О., Лянзберг О.В.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Водойми мають унікальну властивість — здатність до самоочищення.
Під самоочищенням розуміють комплекс впливу хімічних, фізичних та біологічних факторів на екосистему водойми, в результаті діяльності яких якість
води повертається до початкового (або близького до нього) стану. Зрозуміло,
це спостерігається при невеликому ступені забруднення водойм.
У річкових екосистемах кожен компонент гідробіоценозу виконує визначену функцію в очищенні води. Особливе значення в процесах самоочищення мають вищі водні рослини. Ці рослини жорстко прикріплені до субстрату і є основою для утворення складних гідробіоценозів, очисна спроможність
яких перевищує майже всіх гідробіонтів, узятих разом. Функція вищої водної
рослинності в водотоках різноманітна і численна: вони поглинають і акумулюють біогенні елементи і органічні сполуки, є відмінними фільтраторами,
можуть виступати також в якості детоксикаторів пестицидів та інших токсичних забруднювачів, що потрапляють у воду і водотоки зі стічними водами [2].
Важлива роль вищих водних рослин в процесах поглинання та накопичення мінеральних елементів, що надходять в воду із стоком з сільськогосподарських угідь та інших площ водозбору.
Цим рослинам властива вибіркова здатність в поглинанні азоту, фосфору, калію та інших елементів. Найбільша інтенсивність поглинання макрофітами мінеральних речовин спостерігається в період розвитку і посиленого
росту. В основі процесу самоочищення лежить кругообіг біогенних елементів у
водотоці, в якому роль вищих водних рослин надзвичайно велика. Найбільш
активно поглинаються і використовуються рослинами азот, фосфор, калій,
залізо, хлор і марганець. Азот і фосфор акумулюються майже всіма рослинами
в однаковій кількості (табл. 1). Решта біогенів поглинається і акумулюється в
неоднакових кількостях.
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Таблиця 1
Накопичення деяких біогенних елементів вищими водними рослинами,% в сухій речовині
Об’єкт дослідження
Очерет звичайний
(Phragmites australis)
Рогіз вузьколистий
(Typha angustifolia L.)
Комиш озерний
(Scirpus lacustris)
Сусак зонтичний
(Butomus umbellatus)
Частуха подорожникова
(Alisma plantago aquatica)
Рдестник
пронизанолистний
(Potamogetуn perfoliatus)

Елементи
Кальцій Марганець

Азот

Фосфор

Калій

Натрій

Хлор

2,17

0,35

1,70

0,38

0,10

0,14

1,36

2,52

0,41

0,19

1,07

0,15

0,51

1,10

2,34

0,39

2,37

0,89

0,12

0,40

1,56

2,66

0,40

4,36

1,36

0,21

0,43

1,17

2,09

0,55

2,89

1,20

0,16

0,36

1,87

2,02

0,53

2,01

0,95

0,33

0,33

1,55

Найбільша інтенсивність поглинання і акумуляції біогенів спостерігається на початку вегетації і в кінці літа, зазвичай в серпні.
До кінця вегетації кількість біогенних елементів у надземній частині
рослин різко знижується. Міжвидова відмінність за вмістом біогенних речовин
протягом вегетаційного сезону пояснюється видовою специфікою обміну речовин і особливостями розвитку рослин [1].
Таким чином, зарості вищих водних рослин виступають фактором, що
безпосередньо бере участь у процесі формування якості води в річці. При
розробці заходів щодо охорони вод від забруднення біогенними елементами з
використанням макрофітів необхідно враховувати шляхи руху біогенів в рослинах. Накопичений за період вегетації біогенний елемент, наприклад азот,
до його завершення акумулюється в підземних органах, а саме — кореневищах.
Величина накопичення біогенних елементів залежить від біомаси вищих водних рослин. Кількісним показником поглинання біогенів макрофітами
є коефіцієнт накопичення — відношення концентрації біогену в рослинах до
його концентрації у воді [2].
Не менш важлива водоохоронна роль вищих водних рослин полягає в
їх здатності поглинати й акумулювати токсичні забруднювачі водного середовища, особливо пестициди. Їх поглинання буває активним і пасивним. Переважання того або іншого типу визначається видом взаємозв’язку, його концентрацією в середовищі і видом рослини. Поглинання вищою водною рослинністю токсичних речовин і їх акумуляція, особливо в кореневій системі, сприяє
самоочищенню водотоку (водойми) від токсичних елементів шляхом виключення їх з кругообігу речовин.
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ОПАД ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ ОКОЛОЦЬ СМТ АРТЕМІВКА
Власенко Н. О.1, Густодим І. М.2
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
1

Ліси є найбільш продуктивною рослинною формацією, що відрізняється
саморегуляцією і високою стійкістю. Лісовий фітоценоз представляє собою
надзвичайно складний організм, що несе у собі колосальну енергію і продукує
величезну кількість органічних речовин [2, 6].
Лісовий фітоценоз складається з багатьох взаємозв’язаних і взаємообумовлених елементів. Кожна ділянка лісу — саморегулююча система співжиття фітоценозу, зооценозу, мікробоценозу, ґрунту, клімату, які впливають один
на одного, взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем. Порушення будьякої ланки цієї органічно переплетеної системи призводить до порушення
динамічної рівноваги і балансу, які встановлюються на кожній ділянці лісу [1,
9].
Листя, гілки, плоди та інші залишки лісової рослинності протягом року
постійно надходять на ґрунтову поверхню і складають лісовий опад. Це найбільш багаті зольними речовинами та азотом (нітрогеном) частини рослин.
Опад — основний матеріал для утворення лісової підстилки та гумусу. Від його
кількості, складу, часу і оточуючих його умов залежать особливості ґрунтоутворювального процесу, формування лісового ґрунту.
Головний постачальник опаду — деревостани. У лісах помірного поясу,
включаючи тайгу, змішані ліси і лісостеп, величина цього опаду дорівнює 0,57-8 т на 1 га на рік. Найбільш характерні середні величини — 2-4 т/га. У вологих тропічних лісах річний опад досягає 12 т і більше. Великий вплив на
величину опаду надають склад деревостану, його форма, вік, густота, зімкненість і повнота, тип лісу. Деревні породи за кількістю утвореного ними опаду в
чистому деревостані можна розподілити в наступному порядку: найбільший
опад дає буковий деревостани, за ним ялина і береза, далі в порядку зменшення йдуть сосна, дуб, модрина. Максимальна маса осаду спостерігається за
відсутності в ньому рубок догляду (проріджування). У цей час у результаті
самозріджування відмирає велика кількість дерев, яка значно збагачує ґрунт
органічною речовиною [3, 5-6].
Опад у лісі утворюється не тільки за рахунок деревних ярусів, але також і трав’янистого покриву. Деякі дані показують, що він у лісі дає у деяких
випадках майже таку ж масу органічного матеріалу ґрунті, яку і деревостани.
До опаду, відносять листя дерев, залишки трав'янистого ярусу, гілки,
шишки та ін; дерева в опад не включають, їх відносять до відпаду. Роль опаду
і відпаду відрізняються. Відпад досить локальний, довго зберігається (іноді
його розкладання затягується на 70-100 років). У окремих випадках, досягнувши певної стадії розкладання, він служить субстратом для відновлення деревних порід. Зольні речовини, закріплені в відпаді, повільно надходять і використовуються іншими компонентами біосистеми. Зовсім інша роль опаду. У
пристигаючих і стиглих лісостанах він протягом року повністю переходить у
підстилку, певна частина якої повністю розкладається. Отже, зольні елементи
опаду швидше вивільняються і надходять у кругообіг [5-6].
На величину опаду впливають багато чинників: ґрунтово-кліматичні
умови, погодні умови поточного та попереднього років, ступінь впливу листоїдних комах, порода, вік деревостану. У лісах помірного кліматичного поясу
максимум опаду припадає на осінні місяці. Помітно різниться запас опаду по
роках. Якість опаду в першу чергу визначається вихідним матеріалом. Вміст
таких важливих для гумусоутворення речовин, як лігнін, целюлоза і геміцелюлоза, подібний у багатьох рослин [5-7].
Нами проведено дослідження дубових насаджень смт. Артемівки Чутів-
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ського району Полтавської області з метою виявлення запасу і фракційного
складу опаду. Визначення запасів опаду проводилося у листопаді. Проби
відбиралися у шестикратній повторності. При відборі проб використовувалися
загальновизнані методики [1, 8], застосовувалася рамка розміром 33х33 см2.
Метод розділення опаду на фракційні групи використовувався за Л. О. Карпачевським (1981) [4].
Виявлено, що межі накопичення опаду на досліджуваній території знаходилися в інтервалі 78,0–194,0 ц/га.
Встановлено, що основну частину опаду складає фракція листя (близько 85,0%) (рис.). Набагато менше в ній міститься плодів (7,0%), стебел
(3,0%), та рослинних решток, які віднесені в окрему фракцію.
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рослинні залишки

Рис. Фракційний склад опаду дубових насаджень околиць
смт Артемівка
Отже, опад на даній території варіює у значних межах і може слугувати
показником накопичення сухої надземної маси дубових насаджень, зокрема
листкової поверхні.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН МАЛИХ РІЧОК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Грабова Т.П.
Таврійський державний агротехнологічний університет
Характерною рисою сучасного етапу розвитку людства є зростання антропогенних навантажень на природу. Взаємодія суспільства і навколишнього
середовища стає більш інтенсивною, різноманітною і складною. Це треба
розглядати як закономірний історичний процес розвитку суспільства. За таких
умов особливої актуальності набувають раціональне використання і охорона
природних ресурсів, в тому числі водних. Охорона водних ресурсів являє
собою комплексну проблему, що пов’язана з усіма галузями народного господарства.
Основою водогосподарського балансу в країні є річковий стік. Найбільш доступне джерело водних ресурсів — стік малих річок. У басейнах малих річок формується понад 60% водних ресурсів України. Завдання водогосподарських систем малих річок різноманітні: вони забезпечують водою промисловість, комунальне і сільське господарство, значною мірою сприяють
соціальному розвитку окремих регіонів.[5]
Запорізька область розташована у південно-східній частині України.
Територія області займає 27,2 тис.км2. Природні умови Запорізької області
сприятливі для розвитку багатьох галузей народного господарства. З усієї
території області орні землі займають 75%. У надрах області зосереджені
великі запаси корисних копалин, які розробляються. На більшій частині Запорізької області сформувалися високородючі чорноземні ґрунти. Помірно континентальний клімат Запорізької області сприятливий для вирощування різних
рослин, як сільськогосподарського так і природного призначення. [4]
До водного фонду Запорізької області відносяться річки, озера, ставки,
водосховища, землі водного фонду, підземні води. Загальна довжина всіх 978
водотоків в межах області — 5789,9 км. Річки, які протікають по території
Запорізької області, як по густоті гідрографічної мережі, так і по водності,
розподілені нерівномірно. Живлення річок, в основному, снігове та дощове.
Більша частина річок відноситься до малих. Наприклад, Лозоватка —
72 км, Малий Утлюк — 67 км, Домузгла — 28 км. Тільки шість річок (Дніпро,
Молочна, Берда, Гайчур, Конка, Верхня Терса) мають довжину більше 100 км.
В жаркий літній період більшість малих річок, таких, наприклад, як Тащенак,
Домузгла, Великий і Малий Утлюк, пересихають.[6]
В малих річках розвивається складний комплекс водяної та водноболотної рослинності і не менш різноманітної фауни. Організми, що живуть
тут, набули ряд адаптацій (пристосувань). Первинним біологічним субстратом
для формування гідробіоценозу в річці, особливо малій, є рослинні угруповання. Вищі водні рослини відіграють роль первинних продуцентів органічної
речовини та кисню, беруть активну участь у самоочищенні води, є субстратом
для річкового біоценозу в цілому. Вищі водні рослини зосереджені по берегах
річок, затоках, мілководдях. Наприклад: очерет звичайний, рогіз вузьколистий, частуха подорожникова, сусак зонтичний, стрілолист звичайний, елодея
канадська або водяна чума, глечики жовті, водяний горіх.[1]
Особливістю долин малих річок є поєднання на невеликих територіях
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різних місць існування птахів, це значно підвищує мозаїчність зональних степових ландшафтів, що дає можливість розширення ареалів окремих видів
птахів вздовж русел річок. У межах ділянки на р. Молочній виявлено гніздування 62 видів птахів із 8 рядів. За способом гніздування орнітофауни у межах досліджуваної заплави р. Молочної прослідковується наступна картина —
5 видів (8,1%) дуплогніздників, 22 види (35,5%) гніздиться на землі, 7 видів
(11,3%) — на деревах, 8 видів (12,9%) — на технічних спорудах; та 34 види
(54,8%) гніздиться в очереті, з яких 6 видів гніздяться на землі: гуска сіра
(Anser anser), крижень (Anas platyrhynchos), синьошийка (Luscinia svecica),
вівсянка очеретяна (Emberiza schoeniclus), трав'янка чорноголова (Saxicola
torquata), жовтоголова плиска (Motacilla citreola).
Птахи відкритих пісчаних відмілин представлені наступними видами:
пісочник морський (Charadrius alexandrinus) та дерихвіст лучний (Glareola
pratincola), гніздяться виключно на землі.
До видів, що найтісніше пов'язані з різними типами лучних біотопів та
їх екотонів, у яких наявні травостої різної висоти, заболочені і сухі ерозійні
ділянки, належать трав'янки лучна (Saxicola rubetra) і чорноголова (Saxicola
torquata). Ці види є добрими індикаторами стану пасовищних екосистем.[2]
У неглибоких стоячих водоймах і тихих затоках річок спорадично майже по всій області зустрічаються представники порядку Лататтецвіті — латаття
біле і глечики жовті. Досить часто зустрічається хвилівник звичайний. Звичайними мешканцями прісних водойм області є кущири темно-зелений і підводний.
Значна частина жовтецевоцвітних нашого краю відноситься до ефемероїдів — рослин, які переживають зимовий період у вигляді підземних органів,
наприклад, кореневищах, бульбах, цибулинах тощо. Саме вони утворюють
групу так званих первоцвітів — рослин, цвітіння яких припадає на березеньтравень: пшінка калюжнице листа (Ficaria calthifolia) і степова (Ficaria
stepporum), горицвіти волзький (Adonis wolgensis) і весняний (Adonis
vernalis L.), анемони жовтецева (Anemone ranunculoides) і лісова (Anemone
sylvestris), сон чорніючий (Pulsatilla pratensis) тощо. У флорі області вільха
клейка, береза повисла і дніпровська зустрічаються рідко і тільки у долинах
річок, переважно у північних районах області.[3]
Найбільше відчули за останні десятиліття тиск людської діяльності малі
річки, саме вони найбільше змінились, а подекуди навіть повністю зникли.
Більшість малих річок Запорізької області відчувають вплив забруднення стічними водами промислових підприємств, сільськогосподарського
виробництва, комунального господарства. Щорічно у річки області скидається
близько 163 тис. т забруднюючих речовин. Крім цього, вода малих річок Запорізької області є непридатною для господарсько-питного водопостачання і
малопридатною навіть для зрошення та риборозведення, тому що за загальним вмістом солей вона відноситься до мінералізованих. Через неефективну
роботу очисних споруд, особливо в житлово-комунальному господарстві (м.
Гуляйполе, м. Оріхів, смт. Чернігівка, смт. Якимівка, смт. Куйбишево тощо) в
малі річки скидаються забруднені зворотні води. Щорічно обсяги скиду забруднених зворотних вод безпосередньо у малі річки від суб'єктів господарювання досягають 23-25 млн. м3. Особливо актуальною є проблема змиву забруднюючих речовин з урбанізованих територій (м. Запоріжжя, м. Мелітополь, м.
Пологи, м. Оріхів, м. Токмак тощо). Крім того, у малі річки надходять дренажні
води, з якими до водних об'єктів надходять мінеральні солі, фосфати, органічні речовини, мінеральні добрива, пестициди і гербіциди.
Найбільший вплив на екологічний стан водних об'єктів мають аварійні
ситуації на міських каналізаційних мережах. На цей час більшість водопровідних і каналізаційних мереж м. Запоріжжя, м. Мелітополя, м. Токмака, м. Оріхова, м. Поліг знаходяться в незадовільному стані. Виникненню серйозних
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аварійних ситуацій загрожують зношене та застаріле технологічне обладнання, відсутність коштів на його ремонт і нове будівництво.[7]
Підтримання і відновлення природного стану русел малих річок є складовою частиною заходів по поліпшенню їх екологічного стану. При розробці
комплексних схем охорони і раціонального використання водних ресурсів
малих річок необхідно виділити ті річки, стан яких потребує першочергових
інвестицій у водоохоронні заходи.
Збільшення антропогенного навантаження, тобто прямого або побічного впливу господарської діяльності, на басейн малої річки призводить до перетворення природної системи в нову, природно-господарську, в якій встановлюється інший урівноважений стан, що відповідає зміненій природноекономічній ситуації. Отже, виникає необхідність розробити і здійснити ці
заходи, які регулюють це навантаження, запобігають або послаблюють його
негативну дію.
Кожна річка як складова частина живої природи має свої особливості і
потребує індивідуального підходу до вивчення, а тим більше проведення
будь-якої господарської діяльності в її басейні. Від того, з якою мірою відповідальності людина буде ставитися до цієї роботи, залежить життя і здоров'я
нинішнього та прийдешніх поколінь.
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ ДНІПРО В
МЕЖАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сусляк М.В., Лянзберг О.В.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Річка Дніпро — головна водна артерія нашої країни. За рахунок дніпровських водних ресурсів вирішуються проблеми водопостачання і зрошення
ряду регіонів півдня і сходу України, а також Дніпро дуже важливий для транспорту і економіки нашої країни.
З кожним роком екологічна ситуація річки Дніпро суттєво погіршується
внаслідок зростаючого антропогенного навантаження, що призводить до
якісних і кількісних змін їх водного середовища і донних відкладень, безпосередньо впливає на гідроекосистему. Сьогодні екосистеми Дніпра деградують
через грубі порушення людиною всіх правил і принципів раціонального природокористування, зламані вертикальні та горизонтальні зв'язки біоти й абіотичного оточення.
Інтенсивне використання Дніпра, особливо починаючи з XX століття,
призвели до появи низки серйозних екологічних проблем, головними з яких є
забруднення вод Дніпра промисловими і господарсько-побутовими стічними
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водами, а також заболочування Дніпра: внаслідок споруди каскаду ГЕС річка
в середній і нижній течії перетворилася на ланцюжок озер з практично стоячою водою [2].
З метою проведення спеціальних гідроекологічних досліджень стану
річки Дніпро проби води відбиралися з контрольного створу, розташованого
на Молодіжному пляжі міста Херсон.
Комплексна екологічна оцінка якості поверхневих вод суші включала
три блоки: блок А — сольовий фон (мінералізація, сульфати, хлориди), блок
Б — еколого-санітарні або трофо-сапробіологічні характеристики (біогенні
сполуки — азот амонійний, азот нітритний, азот нітратний, фосфати; органічна речовина та газовий режим — розчинений кисень, БСХ, ХСХ; механічні
домішки — завислі речовини), блок С — специфічні характеристики токсичної
дії (нафтопродукти, мідь, хром, залізо, марганець, СПАР) [1].
Для екологічної оцінки річки Дніпро в межах Херсонської області (пляж
Молодіжний) було обрано за екологічний оптимум клас прісних вод (І) за
гіпогалінними категоріями (І клас якості природних вод) (табл. 1).
Таблиця 1
Екологічна оцінка річки Дніпро (пляж Молодіжний) в межах
Херсонської області
Показники одиниці
вимірювання

Оптимальне
Фактичне значення
Екологічний
значення
індекс (Ie)
Блок А — сольовий фон
Мінералізація, мг/л
1000
337,0
0,3
Сульфати, мг/л
200
54,4
0,3
Хлориди, мг/л
400
30,4
0,1
IA — сольовий індекс за мінералізацією 0,3
Блок Б — трофо-сапробіологічні характеристики (еколого-санітарні)
Біогенні сполуки
Азот амонійний, мг N/дм3
10
0,109
0,01
Азот нітритний, мг N/дм3
0,002
0,009
4,5
Азот нітратний, мг N/дм3
0,2
0,192
1,0
3
Фосфати, мг Р/дм
0,015
0,26
0,06
Органічна речовина і газовий режим
3
Розчинений кисень, мг О2/дм
8
9,3
0,9
ХСК
9
23,3
0,4
БСК5
1
0,18
5,6
Механічні домішки
Зважені речовини, мг/дм3
5
5,0
1,0
IБ — трофо-сапробіологічний індекс за вмістом БСК5 5,6
Блок С — специфічні характеристики токсичної дії
Нафтопродукти, мкг/ дм3
10
0,3
0,03
Мідь, мкг/дм3
1
0,01
0,01
3
Хром, мкг/дм
2
0,001
0,0005
3
Залізо, мкг/дм
50
0,18
0,0036
Марганець, мкг/дм3
10
0,005
0,0005
3
СПАР, мкг/дм
10
0,03
0,003
IС — токсичний індекс за вмістом нафтопродуктів 0,03

В ході проведених досліджень було встановлено, що у річці Дніпро
(пляж Молодіжний) не спостерігалося перевищення ГДК (СанПиН) по сольовому складу води, по трофо-сапробіологічним (еколого-санітарним) показникам. Спостерігалось перевищення по специфічній токсичній дії нафтопродуктів — 0,3 мкг/ дм3 (норма 0,05 мкг/дм3).
В цілому проаналізувавши дані екологічної індексації було визначено,
що річка Дніпро (пляж Молодіжний) за екологічною класифікацією відноситься до другого класу якості води, за категоріями якості води належить до другої та третьої категорії в залежності від пор року (якість води — добра, ступінь
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чистоти — чисті, трофність — мезотрофна, сапробність — β-мезосапробна).
Для вирішення екологічних проблем річки Дніпро потрібно розробити
та впровадити цілий комплекс заходів, які дозволили б значно зменшити
вплив забруднюючих факторів. Пріоритетні заходи та шляхи їх реалізації
наступні:
1) упорядкування існуючого водовідведення на об'єктах: житловокомунального господарства, господарських об'єктах, сільськогосподарських
угіддях, урбанізованих територіях;
2) упорядкування і підвищення технічного і технологічного рівнів спеціального водокористування;
3) створення та упорядкування водоохоронних зон і прибережних
смуг;
4) здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних та гідротехнічних
протиерозійних заходів [3].
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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА БІОРІЗНОМАНІТТЯ НА ТЕРИТОРІЇ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРИМОРСЬКЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО»
Школик А.Ю.
Таврійський державний агротехнологічний університет
Біорізноманіття є ключовим чинником забезпечення екологічної рівноваги довкілля, проблеми його збереження є актуальними. Україна, яка займає
близько 6% площі Європи і має не менше 35% її біорізноманіття, може розглядатися як один із чинників відновлення біорізноманіття всієї Європи.
Термін “біологічне різноманіття” визначається як “різноманітність живих організмів з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та
інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає у себе різноманітність у рамках виду, між видами і різноманітність екосистем”.[1]
Державне підприємство «Приморське лісове господарство» розташоване в південній частині Запорізької області на території Приморського, Чернігівського, Токмацького адміністративних районів та міста Токмак.
На території лісгоспу виділяють такі основні ландшафтні елементи:
морські мілководдя і затоки, акумулятивні острови і коси,солоні озера, штучні
лісонасадження, глинисті і піщані обриви, сільськогосподарські угіддя, луки. У
межах перерахованих ландшафтних елементів виділяються наступні групи
біотопів: піщано-мулисті пляжі, очеретяні асоціації, солончакові болота, мілководдя, деревна рослинність, чагарники, степове різнотрав’я, псамофитна
рослинність, антропогенні. Останні представлені промисловими спорудженнями і житловими приміщеннями.
Панівними породами лісового фонду території є: сосна кримська(Pinus
pallasiana), ясен зелений(Fraxinus pennsylvanica), в’яз дрібнолистий(Ulmus
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parvifolia), гледичія колюча (Gleditsia triacanthos), маслина вузьколиста
(Elaeagnus angustifolia), тамарикс чотири тичинковий(Tamarix tetrandra Pall),
дуб звичайний (Quercus robur), ясен звичайний (Fraxinus excelsior), акація
біла(Robinia pseudoacacia), клен гостролистий (Acer platanoides), абрикос
звичайний (Prúnus armeniáca).
На території «Приморського лісового господарства» зустрічається занесена (адвентивна) рослинність. Поява такого явища обумовлена підвищенням міграції людей при подорожах, транспортуванням вантажів. Саме таким
шляхом на територію України потрапили американські бур'яни — дурнишник
(Xanthium), щириця (Amaranthus), циклахена (Cyclachaena), дуже небезпечна
амброзія (Ambrosia). Деякі з даних рослин досить швидко зникають, не витримуючи конкуренції з аборигенними рослинами, деякі легко пристосовуються до нових умов.
Частина території«Приморського лісового господарства» розташована і
на морському узбережжі, тому слід звернути увагу і на псамофітні степи, які
пов'язані з піщаними або піщано-черепашковими ґрунтами, що притаманні
морському узбережжю, косам та пересипам. Зустрічаються вони лише фрагментарними ділянками, де були умови для їх збереження — відсутність випасу
худоби, розорювання ґрунтів. Тут переважають характерні для піщаних ґрунтів злаки — ковила дніпровська(Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin), колосняк піщаний (Elymus arenarius), осока колхидська (Carex colchica), катран
приморський (Crambe maritima), синьоголовник приморський (Eryngium
maritimum), а з кущів — тамариск (лат. Tamarix).[2]
Основними негативними факторами які впливають на ріст і розвиток
рослинних насаджень на території «Приморського лісового господарства» є
антропогенний фактор, зумовлений використанням лісового фонду для потреб
мисливського господарства і в рекреаційно-оздоровчих цілях; кліматичні
фактори — пізні весняні та ранні осінні заморозки, періодичні пагубні суховії,
високі температури в літній період при нестачі вологи.
Фауна території Приморського лісгоспу зазнала втрат, внаслідок розорювання степів та зміни агроекосистем. Але незважаючи на це територію
населяє значна кількість ссавців: хижих, зайцеподібних, парнокопитних;
птахів: гусеподібних, куроподібних, журавлеподібних, сивкоподібних, голубоподібних.
Багато видів тварин знаходяться в дуже депресивному стані і тому вимагають охорони. Зокрема до Червоної Книги України занесені 10 видів ссавців: нетопир середземноморський (Pipistrellus kuhlii), вечірниця велетенська
(Nyctalus lasiopterus Schreber) (комахоїдні), мишівка степова (Sicista subtilis),
тушканчик великий (гризуни) (Allactaga major), азовка (Phocoena phocoena
relicta) (китоподібна), горностай (Mustela erminea), тхір степовий (Mustela
eversmanni), перегузня звичайна (Vormela peregusna), борсук звичайний
(Meles meles), видра річкова (Lutra lutra) (хижі); 21 вид птахів: лебідьшипун(Cygnus olor), лебідь кликун (Cygnus cygnus), гуска білолоба мала
(Anser erythropus), казарка червоновола (Branta ruficollis), огар (Tadorna
ferruginea), галагаз (Tadorna tadorna), чернь білоока (Aythya nyroca),гоголь
(Bucephala clangula), крохаль великий (Mergus merganser), крохаль довгоносий (Mergus serrator), луток (Mergus albellus), савка (Oxyura leucocephala),
дрофа (Otis tarda), хохітва (Tetrax tetrax), ходулочник (Himantopus
himantopus), шилодзьобка (Recurvirostra avosetta), кулик-сорока (лат.
Haematopus bachmani), кроншнеп великий (Numenius arquata), веретенник
великий (Limosa limosa), голуб-синяк (Columba oenas); 2 види плазунів: гадюка степова (Vipera renardi), мідянка звичайна (Coronella austriaca); 18 видів
комах, один вид кільчастих червів. Тільки за останні 350 років у світі назавжди зникли понад 60 видів наземних тварин, 100 видів птахів і третина з них —
за останні 50 років. Багато хто з них були ендеміками. (гр. — місцевий), бли-
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зько 1000 перебувають під загрозою зникнення.[2]
Окремі частини і ділянки лісгоспу зазнають шкідливого впливу розташованих поблизу промислових і сільськогосподарських підприємств, а також
надмірних рекреаційних навантажень, внаслідок чого відбувається повне або
часткове погіршення загального санітарного стану лісового фонду , зміна
середовища існування тваринних організмів.
Для зменшення негативного впливу на територію необхідно:
− нормувати антропогенне навантаження на ландшафтні системи та
сформувати політику збалансованого еколого-економічного розвитку з врахуванням специфіки даного регіону;
− дотримуватись природоохоронного законодавства;
− проводити всі можливі в реальних умовах заходи, спрямовані на
покращення санітарного стану території лісгоспу, а також приділити увагу діяльності, направленій на поліпшення якісних характеристик, шляхом запровадження сучасних технологій, дій, інформаційній роботі серед дорослого населення та молоді;
− співпрацювати з працівниками сільського господарства, промислових підприємств, представниками бізнесу та влади.
− розробити та впровадити заходи для відновлення і оздоровлення
лучних та степових екосистем;
− здійснити заходи щодо збереження середовищ існування тварин;
− оптимізувати рекреаційне навантаження на території.
Отже, стан і динаміка рослинного і тваринного світу на території Державного підприємства «Приморське лісове господарство» дають можливість
провести екологічну оцінку біорізноманіття. Усі види господарської діяльності
велися згідно чинних нормативних актів. Вони були направлені на підвищення
якісного стану біорізноманіття, збереження його і підвищення захисних властивостей лісгоспу. Значного негативного впливу на стан рослинного і тваринного світу господарська діяльність не спричинила.
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РОЗДІЛ 5. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В ОСВІТНІХ
ЗАКЛАДАХ

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ
БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ» СТУДЕНТАМ У ВИЩОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ
Дев’яткіна Т.О., Колот Е.Г., Чечотіна С.Ю., Луценко Р.В., Сидоренко А.Г.
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Сучасна вища медична освіта в Україні передбачає підготовку спеціаліста-медика, який повинен мати фундаментальні знання, бути висококваліфікованим фахівцем і водночас високогуманною, моральною та чуйною людиною з високою професійною компетентністю. Реалії сьогодення потребують
глибокого переосмислення поняття фахової компетентності, в яке вкладається
майстерне володіння професійними навичками, висока ерудиція, вміння на
високому рівні провести лікувально-діагностичні процедури, дотримуючись
при цьому загальноприйнятих біоетичних норм. Це вимагає тісної інтеграції у
свідомості студента-медика фахових знань та біоетичних норм і принципів. А
тому важливим є впровадження основ біоетики у навчальний процес вищих
медичних навчальних закладів IV рівня акредитації [1, 3, 4, 6].
Під терміном біоетика слід розуміти системний аналіз дій людини в біології та медицині у світлі моральних цінностей і принципів. Медична біоетика є
наукою про закони, принципи та правила регулювання професійної поведінки
медичних працівників і дослідників, що сприяє безпеці використання нових
медичних технологій і попереджає лікарів і вчених про неприпустимість завдання шкоди людині, її нащадкам, усьому людству та біосфері у цілому. Вона
ґрунтується на повазі до життя та гідності здорової та хворої людини, інтереси
яких завжди повинні оцінюватися вище, ніж інтереси науки або суспільства
[2].
Біоетика є не тільки сучасним етапом розвитку медичної етики та деонтології, а й основою для побудови науково обґрунтованого балансу між новітніми медико-біологічними технологіями, з одного боку, і правами людини,
принципами гуманізму, суспільного прогресу — з іншого.
Останнім часом в Україні чимало зроблено на шляху до впровадження
етичних принципів у медичну практику та біомедичну науку. Зокрема, створена Комісія з питань біоетики при Кабінеті Міністрів України, Комітети з біоетики НАН, АМН і МОЗ України.
Предметом і завданням біоетики є розгляд і розв’язання суперечливих
етичних проблем, які можуть виникнути в процесі медичної практики, під час
виконання біомедичних досліджень та експериментів або у разі комбінації цих
видів професійної діяльності.
У ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» до переліку
елективних курсів включена навчальна дисципліна «Основи біоетики та біобезпеки» у підготовку студентів за спеціальністю 7.110101 — лікувальна
справа, 7.110104 — педіатрія, 7.110105 — медико-профілактична справа,
7.110106 — стоматологія, вивчення якої здійснюється у V–VІ семестрах 3-го
року навчання. Засвоєння основ біоетики базується на знаннях, отриманих
студентами при вивченні медичної біології, нормальної та патологічної анатомії та фізіології, гістології, фармакології, пропедевтики педіатрії, пропедевтики
терапії, загальної хірургії, загальної гігієни, латинської мови, історії медицини,
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основ законодавства України й інтегрується з цими дисциплінами. Це закладає
основи формування у студентів умінь та навичок, які визначаються кінцевими
цілями дисципліни та можуть бути використані студентами при вивченні клінічних дисциплін на 3–6-х курсах і у наступній професійній діяльності.
У 2011 року затверджена нова програма дисципліни «Основи біоетики
та біобезпеки» для студентів 3-го курсу вищих медичних навчальних закладів
IV рівня акредитації МОЗ України для спеціальностей 7.110101 — лікувальна
справа, 7.110104 — педіатрія, 7.110105 — медико-профілактична справа,
7.110106 — стоматологія напряму підготовки «Медицина» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затвердженого наказом МОН України від 16.04.2003 №239,
навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації [5].
Програма з дисципліни структурована і представлена одним модулем,
який містить один змістовий модуль, відповідно до вимог розробки навчальних
програм навчальних дисциплін (табл.). Видами навчальної діяльності студентів, згідно з навчальним планом є лекції, практичні заняття та самостійна
(індивідуальна) робота студентів.
Таблиця
Структурний план підготовки студентів з дисципліни
«Основи біоетики та біобезпеки»
Структура
навчальної
дисципліни
Модуль I
Змістових
модулів — 1

Кількість годин / з них
Всього
Аудиторних
годин /
Лекц.
Практ.
кредитів
45 / 1,5
6
24

Рік
навчання

Види контролю

СРС

15

3

Поточний та
підсумковий модульний контроль

Тематичні плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи забезпечують вивчення усіх тем, що входять до складу змістового модулю.
Форми контролю та система оцінювання здійснюються відповідно до вимог
програми дисципліни та інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умов кредитно-модульної системі організації навчального
процесу, затвердженої МОЗ України (2005).
Метою дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки» є:
1. Формування знань щодо моральної сторони діяльності людини в
медицині та біології;
2. Формування знань щодо збереження живими організмами своєї біологічної суті, біологічних якостей, запобігання широкомасштабній
втраті біологічної цілісності;
3. Формування знань щодо законодавчих документів, що захищають
індивідуум, суспільство і людство в цілому від небажаних і згубних
наслідків упровадження в практику нових медико-біологічних технологій;
4. Виховання глибокої переконаності в необхідності неухильного дотримання етичних і моральних норм, правил і принципів у своїй
практичній діяльності;
5. Формування вміння оцінювати новітні досягнення біології та медицини з точки зору визначення ступеня їх небезпеки для людини і
суспільства сьогодні й у майбутньому.
У процесі вивчення дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки» студенти отримають інформацію щодо законів, принципів і правил регулювання
професійної поведінки медичних працівників, що в майбутній роботі лікаря
сприятиме безпечному використанню нових медичних технологій (генетичних,
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репродуктивних, трансплантологічних) та запобігатиме нанесенню шкоди
людині. Засвоєння основ біоетики формує у студентів-медиків наступне: вміння ідентифікувати та аналізувати конфліктні ситуації, що виникають на стику
медицини, біології, філософії та юриспруденції та визначати конкретні шляхи
їхнього розв’язання; розуміння нормативно-правового регулювання взаємовідносин «лікар — хворий»; знання міжнародних декларацій з питань медичної етики, біоетики, вивчення основ біобезпеки держави; володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини, її тіла як об’єкта анатомічного та клінічного дослідження; вміння застосовувати моральні, етичні та
фахові норми в професійній діяльності.
Таким чином, введення у навчальний процес підготовки сучасних лікарів дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки» стало своєчасним і обґрунтованим вимогам сьогодення. Ці знання забезпечать майбутнім лікарям нооетичні принципи і тактику їх професійної діяльності.
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АСПЕКТЫ КОРРЕКТИРОВКИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЭКОЛОГОВ И
БОТАНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА БИОЛОГИИ, ЭКОЛОГИИ И
МЕДИЦИНЫ ДНУ ИМ. О. ГОНЧАРА
Цветкова Н.Н., Дубина А.А.
Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара
В последнее время подготовка квалифицированных специалистов в
высшей школе приобрела особые трудности. Это связано в определенной
мере с дифференциацией школьного образования (школа биологического
направления, школа математического направления, физического и т. д.),
падением престижности высшего образования и общими негативными процессами в обществе. Возникла необходимость в поисках эффективных инновационных методов управления учебным процессом, методов гармонизации учебной и учебно-исследовательской работы студентов, внедрения прикладной
направленности в процесс обучения.
Поступив в вуз, студенты ботаники и экологи факультета биологии,
экологии и медицины испытывают трудности при освоении таких дисциплин
как «Биометрия», «Моделирование и прогнозирование состояния экологических систем», «Нормирование антропогенной нагрузки на системы», «Систе-
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матика растений» и т. д.
Оказалось целесообразным внедрить в учебный процесс методику
обучения, позволяющую наряду с изучением нового вузовского материала
проводить коррекцию среднего образования; для этого необходимо разработать задания, содержащие элементы школьной программы, наиболее востребованные при обучении в вузе.
Для решения проблемы использовано два пути:
1) для гармонизации процесса обучения предлагаются индивидуальные задания, которые студенты выполняют дома; на занятиях выделяется время для разрешения трудных ситуаций, при этом студенту предлагается справочная литература и консультация по ориентированию в ней; студентам предлагается заполнять специальную тетрадь необходимой информацией в виде алгоритмов и определений;
2) второй способ гармонизации занятия предполагает подготовку перечня вопросов для проработки материала читаемых курсов и
школьной программы, связанной с дисциплиной. Группу необходимо разделить на две команды. Каждая команда должна задать соперникам вопрос по составленной программе, выслушать ответ,
уметь его оценить и сделать правильное заключение.
Далее в каждом читаемом для экологов и ботаников курсе постепенно
раскрываются вопросы уменьшения конфликтности между урбанизированными формами антропогенной среды и природой, которая довольно часто страдает от человека.
При чтении курса «Моделирование и прогнозирование состояния экосистем» прагматично и четко отмечается, что решение важных и актуальных
проблем устойчивого экономического развития, обеспечение защиты окружающей среды от загрязнений невозможно без использования методов математического моделирования экосистем. Для решения этих проблем необходимы
совокупность переменных, характеризующих антропогенное воздействие на
природную среду, и учет различных критериев качества природной среды. С
проблемами оценки качества природных и антропогенно-преобразованных
систем, экологической устойчивости, целостности, сопротивляемости экосистем связаны проблемы сбора и обработки экологической информации.
Но в настоящее время не существует учебного пособия, в котором основы экологической информатики, методы математического моделирования
экологических систем и последние достижения в этих областях были бы изложены достаточно широко и четко, на научном уровне, практически реализованы, доступны для понимания и освоения огромным количеством студентов естественнонаучных факультетов.
При чтении курса приходится поднимать вопросы достоверности и
правильности данных, оценивающих состояние экологической системы, и
излагать их в доступной для студентов форме, выявлять в этих данных скрытые закономерности и использовать полученные результаты для создания
моделей и прогнозирования состояния экологических систем, а также для
принятия решений по управлению качеством природной среды.
Убеждать студентов в том, что классические методы математического
моделирования (многомерный статистический анализ: регрессионный, корреляционный, дисперсионный, кластерный, дискриминационный, факторный и
др., а также различные методы качественного, аналитического и численного
решения систем дифференциальных уравнений) не утратили своей актуальности в настоящее время и по праву занимают в исследовании экологических
систем достойное место.
Методы экологической информатики для сбора, математического анализа и обработки экологических данных и математического моделирования
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экосистем излагается на понятном и доступном языке для понимания студентами естественнонаучных факультетов; сравнивается современная терминология с предыдущей, раскрывается их различие и сходство. Приводятся конкретные модели экосистем и пути их построения. Например, методы составления и решения систем дифференциальных уравнений динамики лесных
экосистем, регрессионные уравнения загрязнения окружающей среды автотранспортом и др.
Обращается особое внимание студента на то, что математические методы, математические и компьютерные модели расчета оценок воздействия
на окружающую среду должны быть основаны на концепции экологоэкономической оптимизации и интегрированы в парадигму устойчивого развития общества.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРО ВПЛИВ
ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ НА ЛЮДИНУ ПРИ ВИВЧЕННІ
ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ
Криловець М.Г.
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Формування потреби у здоровому способі життя молоді — важливий
крок на шляху активізації людського фактора, який має кінцевою метою забезпечення всебічно гармонійного розвитку особистості. Здоровий спосіб
життя має реалізовуватися в сукупності всіх основних форм життєдіяльності —
трудової, суспільно-побутової та у дозвіллі. Формування здорового способу
життя передбачає закріплення комплексу оптимальних навичок, умінь та
відповідних стереотипів, які охоплюють раціональну організацію праці, дозвілля, харчування, фізичну активність, сферу індивідуальної гігієни, сімейне
життя, виключаючи шкідливі звички. Більшість науковців сходяться на тому,
що необхідно виховну роботу в навчальних закладах організовувати так, щоб
у молоді сформувалась активна життєва позиція, щоб діти і молодь займалися
свідомим та цілеспрямованим самовдосконаленням.
Реалізація здорового способу життя молоді є важливою ланкою формування могутньої, процвітаючої держави, адже тільки здорові фахівці можуть
творити нові технології, виробляти необхідну кількість якісного товару, ефективно навчати та виховувати, боротися з хворобами. Здорова людина є носієм
гуманності, душевного добра, високих моральних якостей, творцем історії.
В процесі навчання фізичної географії материків і океанів учитель має
можливість довести учням який величезний вплив мають природні фактори на
людський організм і показати практичну користь медико-географічних знань.
Саме набуті знання дозволять належним чином підготуватись до поїздок у
зарубіжні країни.
Під час вивчення географії материків і океанів потрібно дати необхідні
знання про хвороби, що викликаються географічними факторами (серцевосудинні, сонячний та тепловий удар, фотоеритема (сонячний опік), рак шкіри,
ушкодження, пов’язані з дією холоду, снігова сліпота, гірська хвороба); хвороби зумовлені контактами з отруйними рослинами та алергенами рослинного
походження (отруєння грибами, латиризм, кропивниця, бронхіальна астма,
сінна лихоманка); хвороби, пов’язані з агресивною поведінкою тварин та
отрутами тваринного походження, інфекційні хвороби (СНІД, фрамбезія, беджель, венеричні, кір, грип, дифтерія, скарлатина, черевний тиф, холера
бактеріальна дизентерія, амебіаз, висипний ти, малярія, лихоманки, хворобизоонози, хвороби-сапронози) ушкодження та хвороби людей, що виникають

176

внаслідок дії стихійних сил природи (землетрусів, цунамі, вулканічних вивержень, смерчів, тропічних циклонів, повеней, аномально низьких та високих
температур повітря, зсувів, обвалів, лавин); хвороби пов’язані з соціальноекономічними умовами життя та традиціями різних народів (стреси та нервові
депресії, порушення системи травлення, злоякісні пухлини, авітаміноз, дія
тютюну, алкоголю та наркотиків на організм людини); хронічні хвороби як
результат забруднення довкілля; хвороби , пов’язані з техногенними аваріями
та катастрофами.
Учителю також потрібно розповісти учням і про сучасні фактори, які
формують медико-екологічну ситуацію, особливо в містах — психоемоційні
навантаження, гіподинамія, однотипне харчування, і все це — в умовах постійного забруднення середовища: хімічного, фізичного, теплового, електромагнітного тощо. Такий спосіб життя спонтанно зумовлюється цивілізацією,
загальними рисами якої слід вважати високі темпи урбанізації, насиченість
транспортом, прискорення всього темпу життя. Також характерними для міст є
такі чинники, які формують сприятливе середовище для розмноження збудників інфекційних хвороб та створюють умови для їх поширення. Серед них:
велика скупченість населення, що сприяє збільшенню числа контактів між
людьми, велика концентрація осередків самих збудників, таких як неорганізовані сміттєзбірники та необладнані звалища побутових відходів (особливо в
периферійних районах та на ділянках старої і непланової забудови). До цього
слід додати ще й явище нашої сучасності — стихійні та невпорядковані базари
по продажу продовольчих товарів, збільшення обсягу мігрантів, що обумовлює завезення невідомих раніше хвороб.
Зміна соціально-економічних умов у багатьох країнах виражається в
поширенні невідомих раніше для більшості населення явищ — бідності, безробіття, вимушених міграцій, послаблення медичної допомоги, різкого падіння
статусу тощо. А нераціональне і неповноцінне харчування є причиною виникнення у першу чергу, порушень, пов’язаних із дефіцитом в організмі різних
хімічних речовин, які істотно впливають на його функціонування. Інший наслідок — загальне послаблення захисних функцій організму, коли він стає
вразливим до всіх інфекцій.
Клімат також суттєво впливає на життєдіяльність людини. Без урахування кліматичних особливостей тих чи інших регіонів не може бути ефективної праці, належного побуту і відпочинку населення, вдало спроектованих
міст, окремих забудов тощо. Вплив клімату і погоди може бути короткотривалим і довготривалим.
При вивченні географії материків і океанів учням доцільно показати на
карті території екологічного лиха та екологічних катастроф і наголосити, що
до районів екологічних катастроф відносяться території, деградація яких
набула незворотного характеру, а проживання людей стає неможливим. До
районів екологічного лиха належать території, в межах яких природні процеси
та екологічні зв’язки настільки глибоко порушені, що різко погіршують умови
життя населення, але ще не набули незворотного процесу.
Сучасних учителів не може не турбувати те, що саме серед старшокласників все частіше поширюється алкоголізм, наркоманія, токсикоманія. Через
перевантаженість навчанням багато учнів також страждає від недостатньої
фізичної активності, відсутності навичок організації навчання, здорового дозвілля, правильного харчування.
Оскільки метою занять з фізичної географії материків є не лише засвоєння корисних знань, а й переконання в необхідності їхнього постійного застосування, то форми й методи навчання набувають особливої ваги. При
проведенні занять потрібно широко використовувати статистичні, картографічні, архівні та відео матеріали, літературні джерела, сучасні технічні засоби
навчання.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ БРІОЛОГІЧНОЇ ЕКСКУРСІЇ В
ПРИРОДУ НА ПРИКЛАДІ РЛП «ДИКАНСЬКИЙ»
(ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.)
Гапон С.В., Гриньова К.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Мохи — дуже давня і примітивна група рослин. Їх по праву називають
живими викопними, адже багато теперішніх видів є сучасниками не лише
мамонтів і шаблезубих тигрів, але й набагато давніших динозаврів [1]. Вони
зустрічаються на всіх континентах земної кулі, відіграють важливу роль у
природі. На жаль, у шкільному курсі біології, приділяється недостатня увага
цій цікавій і своєрідній групі рослин. На нашу думку, бріофіти заслуговують на
детальніше ознайомлення та застосування. Тому метою нашої роботи і є розгляд особливостей проведення бріологічної екскурсії в природу на тему: «Рослини, в яких все навпаки». Дана робота ґрунтується на оригінальних дослідженнях бріофлори, бріоугруповань регіонального ландшафтного парку (РЛП)
«Диканський» та узагальненні літературних джерел.
Відомо, що вчитель повинен ретельно підготуватися до екскурсії. Одним із основних аспектів такої підготовки є вибір місця її проведення. Тому ми
і пропонуємо дану екскурсію провести на території природно-заповідного
об’єкту РЛП «Диканський». Як правило, в таких об’єктах в силу заповідного
режиму складаються найсприятливіші умови для існування рослин і зберігається їхнє високе видове багатство.
РЛП «Диканський», як місце для ознайомлення із бріофітами, обраний
не випадково. Адже цей парк є одним із об’єктів, де здійснюється не лише
значна природоохоронна, а й просвітницька робота. Тому проведення в ньому
бріологічної екскурсії тільки розширить шляхи поглиблення знань учнів, студентів, дозволить прищепити їм навички бережливого ставлення до природи,
дасть змогу здійснювати природоохоронне та екологічне виховання. Бріофлора та мохова рослинність РЛП «Диканський» вивчена досить повно [3]. Є
певні узагальнення по дослідженню бріоугруповань, їх складу, участі видів у
формуванні [4]. На часі є використання узагальнених даних для ознайомлення з мохоподібними цього заповідного об’єкту.
Крім того, РЛП «Диканський» має таке своєрідне багатство екотопів
для поселення мохоподібних, яке забезпечує показ різноманітних груп бріофітів (печіночників, мохів), їх субстратних груп: епігеїв, епіфітів, епіксилів,
епіфітів, представників як природної бріофлори, так і синантропної. У цьому
об’єкті добре розвинена мохова рослинність, яка також заслуговує на увагу.
РЛП «Диканський» репрезентований зональними типами рослинності лісостепової зони України (широколистяними лісами та лучними степами), що сприяє
використанню елементів краєзнавства в ході екскурсії. Нижче ми пропонуємо
методичні рекомендації до проведення бріологічної екскурсії на тему: «Росли-
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ни, в яких все навпаки».
Мета екскурсії: Ознайомитися з різноманіттям мохоподібних, особливостями їх будови, поширенням, взаємозв’язками з умовами життя на прикладі
мохоподібних РЛП «Диканський». Розвивати уміння і навички самостійно
вести спостереження в природі, порівнювати, аналізувати досліджувані природні явища і на цій основі робити узагальнення, формувати науковий світогляд. Виховувати в учнів любов до природи.
Маршрут екскурсії: територія РЛП «Диканський».
Хід екскурсії
Ми знаходимося на території РЛП «Диканський», щоб ознайомитися з
великою групою вищих безсудинних рослин — мохоподібними. На планеті
відомо 18 тис. видів, в Україні 832 види [2], на Полтавщині 163 види. На території цього парку налічується 87 видів мохоподібних [3]. Тому ми сьогодні і
познайомимося з тими мохами, які існують тут, поруч з нами.
Мохи називають рослинами, у яких все навпаки. Адже в процесі еволюції вони освоїли гаметофітну лінію розвитку. Тобто в них у життєвому циклі
панує гаметофіт (статеве покоління), яке представляє собою дорослу особину
у вигляді талому (слані) або листостеблового пагону, а спорофіт — це коробочка на ніжці з присоскою, якою вона кріпиться до гаметофіту і частково або
повністю (в печіночників) живиться за його рахунок. Решта вищих рослин
обрали в еволюції інший шлях і освоїли спорофітну лінію розвитку.
Сьогодні ми ближче познайомимося з цими рослинами, їх різноманітністю, з’ясуємо особливості зростання та місце в природі і в житті людини.
Серед лісової рослинності переважають масиви вікових широколистяних лісів, зокрема кленово-дубових. У їх складі мохоподібні є невід’ємним
об’єктом. Вони селяться на грунті, виступаючих коренях дерев, їх стовбурах,
гнилій деревині. Першими на увагу заслуговують епігейні бріофіти. Серед них
на лісових грунтах, вільних від підстилки та трав’яного покриву зростають
плагіомніум загострений, оксірінхіум зяючий, у вологіших місцях — вологолюбні брахітеціум кочерговий та брахітеціум струмковий. Вони простягаються по
субстрату досить потужними зеленими килимами, над якими піднімаються на
ніжках зігнуті коричневі коробочки. А поряд з ними зростають амблістегіум
повзучий, амблістегіум Юрацка. Вони утворюють світло-зелені нитковидні
килими з рясними горбатими коричневими коробочками.
На порушених грунтах суцільними дернинками зростає атріхум кучерявенький. Характерною його ознакою є наявність поперечно хвилястих листків
та досить великої горбатої коричневої коробочки. Трапляється тут також і
представник відділу печіночники — маршанція поліморфна. Її видова назва
свідчить сама про себе. Вона зростає на різних типах грунтів, особливо глинистих, полюбляє місця тимчасових вогнищ, де виступає піонером. Її темнозелені стрічковидні таломи зростають як на ґрунті, так і в підніжжі будинків.
У східній частині парку, на стрімких схилах Ворскли переважають досить сухі ліси із значною участю граба в деревостані. Серед епігейних бріофітів тут переважають атріум кучерявенький та оксірінхіум зяючий [4]. Перший
утворює суцільні пухкі дернини темно-зеленого кольору на еродованих схилах, тоді як оксірінхіум зяючий зростає на непорушених грунтах, але вільних
від трав’янистого покриву. Останній є дводомною рослиною і зрідка трапляється в спороносному стані.
Різноманітнішою в парку є епіфітна бріофлора. Це мохи, які селяться
на стовбурах та виступаючих коренях дерев. У основі стовбурів найчастіше
зростають брахітеціум шорсткий, брахітеціаструм оксамитовий, аномодон
вусатий. Вище по стовбуру бріоугруповання формують види: аномодон довголистий, аномодон потоншений Тут можна помітити також смарагдові килими
гіпнума блідуватого, і коричнево-зелені блискучі — платігіріума повзучого, які
часто зростають поряд. Нерідко на деревах зустрічається і представник печі-
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ночників — радуля сплющена.
На осиках та тополях, які зустрічаються понад руслом річки, шовковисто-зелені килими утворюють гіпнум кипарисоподібний, пілезія багатоквіткова
та темно-зелені — лескея багатоплода [4]. Останні два види називаються так
тому, що рясно спороносять. А назва гіпнума походить від грецького слова
«гіпноз», «сон».
Заслуговує на увагу і епіксильна бріофлора та бріоугруповання. На
гнилій деревині різного ступеня руйнування можна простежити перехід від
епіфітних видів до типових епіксильних, а від них — до епігейних. Тут досить
часто зростає представник листостеблових печіночників — лофоколея різнолиста. Видова назва пов’язана з тим, що на одній і тій же рослині є різні листки — дво- чи трилопатеві. А от спорофіт її представлений безбарвною ніжкою
та темно-коричневою коробочкою. Він повністю позбавлений хлорофілу і
живиться лише за рахунок гаметофіту. Звичайними на гнилій деревині є амблістегіум повзучий, брахітеціум шорсткий, гіпнум блідуватий, платігіріум повзучий.
Іншим є видовий склад мохів степових ділянок РЛП. Адже тут добре
розвинута трав’яниста рослинність, яка перешкоджає зростанню мохоподібних. На степах поселяються переважно світлолюбні ксерофільні бріофіти.
Досить часто трапляється абітінеля ялицева, гомалотеціум жовтіючий. Це
багаторічні види і за ними можна спостерігати з весни до осені, аж доки степ
не покриється сніговою ковдрою. Справжнє ж розмаїття мохів спостерігається
в степу рано навесні. Це дрібні подушкоподібні або низькодернисті види з
родів фаскум, тортуля, барбуля, вейсія та ін. Представники цих родів є ліліпутами серед мохоподібних і мають стебла від кількох міліметрів (3-8) до 1-3 см.
Найбільш поширеним є фаскум гострокінцевий, барбуля нігтикоподібна.
На виходах пісковиків в геологічній пам’ятці природи парку зростають
як епіліти: грімія подушкова, політріхум волосконосний, цератодон пурпуровий.
Отже, в ході екскурсії ми ознайомилися не лише із видовим складом
мохоподібних РЛП «Диканський», а і їх субстратними групами: епігеями, епіфітами, епіксилами, епілітами, переконалися, що світ мохоподібних є досить
різноманітний і цікавий.
Під час проведення екскурсії ми звертаємо увагу учнів, студентів на
особливості кожного названого виду, підкреслюємо його діагностичні ознаки,
умови зростання та ін. Одночасно характеризуємо мохоподібні як невід’ємний
компонент лісової, степової екосистем, зазначаємо їхнє значення в природі та
житті людини. Так як екскурсія проводиться на території природнозаповідного об’єкту, зразки мохоподібних не гербаризуємо.
Проведення таких тематичних екскурсій не тільки розширить кругозір
учнів але і дасть можливість поглибити знання про групу рослин, яка в шкільному курсі вивчається недостатньо.
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НЕТРАДИЦІЙНИЙ УРОК ЯК СКЛАДОВА ДИДАКТОСЕРВІСУ З
ШКІЛЬНОГО КУРСУ БІОЛОГІЇ
Яланська С.П., Шрамко А.Ю.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Інтеграція України до європейського та світового співтовариства ставить нові вимоги до формування та розвитку творчої особистості, що є необхідною умовою досягнення успіху на цьому шляху.
Розвиток творчості школярів у процесі вивчення предметів природничого циклу включає об'єктивний та суб'єктивний аспекти. Об'єктивний ґрунтується на врахуванні основ окремих технологій, що забезпечують творчий
розвиток школярів. Суб'єктивний − врахування індивідуальних особливостей
учнів.
Нами було розроблено систему «Дидактосервіс», що представлена сукупністю дидактичних пакетів. Зміст дидактичного пакету представлений
складовими − дидактичними одиницями. Дидактична одиниця − це завдання,
що спрямоване на активізацію пізнавальної діяльності школярів й може бути
різних рівнів складності.
Складові дидактичного пакету: фронтальне опитування, опитування
біля дошки, термінологічний диктант, текст для аналізу, різнорівневі тести,
різнорівневі завдання для самостійної роботи, таблиця для заповнення традиційного чи нетрадиційного характеру, схема, загадка, кросворд, шаради,
вікторина, рубрики «Чи знаєте Ви, що...», «Наодинці з природою», вправа
«Творчі припущення», нетрадиційні план-конспекти уроків [3].
Система передбачає застосування комплексу дидактичних пакетів, кожен з яких є послідовним продовженням і доповненням попереднього. Використання однієї дидактичної одиниці обумовлює застосування наступної. В
результаті опрацьовуються всі складові дидактичного пакету.
У виборі поєднань дидактичних одиниць важливим є творчий підхід і
технологічна компетентність педагога. Можливе творче доопрацювання змісту
дидактичних пакетів учителем в залежності від педагогічної ситуації. Запропонована система дозволяє реалізувати творчий потенціал особистості учня,
його інтелектуальні здібності, культуру мислення [4].
При викладанні шкільного курсу біології доцільним є використання нетрадиційних типів уроків. Розглянемо деякі з них, які на нашу думку є найбільш ефективними для вивчення теми «Кров. Внутрішнє середовище людини» шкільного курсу біології. Це можуть бути біт-урок, урок-захист з використанням мультимедійної дошки для показу малюнків, відео, презентацій.
Біт-урок — це нетрадиційний інтегрований урок, що включає три взаємопов’язаних елементи: бесіду, гру, творчість. Перша частина уроку — бесіда.
Для її успішного проведення вчитель ставить перед учнями основну мету
уроку і підкреслює, що досягти цієї мети можна лише під час спільної роботи.
На робочому місці учнів знаходиться опорний конспект і конверт з роздатковим матеріалом, з яким вони працюватимуть на уроці. Емоційному настрою і
співробітництву на уроці сприяють стимулюючі репліки вчителя: “Правильно,
молодці”, “Оцінимо відповідь разом”, “Давайте поміркуємо”.
Одержані таким чином знання закріплюються за допомогою гриестафети. Клас поділяється на команди, кожній з яких видають естафетну
картку. Картку починають заповнювати учні з останнього ряду. Кожний із
учнів вписує одну назву і передає картку далі. Виграє та команда, яка заповнила картку без помилок і швидше за інших. Цікаво задуманий і організований кінець уроку, в ході якого учням пропонують продемонструвати вміння
оригінально застосовувати одержані знання. Розв’язання поставленого завдання вимагає від учнів творчого підходу, знання основ предмету [1].
Також доцільним є використання нетрадиційного типу уроку — уроку-
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захисту. Його зміст передбачає, що у класі звучить біологічне положення і
комусь з учнів пропонується висловити судження з приводу цього явища,
тобто теоретично його обґрунтувати. У ньому може бути виражене як розуміння об’єктивних характеристик явища (тип, форма, функції та інше), так і індивідуальне сприймання. За узгодженням з класом призначається два “опоненти”, що ставлять учням запитання, а можливо, і вступають з ними у дискусію.
Коректність запропонованих запитань, ерудицію того, хто відповідає, і його
“опонентів” оцінює “вчена рада”.
Такий “захист” є складним і проводиться в тих класах, де школярі вже
досягли достатнього рівня розвитку. В інших класах подібні уроки слід проводити тільки після самостійної домашньої підготовки учнів. “Захист” може проходити у формі письмової роботи учнів [2].
Зміст системи дидактосервіс представлена у навчально-методичному
посібнику « Формування творчості старшокласників при вивченні курсу «Біологія 10-12». Система «Дидактосервіс». (Рекомендовано Міністерством освіти
та науки України (лист №14 / 18.2-484 від 2.03.2005). Система дидактосервіс
активно використовується у загальноосвітніх навчальних закладах м. Полтави, Полтавської, Запорізької, Херсонської областей.
Таким чином, використання нетрадиційних уроків, що є складовою розробленого нами дидактосервісу, забезпечує розвиток творчої та пізнавальної
діяльності учнів.
Література
1.

2.
3.

4.

Клименко А. В. Проектная деятельность учащихся / А. В. Клименко, О. А.
Подколзина // Дайджест педагогічних ідей та технологій: Школа-парк. —
2003. — № 4. — Є. 45-49.
Кучменко Н. Організація дослідницької роботи на уроках біології / Н. Кучменко
// Біологія. Шкільний світ. — 2007 — № 29 — с. 11 — 13.
Пескун С. П. Формування творчості старшокласників при вивченні курсу «Біологія 10-12». Система «Дидактосервіс» Навчально-методичний посібник / С. П.
Пескун // — Полтава: АСМІ, 2005 — 170с.
Яланська С. П. Психологічні засади розвитку творчості майбутніх учителів
біологічних дисциплін: теорія і практика: Монографія / С. П. Яланська. — Полтава: ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2010. — 342с.

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ СОСНОВОГО
ЛІСУ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ
Гапон С.В., Телевна А.Ю.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Біологія, як навчальний предмет, покликана озброїти учнів систематичними знаннями про різноманітні прояви живої природи. Розв’язати ці завдання неможливо без ознайомлення учнів із живими об’єктами безпосередньо в
умовах їхнього природного оточення. Для цього використовується екскурсія.
Шкільна екскурсія — форма навчально-виховної роботи з класом або
групою учнів в умовах природного ландшафту, виробництва, музею, виставки, мета якої — спостереження й вивчення учнями різноманітних об’єктів та
явищ дійсності [1].
Екскурсії дають змогу розширювати й поглиблювати знання учнів, здобуті на уроках, формувати вміння орієнтуватися на місцевості, виявляти складні взаємозв’язки в природі, проводити фенологічні спостереження. На них
школярі вчаться бачити й відчувати прекрасне в природі, відповідально ставитися і любити її. У процесі екскурсійної роботи формуються почуття колек-
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тивізму, дружби, взаємодопомоги, розвивається пізнавальний інтерес.
Значна роль у озброєнні учнів знаннями про рослинний світ при вивченні біології належить екскурсіям в природу. Щоб створити цілісну картину
рослинного покриву, ознайомитися з будовою його структурних частин, їм
пропонується вивчення теми «Рослинне угруповання». На нашу думку, таким
угрупованням може бути сосновий ліс, фіторізноманіття якого заслуговує на
увагу. Тому метою нашої роботи є розгляд особливостей вивчення соснового
лісу як типового рослинного угруповання. Його пропонуємо вивчати в процесі
екскурсії на тему: «Сосновий ліс — навчання та пізнання світу».
Метою даної екскурсії є формування в учнів поняття про сосновий ліс,
як рослинне угруповання, його компоненти, взаємозв’язок між ними, розвиток
уваги й творчого мислення; виховання в дітей бережливого ставлення до
природи. Так як угруповання рослин — сосновий ліс характеризується своєрідними ознаками, притаманними тільки його фітоценозам, місцем проведення
екскурсії можна обрати будь-який сосновий ліс. Нами для прикладу взято таке
угруповання в околицях с. Царичанка Дніпропетровської обл., у якому проводилися дослідження раніше. Щоб охопити все фіторізноманіття соснового лісу,
ми пропонуємо провести таку екскурсію по оригінальній екологічній стежці
«Сосновий ліс», яка передбачає 11 зупинок. Зупинимося на інформаційному
наповненні окремих оглядових майданчиків даної стежки.
Позитивний вплив на наше життя створюють лісові насадження, важливим елементом яких є велика видова різноманітність рослин. Адже вони
мають не лише естетичне значення, а й виступають джерелом утворення
кисню, очищають повітря, благотворно впливають на самопочуття людей. Але
поряд з тим, ліс виконує не менш важливу роль в збереженні біорізноманіття,
представники якого заслуговують на увагу, всебічне вивчення та примноження.
Перед початком екскурсії учитель наголошує на правилах поводження
в природі, ознайомлює учнів із планом її проведення, метою та завданнями.
Указує, що основними завданнями є ознайомлення із сосновим лісом як цілісним рослинним угрупованням, яке має свої складові компоненти. Останні
якраз і розглядаються на відповідних зупинках.
Перша зупинка нашої екологічної стежки — «Соснові велетні». Вона
розповість нам про два головних види нашої місцевості — сосни звичайної та
сосни кримської.
Фітоценози соснового лісу досить різноманітні. Порівнюючи з дібровою,
він простіший за структурою: ярус дерев один, підлісок, як правило, відсутній
або розвивається на околицях лісу поодинокими екземплярами. У соснових
лісах також зростають лишайники, зелені мохи, а в спеціальних умовах —
сфагнові мохи. З лишайників переважають епігейні види з роду кладонія. Так,
як досліджуваний ліс є штучним насадженням, то його едифікаторами є два
види сосна звичайна та сосна кримська. Для дітей наголошуємо на спільних і
відмінних ознаках даних видів.
Наступна зупинка № 2 «Будова угруповання» знайомить учнів із поняттями «ярусність», «ярус», «надземна та підземна ярусність». Наголошуємо
учням на причинах ярусності, розглядаємо види рослин, які утворюють деревний ярус, трав’янистий, якщо є — мохово-лишайниковий. Обов’язково підкреслюємо, що рослини, які утворюють яруси, взаємозв’язані між собою різними типами зв’язків і якнайповніше використовують умови фітосередовища. На
зупинці № 3 «Асектатори лісу» знайомимо дітей із поняттям «асектатор».
Прикладами їх є бузина червона, дзвоники круглолисті, котячі лапки дводомні, молодило руське. Асектаторами є також низка деревних порід: липа серцелиста, робінія псевдоакація, ясен звичайний. У цьому полягає специфіка
південних соснових лісів України [1]. На території лісу вони зустрічаються
мало, їх кількість та поширення незначні.
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Зупинка № 4 «Мохові друзі». Маршрут стежки виводить на галявину
лісу, де знаходяться угруповання мохів. Це брахітеціум шорсткий, дикран
багатоніжковий, гіпнум кипарисовидний, плевроцій Шребера,. Вони займають
значні території. Їх дернинки потужні, блідо- або жовто-зелені, блискучі. Вони
утворюють пухкі килими, досить великих розмірів, або окремі подушечки
(дикран багатоніжковий). Лісове угруповання добре освітлюється сонцем і
тому серед мохів зростає багато грибів, мешкають різноманітні комахи та
павучки. Досить помітні горбочки з мохів. Це зеленушки ховаються під ними.
При їх збиранні потрібно охайно поводитися з мохом, адже ми повинні берегти, охороняти й не завдавати шкоди природі.
Проходячи по екологічній стежині ми зустрічаємо насадження глоду
кривочашечкового та шипшини щитконосної. Це зупинка № 5 під назвою
«Лісові красуні». Їм в достатній кількості попадають сонячні промені, тому
вони добре квітують і дають плоди. Важливим є те, що плодами живляться
багато мешканців лісу, адже вони не лише мають смакові якості, а й лікувальні властивості.
На зупинці № 6 «Трав’яниста різноманітність» розповідаємо про особливості трав’янистого покриву. Трав’янистий покрив у сосняках представлений, переважно, ксерофітними видами з родин злакових, айстрових, шорстколистих, гвоздикових та ін. Різноманітність покриву пов’язана з великою кількістю світла, яке проникає під крони дерев, зі сприятливішими для проростання зерен і розвитку проростків властивостями лісової підстилки; з кращою
вологістю верхніх шарів ґрунту в посушливий час року. Серед трав соснового
лісу зустрічаються лісові, лучні та узлісні види.
На зупинці № 7 «Рідкісні рослини» ми знайомимо учнів з поодинокими
рослинами котячих лапок дводомних, молодила руського, сона чорніючого,
дзвоників круглолистих. Види мають гарний естетичний вигляд. Це рідкісні
для Дніпропетровщини види, вимагають охорони.
Наступні оглядові зупинки мають такі назви: «Лікарі життя» (8), «В гостях у папороті» (9), , «Разом з природою» (10). На кожній із них знайомимо з
певними структурними особливостями угруповання соснового лісу, значенням
окремих груп рослин.
На кінцевій зупинці маршруту «Ліс — наше життя» (11) підводимо підсумки нашої роботи, ділимося своїми враженнями та емоціями, діти отримують
домашнє завдання.
Отже, на прикладі даної екскурсії можна ознайомити школярів з будовою та функціями рослинного угруповання. Вона може використовуватися для
проведення різноманітних екскурсій в природі, навчальних уроків.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РОДИНИ РОЗОВІ В
ПОЗАУРОЧНІЙ ТА ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ
Гапон С.В., Куча О.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Сучасна загальноосвітня школа не лише покликана дати учням глибокі
й міцні знання, а й має забезпечувати всебічний розвиток індивідуальності
дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, здійснювати патріотичне,
естетичне, моральне виховання, прищеплювати свідоме ставлення до праці,
розвивати необхідні практичні вміння та навички, прагнення до самостійного
оволодіння знаннями, інтерес до дослідницької діяльності тощо [2].
Важлива роль у розв’язанні поставлених перед освітою завдань виховання та розвитку школярів належить позаурочній та позакласній роботі. Ці
форми активної діяльності учителя та учня дадуть змогу не лише поглибити
знання учнів, а й прищепити відповідні практичні вміння та навички. Тому
метою нашої роботи і є показ можливостей використання родини Розові в
позаурочній та позакласній роботі вчителя біології.
Позаурочна робота — це форма організації учнів для виконання ними
після уроків обов’язкових, пов’язаних із вивченням курсу, завдань. У курсі
біології — це досліди й спостереження, виготовлення біологічних колекцій і
гербаріїв, робота з мікроскопом, розв’язування генетичних задач та ін. Вони
проводяться в куточку живої природи, кабінеті біології, на природі, шкільній
навчально-дослідній земельній ділянці, вдома [1]. Серед покритонасінних
рослин важливе місце займає родина Розові, на прикладі якої ми і з’ясовуємо
особливості організації позаурочної роботи. Однією із форм такої роботи є
вивчення цієї родини на шкільній навчально-дослідній ділянці та в фруктовому саду. Вона може використовуватися не тільки для поглиблення та закріплення знань, а й організації спостережень та проведення науководослідницької діяльності. Для цього роботу можна організувати так, щоб учні
працювали з представниками родини Розові безпосередньо на ділянках. Це
надасть їхній діяльності пізнавального характеру, а працю зробить глибоко
осмисленою й творчою.
Найефективнішим способом зближення учнів із природою та ознайомлення їх з особливостями представників родини Розові є постійне й систематичне вивчення їх за допомогою фенологічних спостережень. Останні охоплюють не тільки динаміку розвитку окремих рослин протягом року чи сезону,
а й річні та сезонні метеорологічні й гідрологічні явища.
На навчально-дослідницькій ділянці ми пропонуємо для вивчення рослин родини мати різні сорти суниці садової, а також підбір дикорослих лікарських рослин: перстач сріблястий, перстач гусячий, гадючник звичайний,
родовик лікарський, гравілат міський. Учні повинні реєструвати: початок
вегетації (появу перших молодих листків або ріст пагонів); початок цвітіння;
масове цвітіння та його закінчення; початок і масове розсівання насіння;
закінчення вегетації рослин тощо. Програма фенологічних спостережень для
них не повинна бути громіздкою й передбачати лише найдоступніші для спостереження явища. Спостереження за дикорослими рослинами сприятимуть
підготовці учнів до спостережень за сільськогосподарськими культурами, а
це, своєю чергою, сприяє кращому пізнанню їхніх біологічних особливостей
[2]. Особливо вдалими, на нашу думку, можуть бути спостереження за сортами суниці садової. Для цього учителем і учнями підбираються і висаджуються
цієї культури різного строку достигання, а також ремонтантні та сорти нейтрального дня. Особливо це стосується останніх, адже за ними можна спостерігати і під час канікул. Це вчитель повинен врахувати при формулюванні тематики літніх завдань. Критерії фенологічних спостережень за сортами суниці
садової такі ж, як і для дикорослих рослин родини, але варто внести і деякі
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специфічні. Необхідно відмічати дату появи перших стиглих ягід, їх вагу,
визначити урожайність з одного куща, певної площі тощо.
У фруктовому саду, як правило, є досить багатий підбір представників
родини Розові. Це сорти яблуні домашньої, груші звичайної, сливи домашньої,
абрикоса звичайного, вишні звичайної, черешні. Заздалегідь бажано подбати і
про введення таких маловідомих культур, як ірга колосиста, хеномелес японський, глід півниковий. Над цими культурами також можна проводити не лише
фенологічні спостереження, а і вивчати сортове різноманіття, продуктивність
та ін.
Важливою ланкою навчального процесу з біології є позакласна робота,
Вона дає можливість не лише розширювати та поглиблювати біологічні знання, а й розвивати творчу активність, самостійність учнів, їхні нахили, здібності, кругозір, сприяє трудовому, моральному, естетичному, екологічному вихованню, збудженню інтересу до предмета [3]. За допомогою різних її форм
можна цілком повно та доступно розкрити та донести тему «Родина Розові» в
шкільному курсі біології. Учитель розробляє систему індивідуальних, групових
завдань з використанням представників родини Розові. Це можуть бути досліди в куточку живої природи, вдома або на шкільній навчально-дослідній ділянці. Прикладами індивідуальної роботи є розробка індивідуальних завдань, які
включають не лише фенологічні спостереження за дикорослими рослинами
родини, а й вивчення їх морфолого-біологічних, екологічних особливостей,
встановлення участі в утворенні рослинного покриву. Прикладом таких завдань може бути вивчення перстачів: сріблястого, гусячого, повзучого, гравілату міського, гадючника звичайного, гадючника в’язолистого в їх природніх
угрупованнях: на луках, степових ділянках, болотах. Важливою формою такої
роботи є групова. Чільне місце в ній належить роботі учнів в гуртках. Вважають, що саме гурток з біології найбільш сприяє формуванню інтересу учнів до
природи. [2]. Учитель може присвятити вивченню особливостей родини Розові
не одне тематичне засідання. Наприклад, це теми: «Цілющі властивості рослин родини Розові», «Комора вітамінів», «Плодово-ягідні культури та їх використання», «Маловідомі рослини родини розові в наших садах», «Сортове
різноманіття яблунь, груш, суниці та інших культур». «Весняні медоноси»,
«Використання рослин родини Розові в косметології», «Декоративні розові в
садах та парках» та ін. Особливо цікавими та необхідними є засідання гуртка,
присвячені введенню в культуру маловідомих дикорослих рослин та показу
їхніх корисних властивостей. Наприклад, все частіше в садибах можна побачити шипшину зморшкувату (цінну комору вітамінів), аронію чорноплідну,
горобину домашню, іргу колосисту, ожину ведмежу (вживають плоди і використовують як ліки), кизильник чорноплідний (декоративна рослина), різні
види глоду:глід кривочашечковий, г. півниковий, г. пірчастий (як вітамінний,
лікарський засіб, використовують плоди, квітки),. Саме проведення таких
гуртків дає змогу учням розширити свій кругозір, встановити значення рослин
для людини та з’ясувати цілющі, харчові, вітамінні властивості представників
родини Розові.
Масова позакласна робота дозволяє охопити найбільшу кількість учнів
і може також використовуватися для вивчення особливостей родини Розові.
Прикладом таких масових заходів є тематичні ранки та вечори, засідання
клубу кмітливих і знахідливих, а також участь у різноманітних акціях, які
проводяться як в школі, так і поза нею. Ми пропонуємо для ознайомлення з
різноманіттям родини для молодших школярів ранки на тему: «Подорож в
яблуневу країну», «Суниця-чарівниця», «Відомі незнайомці» та ін. Для учнів
середнього та старшого віку це можуть бути вечори на тему: «Цікаве про
плодові рослини», «Історія прибульців до нашого саду», «Ліки поряд із нами»,
«Розові в косметологічному салоні» та ін. Щовесни в населених пунктах проводяться масові акції по висаджуванню дерев та кущів. Такі акції «Посади
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свою яблуньку», «Прикрасимо своє місто» можна приурочити до посадки
представників родини розові: плодово-ягідних культур, декоративних кущів:
троянди, кизильника блискучого, горобинника горобинолистого, таволги
Вангутта, т. середньої тощо. Участь в таких акціях дозволяє залучити не
окрему групу учнів, а учнів всієї школи. Це, в свою чергу, сприятиме і подальшому формуванню шкільного колективу, виховуватиме почуття товариськості, колективної праці тощо.
Отже, усі форми позаурочної та позакласної роботи за змістом і методами виконання пов’язані з уроком. Тому більш доцільно розглядати родину
Розові саме таким чином, адже на уроках в учнів виникає потреба щось глибше або ширше пізнати. Розглянуті нами форми позакласної та позаурочної
роботи з біології є прикладами організації добровільної роботи учнів під керівництвом учителя. Вони сприятимуть заохоченню й виявленню їхніх пізнавальних інтересів і творчих здібностей, розширенню і доповненню шкільної програми з біології та збуджуватимуть інтерес до пізнання живої природи.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАРКІВ В НАВЧАЛЬНОВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ (НА ПРИКЛАДІ АЛЕЇ «СЛАВИ»
М. ПОЛТАВА)
Гомля Л.М., Денисенко Л.С., Новописьменний С.А.
Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка
Важливу роль у системі навчально-виховної роботи з учнями відіграють екскурсії, які формують пізнавальний інтерес учнів, виховують шанобливе
ставлення до природи, почуття прекрасного та сприяють розвитку творчої
особистості.
Екскурсії і спостереження за парковими рослинами, видами дендрофлори зелених зон міст і селищ можуть мати суто навчальний характер та використовуватися з метою закріплення матеріалу, викладеного на уроці, а
також можуть бути включені до тематики гурткової роботи і самостійної дослідницької роботи учнів. У разі виникнення складностей проведенням заміських
екскурсій їх можна частково замінити спостереженнями і вивченням рослин у
міських садах, парках, навіть на міських бульварах [1].
На прикладі рослин парків є можливість ознайомити учнів з представниками основних груп рослинного світу. На стовбурах дерев, у вологому ґрунті можна виявити водорості та лишайники, на листках, стеблах і плодах паркових рослин — грибкові хвороби (іржу, борошнисту росу, фузаріози), плодові тіла трутовиків і шапинкових грибів, які часто трапляються на поверхні
ґрунту, біля пнів. Досить легко показати основні життєві форми рослин, зокрема дерева, кущі, ліани, однорічні й багаторічні трав'янисті форми.
Наводимо приклад навчальної екскурсії на території алеї «Слави».
Екскурсія «Сезонні явища в житті деревних рослин»
Час проведення екскурсії: вересень-жовтень
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Мета: ознайомити учнів з видовим складом алеї «Слави»; розвивати
вміння проводити фенологічні спостереження; виховувати бережне ставлення
до природи.
На початку екскурсії перед учнями можна поставити наступні завдання:
1.З’ясувати видовий склад дендрофлори алеї «Слави». Результати
оформити у вигляді таблиці.
Назва рослини

Родина

Батьківщина

Фенологічна фаза

Примітка

2.Зробити звітну фото-презентацію
Зупинки (тезиси)
Слова вчителя: «Доторкнімось до історії». Ця зупинка є початковою
на маршруті. Тут потрібно згадати основні події з історії створення алеї. Роботи з формування насаджень на території стежки розпочато у 1985 році, де на
честь 40-річчя Великої перемоги встановлено стелу. Також слід відмітити
пам’ятний знак «Сонячний годинник», який показує істинний сонячний час.
Він був побудований 1999 році на честь ювілею міста Полтава. Авторомархітектором є Віктор Шевченко.
«Серед каштанів». Рухаючись далі , по обидві сторони від доріжки,
перед нами постають алеї з квітучих каштанів. Саме тут полюбляють відпочивати жителі мікрорайону «Алмазний». Якщо поглянути вліво, то побачимо
біогрупи з шипшини собачої та ялівця козацького, який являє собою низькорослий сланкий кущ з шаблеподібними червонувато-сірими стеблами заввишки 1,5–2 м. Хвоя в молодих рослин голчаста, у дорослих — переважно лускоподібна, після розтирання має різкий неприємний запах. Праворуч же привертають увагу ялина звичайна, горобина звичайна, клен гостролистий.
«Вічна слава». Історичну цінність алеї підвищує розташований
Пам’ятний знак воїнам-визволителям на честь 60-річчя Великої перемоги.
Позаду пам’ятника створені насадження з спіреї середньої та шипшини собачої.
«Гармонія» Рухаючись на схід знайомимось з надзвичайно вдало поєднаними представники голонасінних і покритонасінних. Зокрема, з липою
серцелистою, кленом гостролистим, ялиною звичайною, береза повислою,
горобиною звичайною. Декоративну цінність підвищує ялина колюча форма
голуба.
Праворуч від стежки можна помітити дерева схожі, чи то на дуб, чи то
на клен. За листям вони схожі начебто і на клен гостролистий, і на дуб, але
кора — не дуба. Розглядаємо плоди під деревами — оригінальні, бочковидні
жолуді. Це — дуб червоний, або північний, бореальний. Струнке, листопадне
дерево до 25 (30 м) заввишки походженням зі сходу Північної Америки, широко культивується в Україні. Дуб червоний дає добрий приріст, до того ж стійкий до вражень борошнистою росою. На Полтавщині із нього створюють лісокультури.
«Вздовж пішохідної доріжки» у вигляді бордюра зростає бирючина
звичайна. А позаду неї привертають увагу молоденькі деревця горобини дуболистої, стрункі білокорі берізки, декілька представників клена американського.
Далі маршрут стежки веде нас на північ, де знаходиться наступна зупинка, яка називається «Біля дитячого майданчика». Тут можна побачити
дуб звичайний, модрину європейську, ясен звичайний. Привертає увагу і
форзиція європейська — листопадний невисокий кущ висотою до 2 м. Має
золотисті квіти з короткими пелюстками, зібрані в пазушні пониклі китиці.
Хороші декоративні властивості має спірея Вангутта. Заключне слово вчителя.
Висновки.
Отже, насадження парків мікрорайону «Алмазний» можуть бути вико-
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ристані у шкільному навчально-виховному процесі, особливо з урахуванням
поряд розміщених Полтавської ЗОШ №26 та Полтавської гімназії №28. Зокрема, для демонстрацій, лабораторних робіт розділу «Рослини», для проведення
екскурсій з тем «Морфологія стебла», «Сезонні явища в житті рослин», «Листок, його будова і функції».
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ: ПРИНЦИПИ ТА
СКЛАДОВІ
Дяченко-Богун М.М.,
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Питання формування здорового способу життя школярів носить надзвичайно актуальний характер, адже здоров'я — найважливіший чинник працездатності і гармонійного розвитку дитячого організму. На жаль, стан здоров'я сучасних школярів викликає тривогу батьків, педагогів, медичних працівників. Від першого до випускного класу збільшується кількість учнів з хронічними захворюваннями. Зростає число шкільно-залежних хвороб: короткозорості, порушень постави, сколіозів. Великий обсяг необхідних для засвоєння
знань визначають високий ступінь зайнятості учнів навчальною діяльністю.
Підвищені навчальні навантаження в школі, значний обсяг домашніх завдань
приводять до збільшення «робочого часу» в режимі дня школярів, обмеження
рухової активності, скорочення тривалості нічного сну, що часто викликає
психоемоційну нестабільність сучасних школярів, сприяє виснаженню захисних сил організму і резерву здоров'я. Одна з причин сформованої ситуації
полягає в тому, що батьки дітей і школа не займаються належним чином вихованням мотиваційно-смислової основи здорового способу життя.
Гігієнічне виховання і навчання, валеологічна практика повинні бути
безперервними і послідовними, починаючи з дошкільного освітнього закладу. На протязі всього періоду навчання школа є гарантом організації гігієнічних умов навчання, спрямованих на профілактику захворювань, усунення
перевантаження і перевтоми, охорону здоров'я, а сім'я дитини повинна стати
інтегруючою ланкою в освіті і в формуванні фізичних, моральних, естетичних
якостей, корисних для здоров'я і соціального розвитку. Здоровий спосіб життя
має служити створенню оптимальних умов життєдіяльності дитини на різних
етапах його розвитку. Система організації навчальної та виховної діяльності в
освітніх установах і в родині має першорядне значення для збереження і
розвитку здорових дітей.
До основних гігієнічних принципів організації освітнього процесу відносяться:
− створення здоров'язберігаючого освітнього простору;
− професійна готовність педагогів і вихователів з питань здоров'язберігаючих педагогічних технологій;
− паспортизація здоров'я, моніторингові (тривалі) спостереження за
показниками здоров'я в динаміці періоду навчання;
− оптимізація рухового режиму учнів;
− створення умов для позитивних емоцій;
− створення умов для розвитку індивідуальних творчих можливостей
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і здібностей школярів;
Здоров'язберігаючий освітній простір створюється через наступні складові:

−

чітко відпрацьовану систему дотримання режиму дня з обов'язковим перебуванням на свіжому повітрі;
− складання розкладу занять в комплексі з блоком оздоровчих та корекційних заходів;
− дотримання гігієнічних вимог до організації уроку, змін (в школі) і
самопідготовки (в домашніх умовах);
− планування позашкільних пізнавально-виховних заходів (екскурсії,
дозвілля, свята, оздоровчі фізкультурні заходи тощо).
Однією з причин погіршення здоров'я учнів є обмеження їхньої рухової
активності в сучасних умовах навчання. Зниження рухової активності веде до
затримки розвитку, утруднення освоєння необхідних рухових навичок, зниження функціонального стану вегетативних функцій. В системі безперервного
виховання і навчання правилам здорового способу життя і культурі здоров'я
необхідні знання та переконання в тому, що рухова активність виконує найважливіші ключові функції в розвитку організму: спонукальну, стимулюючу,
тренувальну, моторну, коригуючу, терморегуляційну,захисну, творчу . Рухова
активність забезпечує взаємодію організму з навколишнім середовищем, стимулює розвиток фізичної і розумової працездатності, підвищує імунітет.
Освіта ціною здоров'я учнів призводить до різкого зниження імунної
резистентності організму, збільшенню кількості невротичних розладів, соматичних та психосоматичних хвороб, породжує різні форми дезадаптивної
поведінки. Відомо, що здоров'я і успішність навчальної діяльності визначається станом систем регуляції. Провідне значення при цьому має духовний і психічний розвиток і стан нервово-психічної регуляції. Гуманістичні орієнтири
сучасної школи вимагають створення здоров'язберігаючих педагогічних технологій, спрямованих на побудову індивідуальної освітньої траєкторії для
кожного учня, адекватно психофізіологічним особливостям і можливостям.
Завдання психологів, медичних працівників, соціальних педагогів — здійснення спільних корекційних медико-психологічних і медико-соціальних програм,
що включають навчання дітей і підлітків раціональному використанню психічних ресурсів свого організму, реальної оцінки своїх можливостей. З молодшого шкільного віку необхідно формувати знання і вміння пізнавати себе і в
подальшому використовувати знання для саморозвитку, самореалізації, самовираження.
Важливою умовою профілактики і оздоровлення є охорона дітей і підлітків від способу життя, негативного для здоров’я, шкідливих звичок, у тому
числі паління, вживання наркотиків, алкоголю, токсичних речовин, ризикованої сексуальної поведінки. Взаємодія батьків і педагогів освітнього закладу у
вирішенні даної проблеми може бути тільки при єдиному погляді на проблему,
загальної стратегії діяльності і спільних, узгоджених діях.
Отже, педагогіці оздоровлення властивий ряд відмінних рис:
1. В її основі лежать уявлення про здорову дитину, яка є не тільки
ідеальним еталоном, але і практично досяжною нормою дитячого
розвитку.
2. Здорова дитина і вчитель розглядається як цілісний тілеснодуховний організм.
3. Оздоровлення
трактується
не
як
сукупність
лікувальнопрофілактичних заходів, а як форма розвитку, розширення психофізіологічних можливостей дітей.
4. Ключовим засобом оздоровчо-розвиваючої роботи з дітьми є індивідуально-диференційований підхід.
Здоровий спосіб життя, під яким мається на увазі, з одного боку, фор-
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мування знань про засоби і методи діагностики, збереження і зміцнення здоров'я, з іншого — організація здорового способу життя (репродуктивного і
виховуючого середовища) як окремого індивідуума, так і суспільства в цілому.
Здоров'я — це не тільки відсутність хвороб, але і фізична, соціальна і психологічна гармонія людини, а також доброзичливі відносини з людьми, природою, нарешті, самим собою. Саме тому не втрачають актуальності слова Сократа, сказані тисячі років тому: «Здоров'я не все, але все без здоров'я —
ніщо».
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САМООРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ЛЮДИНИ
Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Процеси гуманізації, демократизації, глобалізації, які захопили все
людство, спонукають освіту шукати нові шляхи і підходи до організації навчально-виховного процесу. Розроблена нова філософія освіти змістила пріоритети, поставивши метою освіти — гармонійний розвиток особистості. Відповідно,
у центр навчально-виховного процесу — людину — цей один із найзагадковіших феноменів Всесвіту.
Досі залишається актуальним питання: якою ж є людина за своєю природою. Чи містить вона в собі лише земне начало чи має, одночасно, і космічне та є синтезом земного та космічного. Спробуємо поміркувати над цим,
звернувшись до сучасної науки, духовно-езотеричних філософських систем,
релігійних вчень.
Уявлення про людину як цілісну істоту, відкриту систему, симбіоз; про
її космічність, взаємозв’язок із Абсолютом; глибинні взаємозв’язки мікрокосму
та макрокосму розроблялися у релігійних, духовно-езотеричних ученнях, і
античній і європейській філософії, у межах філософії всеєдності вченимикосмістами, що дуже вплинуло на розробку та становлення як класичних, так
і сучасних наукових концепцій.
Так, ще Гермес Трисмегист акцентував увагу на єдності законів Всесвіту, він назвав людину "мікрокосмом" і висунув ідею, згідно з якою пізнання
Всесвіту ("макрокосму") передує пізнанню людиною себе. Подібну думку
можна зустріти і у Платона, який розглядає тіло будь-якої живої істоти як
замкнутої системи мікрокосму, що відповідає системі вселенського руху в
макрокосмі. Підтримуючи цю думку в тому, що внутрішній світ людини —
мікрокосм, який взаємодіє з макрокосмом, ми все ж таки мусимо виправити
неточність — людина — це відкрита система, яка взаємодіє з макрокосмом.
Видатний український мислитель Г.С. Сковорода закликав людину до
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пізнання себе як мікрокосму, який є образом і подобою макрокосму: через
самопізнання пізнати сутність життя і світу.
У духовно-езотеричних філософських ученнях (Теософії, Живій етиці
тощо) зазначено, що у глибинній сутності людини криється потаємний зв’язок
її з Богом і Всесвітом, і лише мікрокосм здатен зрозуміти макрокосм.
М. Бердяєв теж стверджував, що людина тому пізнає таємницю Всесвіту, бо
вона одного з ним складу, одної суті, бо в ній живуть ті ж стихії, діє той самий
розум. Усі сили та могутність космосу у потенційному стані міститься в кожній
людині. Підтвердження знаходимо в Агні-йозі, де стверджується, що центри
Космосу тотожні з центрами людини. Отже, людина несе в собі всі прояви
Космосу.
За дослідженнями А.В. Гулиги, вся вітчизняна філософія кінця ХІХ —
початку ХХ ст. — космічна, пронизана ідеєю всеєдності, взаємозв’язку мікрота макрокосму. К.Ціолковський писав про Розумні Сили Всесвіту і одухотворений Космос. А В.І. Вернадський розробив концепцію ноосфери Землі чи сфери
Розуму, яка тісно взаємопов’язана і взаємозумовлена рівнем духовної еволюції
людства.
Сучасні
дослідники
космопланетарного
феномену
людини
В.П.Казначуєв і Є.А.Спірін, узагальнюючи результати наукових, природничонаукових та гуманітарно-культурологічних підходів до вивчення людини як
цілісного космопланетарного явища, підтверджують думку М.К.Реріха та роблять висновок, що людина — житель Землі та Всесвіту. Звернімося до першоджерела: за словами видатного мислителя М.К.Реріха, людина є спочатку
жителем Космосу, а потім — Землі.
Для пізнання людини, дослідження її земної і космічної сутності необхідно поєднати надбання науки та релігії, бо вони збагачують одна одну. На
думку Вівекананда, це два шляхи пізнання, два шляхи проникнення у істинну
сутність буття людини. Про значення такої співпраці писав і В.І.Вернадський,
вказуючи, що релігія має колосальне майбутнє, але форми її ще не знайдені.
"Майбутнє знання нічого не ігноруватиме, як нехтували ми — злісні неуки —
дані релігії, творіння філософів, письменників і вчених древності, " — таку
думку висловив К.Є.Ціолковський. Насправді, шляхи у науки та релігії різні,
проте мета одна — це пізнання істини. Інтеграція істинних сокровенних
знань — надбань науки та релігії буде сприяти досягненню людиною гармонії
як із собою, так і зі Всесвітом.
Можна стверджувати, що ідеї, думки, дослідження Г.Сковороди,
О.Блаватської, В.Вернадського, О.Чижевського, К.Ціолковського, О. і
М.Реріхів, М.Бердяєва та багатьох інших слугують теоретичною основою та
спонукають до нових відкриттів у пізнанні сутності буття, зокрема людини.
Осмислення наукового та теософського розуміння сутності людини дає можливість усвідомити, що вона має спільну основу.
Філософія говорить про те, що людина біопсихосоціальна істота. Християнське вчення стверджує, що людина триєдина як Бог, бо має тіло, Душу і
Дух. Називаючи по-різному триначало людини, вони мають на увазі одне і те
ж саме.
Спираючись на твердження О.М.Реріха про те, що шлях еволюції людини від самосвідомості, через самопізнання до самотворчості, ми проектуємо
самоорганізацію внутрішнього світу людини. Основою проекту є логічні ланцюги:
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Провідною ідеєю проектування самоорганізації внутрішнього світу людини є опора на ї мислення та його продукт — думку, а саме:

На підтвердження такої причинно-наслідкової залежності наведемо
твердження В.І.Вернадського: "Майбутнє людини завжди у великій мірі створюється нею самою." "Надія на людину розумну — єдина надія в нашому
тривожному світі, бо людина є на Землі тим агентом, який може зруйнувати її,
а може перетворити на квітучий рай". І подамо модель щастя:

Отже, спираючись на попередній потужний досвід пізнання сутності
буття людини, ми в основу проекту самоорганізації внутрішнього світу людини
поклали: пізнання можливостей власного тіла, саногенне мислення та творення власної життєвої позиції, а результатом реалізації його — зовнішній природний вигляд людини, її особистісна культура та імідж як самореалізація свого
внутрішнього світу.
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МЕТОДИКА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ
РОБОТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Дулій В.О.
Філія Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
в Полтавському районі
Важливою проблемою системи загальної середньої освіти є наукове
розроблення методики розвитку творчих здібностей школярів у процесі дослідницької діяльності. Методика впровадження дослідницького методу навчання
в практику загальноосвітньої школи недосконала, має ряд проблем і тому у
старшій школі не слід очікувати значного поширення класів з поглибленим
вивченням біології, де б цей метод міг би бути реалізований. [3]
Біологія як навчальний предмет відзначається своєрідністю форм і методів викладання, які випливають із специфіки об’єктів навчання (живі організми, явища живої природи та її розвиток). [5] Тому система організаційних
форм включає, крім уроків, екскурсії, навчально-практичні заняття, позаурочні та позакласні роботи в живому куточку, на пришкільній навчальнодослідній ділянці, домашні дослідницькі роботи тощо.
Упроваджуючи в навчально-виховний процес з біології нову навчальну
програму для старшокласників, педагоги — предметники мають знати, що
одне із завдань шкільного курсу «Біологія» визначається як розвиток розумових здібностей та якостей особистості, прагнення до самоосвіти, самооцінки,
самореалізації в різних видах діяльності. На виконання цього завдання спрямовані сучасні педагогічні технології організації дослідницької діяльності учнів
під час навчання їх біології.
Дослідницька робота учнів може проводитись як індивідуально, так і
колективно. Вибір її організаційних форм визначається нахилами учнів до
певних видів діяльності, рівнем їх базової підготовки, організаційнотехнологічними можливостями навчального закладу, рівнем науковометодичної підготовки вчителя біології, матеріально-технічним забезпеченням
кабінетів біології.
Дослідницька еколого-натуралістична робота старшокласників розпочинається на уроках біології під час проведення практичних занять, біологічних експериментів, дослідів, які спрямовані на ознайомлення учнів з методами
дослідження природи, розвиток їх умінь та навичок самостійної роботи, зацікавлення школярів основами біології. Як виявляється, практичними уміннями
й навичками організації та проведення лабораторних, практичних робіт володіють не всі педагоги. Недостатня увага цьому питанню приділяється при
підготовці студентів у вищих навчальних закладах та курсах підвищення
кваліфікації учителів.
На жаль, результативність проведення дослідницької роботи залежить
не лише від підготовки вчителя до уроку, а й від безпосереднього матеріально-технічного оснащення. Застаріла матеріально-технічна база біологічних
кабінетів, особливо сільських шкіл, відсутність елементарного: мікроскопів,
мікропрепаратів та лабораторного обладнання, не в змозі у повному обсязі
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дати дітям практичні уміння і навички.
Звичайно, дослідницько-експериментальна робота учнів визначається
тематикою програмних лабораторних та практичних робіт з урахуванням часу
на уроці. А як бути, якщо часу на проведення дослідження відведено мало?
Один із способів вирішення цієї проблеми — правильна організація домашнього експерименту. Домашній експеримент — це особливий вид самостійної
роботи учнів, який організовує і контролює вчитель з метою розвитку інтересу
до предмету і формування самостійності в пізнанні. При виконанні дослідження вдома учні формують і закріплюють різні експериментальні уміння:
− організаційні (планування експерименту і устаткування, підготовка
форми звіту, раціональне використання засобів, методів і прийомів);
− технічне (поводження з реактивами і устаткуванням, збірка приладів, дотримання правил техніки безпеки);
− інтелектуальні (уточнення мети дослідження, висунення гіпотез,
використання наявних знань для опису спостережуваних явищ,
аналіз результатів, встановлення причинно-наслідкових зв’язків,
узагальнення і висновки).
Основна перевага домашнього експерименту перед іншими видами експериментальної роботи в класі полягає в тому, що при його виконанні учні не
обмежені жорсткими тимчасовими рамками і можуть виконувати його не поспішаючи при цьому. Роль вчителя при організації домашнього дослідження
полягає в тому, що він готує інструкції і перевіряє його виконання.
Введення домашнього експерименту в процес навчання біології, поза
сумнівом, сприятиме формуванню дослідницьких умінь, розвитку творчого
мислення, розширенню кругозору учнів, підтримці інтересу до предмету, його
практичної спрямованості.
До практичних занять, які можуть бути реалізовані у природному середовищі, можна віднести уроки серед природи, екскурсії на екологічній стежці,
дослідницьку роботу на навчально-дослідних земельних ділянках. Чимало
прикладів засвідчують, що навчально-дослідні земельні ділянки стали справжніми зеленими лабораторіями під відкритим небом, на яких діти працюють
ефективно і творчо. На ділянці учні оволодівають практичними навичками
сільськогосподарської праці, проведення дослідницької роботи сприяє виявленню наукового потенціалу школярів. Навіть декілька нетривалих дослідницьких занять сприяють зміні ставлення учнів до біології як науки. [2] Але, на
жаль, сьогодні в багатьох школах з різних причин немає навчально-дослідних
земельних ділянок, у деяких освітніх закладах вони хоч і є , але не використовуються сповна в навчально-виховному процесі.
Наукові дослідження, що проводяться з учнями старших класів на екологічній стежці під час проведення екскурсій, розпочинаються зі спостереження за ситуацією у біоценозах. Це і виявлення сезонної динаміки розвитку
окремих компонентів, і режимні спостереження за станом грунтів, водних
об’єктів, ботанічних та ентомологічних змін протягом сезонів. У результаті цих
досліджень накопичується банк даних, які в подальшому заносяться в
комп’ютери і об’єктивно за програмою аналізуються. [1] Така самостійна робота сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу, розвитку фенологічного
сприйняття природного середовища. Різноманіття живих організмів розпорошує увагу, а тому вчителю слід постійно спрямовувати увагу учнів на ті
об’єкти, дослідження яких закладено в завданнях.
І хоча екскурсійний метод ознайомлення і вивчення довкілля займає
чільне місце в освітянській практиці здавна, не можна сказати, що педагогічні
кадри всебічно підготовлені до цієї складної і відповідальної роботи. А тому
для організації і проведення екскурсій з різновіковими категоріями учнів потрібно готувати педагогів-екскурсоводів, які не лише мають знання з природ-

195

ничих наук, а й широкий кругозір та знання передусім навколишнього середовища свого рідного краю.
Учні старшого шкільного віку, які виявляють стійкий інтерес до предметів природничого спрямування, як правило, цікавляться новими науковими
напрямками, що активно розвиваються останнім часом, а саме: молекулярною
генетикою, біонікою, молекулярною біологією. Тому арсенал форм підтримання цього інтересу в учителя біології має біти різноманітним. [3] Труднощі
ведення дослідницької роботи з учнями в школі найчастіше полягають у нерозумінні вчителями (керівниками) суті навчально-дослідницької діяльності
учнів. Це зрозуміло і закономірно, адже у вищих навчальних закладах майбутніх педагогів навчають тому, як навчати учнів, а не проводити з ними наукові
дослідження, що вимагає інших знань, умінь та навичок.
Високих результатів досягають ті педагоги, які мають налагоджені контакти з науковцями вищих навчальних закладів або дослідницьких установ і
разом з ними керують дослідницькою роботою школярів.
Результати своїх досліджень школярі можуть представляти під час конкурсних і презентаційних заходів, учнівських наукових конференцій, а також
всеукраїнських
заходів:
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт учнів — членів МАН України; Всеукраїнського конкурсузахисту цільових розробок «Нокіа-Україна»; Всеукраїнського конкурсу винаходів та інновацій «Техніка, технологія, довкілля»; Всеукраїнського конкурсу
науково-дослідницьких робіт «Юний науковець», а також заочних експедиціях, акціях, серед яких найбільш масовими є: Всеукраїнська екологонатуралістична експедиція «Моя земля — земля моїх батьків», Всеукраїнський
тиждень науки і техніки тощо. [4]
Таким чином, організація дослідницької діяльності учнів має посісти
належне місце в діяльності педагогів — предметників, які прагнуть прищепити
своїм учням любов до природничих наук і біології зокрема, привчати їх до
самостійності в навчально-творчій роботі. Шкільна дослідницька робота може
стати першою творчою працею обдарованого учня, запорукою його успішної
професійної діяльності в майбутньому.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ СТАРШИХ
КЛАСІВ
Хроленко М.В., Пальчик О.А.
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка
У сучасному світі проблеми взаємодії людини та природи вважаються
одними із самих нагальних і складних у вирішенні. Вчені б’ють на сполох,
зазначаючи, що глобальна екологічна криза, яка вже охопила все людство,
може обернутися катастрофою для всієї планети, якщо не виправити ситуацію, яка склалася та правильно обрати шлях подальших відносин людини й
природи. Екологічна криза, що тепер набула загальнопланетарного характеру, створює реальну загрозу виживання людства. Складається враження, що
вже немає жодного місця на планеті, яке було б екологічно благополучним.
Тому досить актуальним для вирішення екологічних проблем сучасності є
формування екологічного мислення, свідомості, культури суспільства. Це
педагогічне завдання можна втілювати через освітню виховну систему на
основі нових ідей, методів, підходів, які враховують структуру екологічних
знань, соціальні функції сучасної екології, традиції, звичаї, історичний досвід
українського народу для того, щоб збагнути себе, своє місце в природі.
Проблема формування екологічного мислення та питання взаємодії
людини і природи зустрічаються у працях як древніх мислителів, зокрема,
Анаксагора, Демокріта, Арістотеля, Лукреція так і сучасних науковців —
Н.М. Мамедовича,
І.Т. Суравегіної,
С.М. Глазачєва,
І.Д. Звєрєва,
А.М. Захлібного,
І.М. Стадницького,
В.Д. Шарко,
І.С. Матрусова,
О.М. Кудрявцева, Н.О. Рикова та інших.
Екологічне мислення є одним із найважливіших компонентів екологічної культури людини. Саме визначення «екологічне» відображає специфіку
об'єкта пізнання (окремі явища, процеси, або системи соціоприродного характеру, екологічні проблеми і ситуації). У філософській літературі мислення
розглядається як активний процес відображення об'єктивного світу в поняттях, судженнях, теоріях і т.д., пов’язаний з вирішенням тих чи інших завдань,
з узагальненням і способами опосередкованого пізнання дійсності.
Психологи розуміють під екологічним мисленням психічний процес узагальненого і опосередкованого відображення дійсності в ході її аналізу і синтезу при обов'язковій участі мови (мовлення) [3, с.97].
Ми розглядаємо екомислення як пізнавальний процес опосередкованого і узагальненого відображення людиною явищ екологічної дійсності в їх
істотних екологічних зв’язках і екологічних відношеннях.
Екологічне мислення являє собою складне структурне утворення. В його структурі ми виділяємо наступні компоненти: пізнавальний (екологічні
знання), мотиваційний (інтереси, потреби, установки, мотиви) та діяльнісноповедінковий.
На сучасному етапі розвитку наукової думки виділяють різні шляхи
формування екологічного мислення. Так на думку Г.О. Люблінської,
М.М. Філоненко, М.С. Швед та ін. умовою розвитку екомислення є спостереження, яке ґрунтується на адекватному сприйманні екологічної дійсності,
характеризується умінням бачити, помічати, розпізнавати та досліджувати ті
чи інші екологічні об’єкти і явища. Розвинута спостережливість виступає передумовою формування не тільки наочно-образного і абстрактного мислення
особистості, а й здатності помічати в об’єктах неочевидне, але важливе для
розуміння сутності складних екологічних зв'язків між людиною і природою.
Отже, спостережливість у такому розумінні сприяє більш глибокому пізнанню
екологічних явищ, формуванню ціннісного ставлення до об'єктів довкілля, що
закладає основу для розвитку екомислення.
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В.М. Басов стверджує, що найкращим засобом розвитку екологічного
мислення студентів є екологічні задачі та завдання, у процесі розв’язання
яких формуються вміння виявляти та аналізувати складні взаємозв’язки між
різними компонентами явищ та процесів, що відбуваються в екологосоціальних та природних системах [2, с.21].
Ми поділяємо цю думку і вважаємо що саме розв’язання екологічних
задач активізує пізнавальний інтерес старшокласників, надає додаткову інформацію щодо поєднання навчання з практикою сучасного господарювання,
підвищує обізнаність учнів з практичними питаннями і сприяє розвитку екомислення. На навчальних заняттях з екології, біології та у позанавчальний час
можна стимулювати розвиток екомислення шляхом розв’язання задач екологічного змісту.
Існує багато підходів до типології екологічних задач. Проаналізувавши
різні класифікації, відмітимо, що найчастіше виділяють або екозадачі за тематичними блоками (задачі по темі «Екологічні фактори», «Популяції», «Екосистеми» тощо) або за рівнем теоретичної абстракції. Відповідно до останньої
найпоширенішими є такі типи задач:
1) кількісні задачі — це задачі, в яких відповідь на поставлене запитання не може бути отримана без підрахунків;
2) задачі-запитання — це задачі, під час вирішення яких необхідно
пояснити те чи інше екологічне явище або передбачити його перебіг за наявних умов (у змісті цих задач числові дані відсутні);
3) експериментальні задачі — це задачі, під час вирішення яких з тією
або іншою метою використовується експеримент;
4) графічні задачі — це задачі, в процесі вирішення яких використовуються графіки [1, с.13].
Ми пропнуємо типологію навчально-екологічних задач, в основу якої
покдадено ідею розвивального навчання. Для того, щоб навчальнопізнавальна діяльність старшокласників по виконанню завдань забезпечила
певний рівень засвоєння змісту, необхідно, аби запропонований комплекс
задач був побудований оптимально. Оптимально побудований комплекс задач
і завдань — це комплекс, який задовольняє дидактичні принципи, основним з
яких є поступове та систематичне наростання складності екологічних задач і
завдань.
Враховуючи вищезазначене, нами були виділені такі типи екологічних
задач та завдань:
1) пошуково-екологічні;
2) дослідницько-екологічні;
3) креативно-екологічні;
4) еколого-корекційні.
Пошуково-екологічні задачі — це такі, у результаті вирішення яких
учень здобуває нові для нього знання або способи розв’язання на основі
відомих йому екологічних знань (задачі на використання правила екологічної
піраміди, складання ланцюгів живлення, харчових мереж, визначення продуктивності біоценозів і т. д.).
Наприклад:
Біомаса наземної рослинності на 1м² — 300г. Згідно з правилом екологічної піраміди визначте площу (у га) відповідного біоценозу, яка може
прогодувати лисицю масою 15 кг у ланцюзі живлення: рослини — гризуни —
лисиця. Примітка: із вказаної маси 50% — вода.
Дослідницько-екологічні задачі та завдання — це такі, у ході виконання яких учень, використовуючи відомі йому способи розв’язання, приходить до самостійних висновків, що мають теоретичну і практичну значущість. Наприклад:
За один рік на планеті викидається в атмосферу 20 млрд. т вуглекис-
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лого газу. Визначте, яка площа зелених насаджень повинна бути на Землі,
щоб поглинути таку кількість вуглекислого газу, якщо відомо, що 1 га лісу за
1 год поглинає 2 кг вуглекислого газу. Знайдіть дані про площу лісів своєї
місцевості (міста, села) та розрахуйте яку кількість вуглекислого газу вони
можуть поглинути за рік?
Креативно-екологічні — це високопроблемні задачі і завдання, що
забезпечують розвиток екологічного мислення учнів.
Наприклад:
Найсприятливішим місцем для моніторингу важких металів (наприклад
ртуті) у людському організмі могли б стати звичайні перукарні. Чому?
Еколого-корекційні задачі — це такі, які спрямовані на внесення
коректив за допомогою оперативних способів, засобів і впливів у процесі
реалізації педагогічної системи розвитку екологічного мислення учнів. Наприклад:
У чому на вашу думку є вигода від використання металобрухту у якості
сировини для виробництва сталі? Чому у нашій державі у цілому приділяється
недостатня увага цьому способу виробництва сталі, хоча він вимагає у 10
разів менше енергії? Яке значення має проблема використання вторинної
сировини для зменшення забруднення середовища? Запропонуйте власний
проект використання вторинної сировини у вашому місті.
Отже, розв’язання саме таких типів задач забезпечить не тільки закріплення та удосконалення знань учнів з біології та екології окремих груп
організмів, а й розвиток основних складових екологічного мислення. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку ми вбачаємо у з’ясуванні ефективності впливу розроблених типів задач та завдань на розвиток екологічного
мислення школярів.
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ФОМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВБІОЛОГІВ НА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯХ ІЗ ЗООЛОГІЇ
Хроленко М.В., Петренко О.О.
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка
Актуальність проблеми формування практичних вмінь і навичок відноситься до числа тих проблем, які виникли у зв’язку з швидким розвитком
науки, новітніх технологій. Показником ефективності навчання являється не
тільки сума предметних знань, але і сформованість вмінь і навичок самостійного набуття нових знань у процесі навчальної діяльності. Робота в галузі
викладання природничих дисциплін не тільки пов’язана з оволодінням широким колом практичних знань, умінь і навичок, але і створює сприятливі умови
для всебічного розвитку і застосування здібностей людини. Всебічний і гармонійний розвиток людини неможливий без формування практичних вмінь і
навичок, які забезпечують ефективне використання знань у найрізноманітніших галузях людської діяльності. [2, с. 139]
Проблема формування практичних вмінь і навичок займала чільне міс-
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це у спадщині зарубіжних філософів, педагогів, починаючи з часів античності.
У педагогічній психології, загальній дидактиці і методиках окремих дисциплін
багато уваги приділяється проблемам формування вмінь і навичок, розкриттю
закономірностей їх генезису та ієрархії. Формуванню вмінь і навичок присвячені
теоретико-методологічні
праці
психологів:
Л.С. Виготського,
П.Я. Гальперіна,
В.В. Давидова,
А.Н. Леонтєва,
Н.Ф. Тализіної,
А.К. Тихомирова, педагогів: М.Л. Данилова, Б.П. Єсипова, Б.Т. Ліхачова,
Є.О. Мілеряна,
М.М. Скаткіна,
Т.Н. Філіпова,
І.Ф. Харламова,
Д.О. Тхоржевського.
Проблема формування навчальних вмінь і навичок, як необхідна умова
загального розвитку особистості, зокрема розумового, займала вагоме місце й
у
спадщині
вітчизняних
педагогів —
Г. Сковороди,
М. Пирогова,
К. Ушинського, М. Корфа та інших. На сучасному етапі досліджено теоретичні
та практичні основи формування практичних вмінь і навичок, однак недостатня увага приділяється проблемі формування спеціальних вмінь і навичок під
час проведення лабораторних занять дисциплін природничого циклу [1, с.
135].
Метою даної статті є розкрити значення навчальних завдань і задач у
формуванні практичних вмінь та навичок студентів та навести приклади таких
завдань з курсу «Зоологія».
Проведений аналіз досліджуваної проблеми переконує, що у вітчизняній педагогічній і психологічній науці поняття «вміння» еволюціонувало від
незавершеної, недосконалої навички до вищої категорії і в сучасній психолого-педагогічній літературі (В.А. Козаков, Н.В. Кузьміна, А.І. Кузмінський,
Р.С. Нємов, В.Л. Омельяненко, І.П. Подласий, М.М. Фіцула, І.В. Хом’юк та ін.)
Уміння розглядається як здатність людини свідомо і самостійно виконувати
діяльність, що ґрунтується на раніше засвоєних знаннях та навичках, а навичка — як автоматизована дія (компонент уміння), хоча іноді науковці все ще
підпорядковують
уміння
навичці
(Н.П. Волкова,
С.П. Максимюк,
М.Д. Ярмаченко та ін.), що вказує на нвирішеність цієї проблеми остаточно й
існування різних підходів до розгляду понять. Варіативність тлумачення навички і вміння свідчить про деяку суб’єктивність трактування їх змісту, відсутність єдиної концепції. Навички у складі вмінь є необхідними компонентами
будь-якої діяльності, оскільки завдяки навичкам — елементарним актам, що
не потребують регуляції, — свідома діяльність людини спрямовується на вирішення складних завдань, проте жодна з форм людської діяльності не може
бути зведена до простої механічної суми навичок. [3, с. 69]
Ми вважаємо, що вміння є поняттям, похідним від категорії діяльності,
а навичка — від категорії дії, для більшої точності у вживанні зазначених
категорій доцільно вважати вміння елементом діяльності, а навичку — автоматизованим компонентом уміння. Відповідно до зазначеної теорії діяльності,
навичкою є автоматизована операція, тобто автоматизований спосіб виконання дії, а вміння — це володіння операціями та прийомами.
Загальні принципи методики формування вміння полягають у тому, що
вміння повинні відповідати характеру навчального матеріалу. Тому важливо
визначити системи пізнавальних умінь, котрі необхідно виробити у процесі
вивчення конкретного розділу, теми. Методика навчання повинна забезпечити оволодіння способами дій, які можна використовувати у кожній новій ситуації, конструюючи нові способи дії (нові прийоми) на основі раніше засвоєних.
Формування вмінь передбачає використання спеціальних методичних прийомів, без яких неможливо активізувати навчально-пізнавальну діяльність.
Практичні вміння та навички формуються передусім під час виконання
певних завдань. На лабораторних заняттях із зоології можна використовувати
різні види таких завдань, у процесі розв’язання яких у студентів розвивається
вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, порівнювати та узагаль-

200

нювати, знаходити відповідність, вміння та навички аналітичного і творчого
мислення тощо. Нижче наведено приклади відповідних завдань.
1. Запишіть, які системи органів в процесі розвитку утворюються у
хребетних з нервової трубки, хорди, травної трубки.
2. Визначте прогресивні ознаки внутрішньої будови асцидії у порівнянні з ланцетником.
3. На живому об’єкті «Короп звичайний», чучелах, вивчіть зовнішню
будову риби. Зверніть увагу на фотоілюстрацію у зошиті «Короп звичайний».
На малюнку позначте: відділи тіла, плавці, бічну лінію, органи, що розміщені
на голові. Визначте і запишіть адаптації до існування у водному середовищі.

Мал. 1. Короп звичайний (Cyprinus carpio)
Адаптації до умов існування:

4. Порівняйте будову риб та земноводних. Заповніть таблицю.
Порівняльна характеристика риб та земноводних
Ознаки
Місце існування
Симетрія тіла
Відділи тіла
Покрив
Органи руху
Дихання
Будова серця
Кровообіг
Температура тіла
Нервова система
Травна система
Видільна система
Статева система
Запліднення
Розвиток

Риби

Земноводні

5. Розгляньте зовнішню будову апендикулярії на мікропрепараті. На
малюнку 4 домалюйте: футляр, сито, ловчу сітку, вихідний отвір будиночка,
отвір, через який тварина може покинути футляр.
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Мал. 2. Зовнішня будова апендикулярії
Отже, практичні вміння та навички формуються успішно, якщо оволодіння ними відбувається у комплексі, в процесі самостійних, лабораторних і
практичних робіт. Лабораторні заняття значною мірою забезпечують відпрацювання умінь і навичок у реальних умовах навчання, що ґрунтуються на
теоретичній основі, розвивають логічне мислення, вміння аналізувати явища,
узагальнювати факти, сприяють регулярній планомірній самостійній роботі у
процесі вивчення певного курсу.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОРНІТОЛОГІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ У
МУЗЕЯХ
Гуріненко Н.О., Зотова Т.В
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Підвищення ефективності процесу навчання багато в чому залежить
від використання в навчальному процесі форм та методів навчання, що розвивають пізнавальну активність учнів, інтенсифікують процес навчання.
Ефективність форм та методів залежить від уміння вчителя збагачувати
їх методичними прийомами. Уміле використання в ході розповіді, бесіди натуральних об'єктів, ілюстрацій, схем, таблиць, які систематизують і узагальнюють, сприяють підвищенню пізнавальної активності учнів, засвоєнню основного матеріалу.
При виборі форм у процесі навчання біології в 7-11 класах слід враховувати зміст навчального матеріалу та конкретні навчально-виховні завдання,
які належить вирішити, рівень оснащеності кабінету біології навчальним обладнанням, наявність роздаткового матеріалу, вікові особливості учнів, рівень їх
підготовки.
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У навчально-виховному процесі важливо використовувати поєднання
методів, щоб один метод доповнювався іншим.
Екскурсія, яка проводиться за програмою з біології, є одним із видів
уроку. На уроці-екскурсії процес навчання реалізується не в умовах класного
приміщення, а серед природи під час безпосереднього спілкування учнів з
об'єктами і явищами, та у музейних залах.
Уроки-екскурсії мають значний виховний вплив на дітей. Сприймання
краси природи, до якого їх постійно спонукають, відчуття гармонії, її доцільності, на якій зосереджується їх увага, сприяють розвитку естетичних почуттів, позитивних емоцій, доброти, дбайливого ставлення до всього живого, У
відносно невимушених умовах школярі вчаться спілкуватись між собою під час
виконання спільних завдань, поводитися один із одним та з навколишнім
світом.
Основним методом пізнання на уроці-екскурсії є спостереження за
об'єктами і явищами природи та очевидними взаємозв'язками і залежностями
між ними.
Програмою з біології 7-11 класів не передбачено орнітологічних екскурсій. Тому, на нашу думку, важливо включити такі форми навчання до навчально-виховного процесу. Цей факт вказує на необхідність проведення учнями
спостережень за птахами в природі в осінній період (відліт птахів на південь)
та навесні (повернення з міграції), за життям птахів різних систематичних
груп у зимовий час (осілих).
Екскурсії доцільні як у природі, так і в музеях (наприклад, музеї еволюційної зоології Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г. Короленка, Полтавського краєзнавчого музею (відділ природи), віваріях,
шкільних музеях), які є одним із найважливіших засобів комплексного удосконалення всього навчально-виховного процесу, розширенню світогляду.
Наводимо методичні рекомендації щодо проведення орнітологічних екскурсій до одного з них.
Екскурсія «Рідкісні мисливці високого польоту», узагальнює отримані
знання про представників ряду Соколоподібних, або Денних хижих птахів,
про їх кількість та різноманітність; розширює знання школярів про хижацтво,
як вид взаємовідносин між організмами; показує відносини типу «людинаптах», «птах-людина»; формує вміння бачити зв’язки між живою природою;
накопичує уявлення про різноманітність об’єктів живої природи та їх характерні особливості; виховує любов до природи і дбайливе ставлення до неї.
Доцільно екскурсію проводити під час вивчення теми «Птахи» у 8-му
класі загальноосвітніх шкіл, рекомендовано наголошувати на: різноманітності
птахів; їхній ролі у екосистемах; значенні у житті людини; охороні даних
представників.
Її слід проводити у чотири етапи. На першому етапі — представлення
дітям місця проведення екскурсії та інструктажу з техніки безпеки. Другий
етап — це вступ, оголошення теми, мети та встановлення проблемних питань,
очікувань від даної форми навчання. На цьому етапі ми пропонуємо звертатися до народної творчості, фольклору, що сприятиме посиленню мотивації,
заохочення учнів до вивчення теми «Птахи». Третій етап — вивчення основного матеріалу, який передбачає: систематику класу Птахи та характеристику
ряду Соколоподібних, загальні морфологічні та фізіолого-біологічні ознаки
представників (до того ж дітям слід надати можливість самостійно визначати
найхарактерніші, це активізує їх увагу, зосередженість, так вони ознайомляться з видовою різноманітністю ряду); слід наголошувати про тих, які мешкають у даній місцевості.
Особливої уваги потребує та частина, де йдеться про Соколів, які занесені до Червоної книги України, тому що для забезпечення виховної мети
даної екскурсії діти, у першу чергу, повинні засвоїти знання про те, на скільки
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ці види вразливі та важливі у еколого-біоценотичному відношенні.
Наприкінці екскурсії наголошуємо про те, якими мають бути звіти учнів. Пропонуємо їм оформити таблицю у вигляді двох колонок, до якої школярі
мають записувати види, про які велась розмова, вказувати їх характерні
ознаки та повідомлення про види, які їм найбільше запам’яталися. Завдання
слід підбирати відповідно до рівня підготовки учнів, бо від цього залежить
значною мірою ефективність засвоєних учнями знань.
Виконувані в процесі екскурсійної роботи навчальні дії, передусім,
сприяють інтенсифікації навчання, засвоєнню знань кожним учнем відповідно
до його індивідуальних можливостей. Така екскурсія дає змогу накопичувати
життєві факти, збагачувати чуттєвий досвід учнів, екскурсія вчить учнів не
лише читати підручник, а ще і мислити, абстрагувати, узагальнювати та систематизувати набуті знання, у цілому розширювати їх еколого-біологічний
світогляд на основі знань не тільки про окремі природні об’єкти, а й про взаємозв’язок їх із навколишнім середовищем. Особливістю таких екскурсій є їх
системність.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА ШКІЛЬНІЙ
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІЙ ДІЛЯНЦІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
БІОЛОГІЇ
Дядечко М.Г., Оніпко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Головну роль у розбудові національної системи освіти відіграє кваліфікований учитель. Саме через його діяльність реалізується державна політика,
спрямована на зміцнення інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини. Основним напрямком у реформуванні педагогічної освіти повинна стати зміна цільових орієнтирів, змісту, методів навчання, позиції учня в навчальному процесі, тобто його перетворення на активного суб'єкта власного навчання [2].
Освіта має бути спрямована на усвідомлення школярем тенденцій розвитку
динамічного світу, розуміння потреби сприймати зміни, змінюватися самому,
готуватися до дорослого життя; формування в учнів вмінь і навичок навчатися
протягом життя; розвиток інформаційної культури та творчих якостей особистості учня. Особливу роль у цьому відіграє метод проектів, який все частіше
знаходить застосування у сучасній школі [1].
Проектування визначається В. Радіоновим як діяльність, пов’язана із
ціннісним переосмисленням, переживанням та інформаційною підготовкою
майбутніх цілеспрямованих дій тих, хто навчається [2]. На важливості проектування як на методі діяльнісного пізнання наголошував М. Федоров, вважаючи, що людина може пізнати створений нею світ за умови співвіднесення його
з проектною гіпотезою, що перевіряється під час її практичної реалізації [2].
Ідеї проектного навчання пов'язані з ім'ям видатного педагога С. Шацького. Він наголошував на тому, що, оскільки школа повинна привчати учнів
до життя, а виховувати людину потрібно у процесі її самостійної творчої діяльності, то необхідно поєднувати кожну конкретну тему шкільної програми з
виконанням практичної справи, тобто проекту, який є життєво необхідним,
доступним та цікавим для дітей [3].
Саме тому важливо, що результат, отримуваний у ході роботи над проектом, учень може побачити, осмислити й використати в реальній практичній
діяльності. Проект цінний тим, що в ході його виконання, у тому числі і на
уроках біології, школярі вчаться самостійно здобувати інформацію, отримуючи
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знання й досвід пізнавальної й навчальної діяльності, збагачуючи при цьому
свою духовно-ціннісну сферу.
З великою ефективністю метод проектів можна використовувати під
час організації дослідницької роботи учнів на шкільних навчально-дослідних
ділянках. Спочатку відбувається колективне обговорення теми майбутнього
проекту, пошук проблемних запитань. Перед плануванням агротехнічних
заходів по вирощуванню на ділянках певної культури школярам можна запропонувати самим вибрати із переліку дослід для апробації або розробити власну схему дослідження. Учні вибирають те, що їм більше подобається, визначають шляхи і способи досягнення самостійно спрогнозованого результату.
Наприклад, перед початком посадки картоплі, у відділі польових культур,
визначається тема наукового проекту «Способи підвищення урожайності
картоплі». Далі йде формування творчих робочих груп та розподіл завдань
між їх членами. Кожна група самостійно обирає напрямок своєї діяльності:
1. Вплив строків посадки на врожайність картоплі.
2. Вплив норм поливу на урожайність картоплі.
3. Вплив внесення мінеральних та органічних добрив.
4. Вплив попередників на урожайність картоплі в сівозмінах.
5. Вплив способів посадки та площі живлення на урожайність картоплі.
Під час виконання проекту головне розвивати творчу ініціативу учнів,
з повагою ставитися до будь-якої ідеї, пропозиції, допомагати, але не диктувати, не нав’язувати своєї точки зору.
Шкільна навчально-дослідна ділянка є творчою лабораторією, де школярі експериментують, здійснюють фенологічні спостереження, роблять висновки тощо. Все це спонукає учнів до самостійної роботи, до пошуку нових
творчих шляхів вирішення проблеми, а, отже, сприяє розвитку творчої особистості та ініціативи. Можливості шкільних навчально-дослідних ділянок для
організації проектної діяльності учнів фактично невичерпні. Проведення будьякого досліду під час вирощування культур може перетворитися у корисну і
цікаву проектну роботу за умови вмілого та продуманого керівництва вчителя.
Презентація проекту завжди відповідальний етап для школярів. Весь
відібраний, творчо оформлений матеріал треба подати настільки яскраво та
емоційно, щоб зацікавити однокласників.
Після презентації проектів доцільно підбити підсумки роботи. На цьому
етапі дуже важливо дати учням можливість висловити власні думки, обмінятися враженнями. Не слід загострювати увагу на помилках. Кожен проект заслуговує на схвалення і похвалу: у нього вкладено працю і творчість.
Переваги використання проектного методу на шкільних навчальнодослідних ділянках очевидні:
− він характеризується активним включенням учнів у навчальну
діяльність (догляд за тваринами, за посівами, обробіток ґрунту,складання сівозміни, розрахунок норм використання органічних
та мінеральних добрив і т. д.);
− у процесі роботи над проектом в учнів виховується відповідальність
за результати навчальної діяльності (збільшення поголівʼя, підвищення урожайності, поліпшення якості продукції);
− використання методу проектів створює умови для розвитку особистості дитини, так як він розвиває активне самостійне мислення і
навчає використовувати знання на практиці;
− метод проектів сприяє розвитку творчого потенціалу дитини,
оскільки розвиває навички творчого мислення і стимулює активність учнів у навчальній діяльності [3].
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В
СТУДЕНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ НА ПРИКЛАДІ ВІДРОДЖЕННЯ КАЗЕННОГО САДУ
ЯК ІСТОРИЧНО-КРАЄЗНАВЧОЇ ПАМ’ЯТКИ ХЕРСОНЩИНИ
Корнієнко Л.В., Кураш В.Д.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Хто не знає свого минулого,
той не вартий свого майбутнього...
М. Рильський
Довкілля безпосередньо впливає на наш спосіб мислення, людські взаємини, ставлення до життя. Збереження довкілля з метою підтримки на необхідному рівні здорових умов існування людини викликане зростаючим впливом негативних наслідків антропогенізації. Один із шляхів нейтралізації антропогенного впливу в умовах міста повинне стати періодичне оздоровлення
організму людини під впливом природних факторів життя, які є невід'ємною
складовою паркових насаджень.
З кінця 18-го сторіччя в Херсоні існує парк, який є не тільки потужним
резервом чистого повітря для міста, але й офіційно зареєстрований як пам'ятка природи садово-паркового мистецтва місцевого значення. Серцем парку є
дубовий гай, в якому ростуть дерева — ровесники нашого міста. Крім цього, в
парку залишилося чимало вікових рослин інших видових груп, збереження
яких сьогодні є необхідним.
Усi цi об’єкти знаходилися у задовільному станi, успiшно експлуатувалися i приносили певний прибуток. Так вiдомо, що парк iснував на кошти, що
виділялися державою, а також за рахунок продажу фруктiв, ягiд, квiтiв та
саджанців. Витрати на утримання парку в 1909 роцi становили 396 р. 15 к.
Архiвні матерiали 1909 року свiдчать, що у “Казённом саду” проводилася
посадка дерев та чагарникiв замiсть загиблих, а також окремих видів з тих,
що повинні бути у кожному парку „... ради своего декоративного вида, а так
же как матеріал, имеющий на себя спрос покупателей, для размножения в
питомник”. Вiдомо, що у 1908 роцi власних дерев з розплідника було висаджено на суму 356 р. 75 к. Необхiдно зазначити, що в парку переважно висаджувалися рослини, завезенi з iнших регiонiв нашої планети, з метою
аклiматизації їх до умов Херсонщини. Вихованці сільськогосподарського училища працювали на територiї парку, виконуючи посадку, пересадку, підрiзку,
висушування грунту, без чого, як зазначено у звiтi “...на данной почве врядь
ли что росло-бы изъ культурных растений”. У травні постiйно сiяли траву для
газонів, а також ковровi та однолiтнi квiтковi рослини. З архiвних матерiалiв
1911 року ми дiзналися, що площа землi пiд парковими насадженнями
щорiчно збiльшувалася. Саме у цьому році було додано двi новi дiлянки пiд
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хвойні та листянi дерева i чагарники. Майже весь посадковий матерiал тодi
вирощувався у розпліднику i лише незначна частина була виписана з Одеси
від С.Роте. У звiтi сiльськогосподарського училища зазначено, що рiзноманiття
паркових рослин є своєрiдним посiбником з ботанiки для учнiв, якi набувають
практичних навичок з майбутньої професii.
Частиною училищного господарства був також формовий сад, в якому
вирощувалися фруктовi карликовi дерева. Архiвнi матерiали свiдчать, що на
початку 1908 року у формовому саду росло 96 дерев, а потiм було висаджено
ще дев’ять з власного розплідника. В 1911 роцi в саду вирощували понад 13
сортiв яблук, понад 11 сортiв груш, а персики та абрикоси були практично
знищенi морозами. Окрiм цього, в училищi постiйно вирошувалися оранжерейні рослини. Оранжерея, яка також була розташована на території колишнього “Казенного саду”, мала два вiддiлення: тепле та холодне. В 1908 році
тут налiчувалося 8947 рослин, загальна вартiсть яких складала 1 100р. 75к.
Цього ж року були придбанi рослини, якi заслуговували особливої уваги “...
благодаря своему изящному виду и лёгкому размножению искусственным
путём”. Учням видавалися оранжерейні рослини для практичних досліджень.
Розплідник, в якому вирощувалися саджанці, складався з трьох відділень: хвойного, листяних декоративних та фруктових дерев із чагарниками.
Він розташовувався в матковому саду, проте був огороджений дерев’яним
парканом. Прибуток з розплідника від продажу посадкового матерiалу щорічно становив понад 500, а витрати на його утримання не перевищували 100
рублів.
Нажаль через громадянську війну 1917 року, повені та самостійну вирубку дерев населенням, сад лише частково зберiгся до наших днiв.
Окрасою Казенного саду вважають віковий дуб. Дуби здавна вважалися одними з найулюбленіших дерев європейських народів. Чим старішим був
дуб, тим більше його шанували.
Мотивів для захисту вікових рослин декілька. По-перше, їх власна символічна та естетична цінність, яка викликає у людини почуття натхнення та
захоплення. По-друге, вікові дерева — це пам'ятки історії, культури, живі
свідки колишніх історичних подій. По-третє, старі дерева — цікаві природні
музеї та своєрідні лабораторії для вчених. По-четверте, кожне старе дерево —
це своєрідний будинок для тварин, які там мешкають.
На сьогоднішній день Казенний сад став покинутою територією міста
Херсон. Люди перетворили його на звалище, де можна побачити як будівельні
так і господарчі відходи. Поступово забруднення парку стало екологічною
проблемою локального масштабу. Влада намагається відтворювати територію,
але ці заходи не завжди приносять очікуваний результат. Саме тому ми обрали дану проблему, щоб з допомогою цікавих історичних фактів, незвичайних
традицій звернути увагу людей на парк.
Опрацювавши і систематизувавши всю зібрану нами інформацію ми
створили план відродження Казенного саду як культурно — історичної
пам’ятки Херсонщини.
№
1.

2.

3.

Опис проблеми
Визначення місцезнаходження
будинку відпочинку Катерини ІІ та
встановлення там пам’ятного
знаку.
Визначення місцезнаходження
воксалу та відновлення його.

Заходи

Пошукова робота з архівними матеріалами.
Створення сучасного аналогу воксалу

Проведення щорічного ліцейського
балу в Казенному саду в стилі
суворовських вечорів

Подати клопотання губернатору при підтримці адміністрації ліцею щодо проведення
щорічного балу на території саду

Пошукова робота з архівними матеріалами
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4.

Відродження традиції виконання та
слухання живої музики кожні
вихідні та на свята

5.

Створення стаціонарної метеорологічної станції та здійснення спостережень за погодою

6.

Створення каплички святої Тетяни

7.

Відновлення фонтану

8.

Створення дитячого майданчика у
стилі епохи Катерини ІІ

9.

Збагачення флори Казенного саду

10.

Проведення інвентаризації парку
Розділення території Казенного
саду на зони догляду

11.

Створення ліцейсько — студентського оркестру
Розчистити покинуту, засмічену ділянку,
придбати метеорологічне обладнання та
встановити його там
Вибрати місце, розчистити його, розробити
проект каплички, знайти спонсорів на встановлення каплички
Зі слів очевидців відновити фонтан та повернути його на історичне місце
Залучення спонсорів та архітекторів до
будівництва майданчика
Студентам спільно з ліцеїстами організувати
щорічну підсадку дерев і кущів у Казенному
саду. Висадити вербові та фруктові дерева,
клени, берези, дуби
Співпраця з міськими органами влади
Співпраця з міськрадою, обласним ліцеєм,
студентами аграрного університету

12.

Встановити знаки, які забороняють
викидати сміття, вигулювати собак,
ламати дерева

Співпраця з органами місцевої влади

13.

Придбати садовий інвентар для
догляду за рослинами

Співпраця з міською радою та приватними
підприємцями міста Херсон

Результати підрахунків свідчать, про те що кількісний та видовий
склад за останні роки значно зменшився. Так протягом останніх років зникли:
Ailanthus altissima, Cystopteris fragilis (Milde.), Rosa canina (L.), Forsythia
viridisima (Vahl.), Tamarix tetranda (Pall, ex Bied.), Acer saccharinum (L.), Acer
tataricum (L.), Acer monspessulanum (L.), Acer pseudoplatanus (L.), Tilia cordata
(Mill.), Juglans regia.
Таким чином, наведені вище показники свідчать про загрозливий стан
флоричного комплексу дендропарку. Динаміка зникнення прогресує. Необхідна розробка і втілення в реальність чіткої системи заходів, які дозволять зберегти природно-історичну реліквію — парк Херсонського обласного ліцею для
майбутніх поколінь.
Як охороняється Казенний сад у ХХ — ХХІ століттях?
За часів Радянського Союзу, 22 квітня 1964 року розпорядженням виконкому обласної ради депутатів трудящих дендропарк школи-інтернату був
внесений до списку пам’ятників садово-паркової архітектури. Сад частково
зберігся до наших днів (вул. Полтавська, 89). Його територія була розділена
між школою-інтернатом № 2 і дитячо-юнацькою спортивною школою.
Триває відродження парку і по сьогодні. Силами ліцеїстів та їх наставників висаджуються нові дерева, прибирається територія від сміття та сухих
гілок. Також у відродженні саду активну участь бере і міська рада. Колишній
мер міста Херсона Володимир Сальдо віддав розпорядження, щоб плити, які
були зняті на початку весни біля міськради, були перевезені сюди, на територію Казенного саду, для вимощування пішохідних доріжок. Як бачимо, плити
доставили. Сподіваємось, в найближчий час ми зможемо ходити по нових
гарних доріжках.
Також міська рада відроджує таке поняття як «чистий четвер», на початку літа 2010 року силами державних службовців та небайдужих міщан з
території парку було вивезено 10 машин сміття.
Ми закликаємо всіх взяти участь у відродженні та охороні Казенного
саду.
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ВІД ЕКОЛОГІЇ ПРИРОДИ — ДО ЕКОЛОГІЇ ДУШІ
Кравченко Л.В.
Біликівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради

Ніщо так не підносить душу людини, ніщо так
не розвиває, як спілкування з природою,
спостереження її великих законів.
О.М. Некрасов
На сьогодні досить гостро постає проблема формування екологічної
культури в учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Основним завданням
вчителя біології є створення атмосфери зацікавленості, навчити школярів
«спілкуватися» з природою, вивчати та пізнавати її закономірності, а також
залучити їх до участі у різноманітних екологічних акціях.
Варто зазначити, що екологізація освіти — це одна з найважливіших
ланок, що сприяє формуванню в учнів екологічного мислення, екологічної
свідомості та екологічної поведінки. Оскільки перебудувати свідомість дорослої людини досить важко, то починати екологічне виховання слід з самого
малечку. На сьогодні на цю проблему вже звернули увагу міжнародні організації, вчителі та науковці.
Екологічна культура — це наявність високого ступеня загальної духовної культури, міждисциплінарних, глобальних уявлень і понять про екологічну
проблему, усвідомлення, що людина — це частина природи, оволодіння системою наукових екологічних вмінь та навичок [1, 4, 5]. Так, проблема екологічної підготовкяи учнів знайшла своє відображення у працях Гуріненко Н.О.,
Лук'янова Л., Сидоренко Л.І., Жулинська Л.І., Гордієнко І.І., Г.П. Ткачук, О.В.
Плахитник, О.М. Бараш, Г.Ф. Герасименко та інших [2, 3, 5].
Найкращою школою екологічної освіти та виховання є спілкування з
природою. З цією метою доцільно проводи якомога більше уроків серед природи, використовувати інтерактивні методи навчання, зокрема методику круглого столу, рольові ігри, поєднувати аудиторну та позакласну природоохоронну роботу, залучати учнів до науково-дослідницької роботи. Усі ці методики дають школярам багаж міцних знань, які вони отримали в результаті особистого досвіду. Так, методика круглого столу дозволяє засвоїти базові теоретичні основи екології та вплинути на екоцентричну особистість учня. Добре
побудовані ділові ігри, наближені до реального життя, відображають соціально-економічні проблеми охорони навколишнього середовища, виявляють
протиріччя між розвитком народного господарства та природою.
Значну роль в екологічному вихованні школярів відіграють саме природничі екскурсії. Навчальні екскурсії передбачають створення умов для спостереження та дослідження учнями явищ природи, процесів життєдіяльності
суспільства, розширення світогляду школярів, формування в них екологічної
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культури. Спілкуючись із живою природою, учні спостерігають зв'язки між
організмами, рослинним та тваринним світом. Завдяки цьому в них формується відповідальне та гуманне ставлення до навколишнього середовища, до всіх
живих істот, що сприяє їхній професійній орієнтації екологічного спрямування.
Оскільки урокам екології в школі відведено зовсім мало часу, то необхідно використовувати позаурочний час. З метою виховання в школярів екологічної свідомості доцільно проводити тижні екології, виховні заходи та екологічні вікторини, які стимулюють дитину мислити, використовувати додаткову науково-пошукову літературу, самостійно розв'язувати проблеми.
Вчитель біології повинен пам'ятати, що саме пошуково-дослідницький
характер екскурсій впливає на розумову діяльність школярів. Тому, заглиблення в таємниці природи та закони життя спонукає учнів до вивчення рідного краю, а також виховання екологічної свідомості. Адже метою екологічного
виховання учнівської молоді є формування відповідального та дбайливого
ставлення до природи, що базується на екологічній свідомості.
Оскільки почуття любові, бережливого ставлення до природи формуються ще в ранньому дитинстві, то для учнів молодшої школи доцільно проводити екскурсії у природу, зосереджуючи увагу дітей на тому, що найкраща
квітка — та, що квітує там, де зросла, тому її не можна губити; кожен листочок, кожна травинка виділяють в повітря кисень, яким ми дихаємо. Чим активніша позиція дитини чи підлітка у справах охорони природи, тим свідоміше
ставлення до всього живого, що її оточує. Адже тільки в гармонії з природою
людина може бути духовно багатою. Школярі повинні чітко розуміти, що природа — наш супутник радощів, творчих підйомів та натхнення.
Таким чином, екологія в школі повинна бути не лише предметом вивчення, а й стати невід'ємною частинкою душі кожного учня.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ «РОДИНА
РОЗОВІ» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ
Синяк М.Д.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
«В умовах оновлення й розвитку в Україні високотехнологічного інформаційного суспільства постає необхідність у підвищенні якості та пріоритетності шкільної біологічної освіти. Це вимагає оновлення її змісту відповідно до
суспільних запитів, потреб інноваційного розвитку науки та виробництва,
запровадження сучасних засобів навчання, підготовки й видання навчально-
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методичної літератури, вдосконалення механізмів оцінювання результатів
навчальної діяльності», — зазначається в Державній цільовій соціальній програмі підвищення якості шкільної біологічної освіти (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2012 року №1720-р) [3].
Шкільний курс біології надзвичайно важливий для підготовки та входження майбутнього громадянина в непростий сучасний світ, оскільки природничонаукові знання допоможуть людині завжди бути в гармонії з природою
та із собою.
Важливою проблемою сьогодні залишається питання урізноманітнення
навчального процесу, активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів,
розширення сфери їх інтересів. Сучасним учням доступні найрізноманітніші
джерела інформації, але саме наявність готової інформації сприяє розвитку
пасивності. Зникає прагнення до пошуку, пізнання, творчості [5]. Для цього
процес навчання має бути сконструйований з максимальним наближенням до
запитів і можливостей дитини.
Починаючи ще з 70-х років минулого століття, з’явилася тенденція до
зниження пізнавального інтересу учнів. На це явище педагоги відреагували
введенням в шкільну практику нестандартних форм організації навчання [1].
На сучасному етапі існує велика кількість таких форм. Це зумовлено тим, що
нетрадиційні форми навчання — це, насамперед, творчий, самобутній підхід
педагога до організації навчальної діяльності, це — вищий щабель педагогічної майстерності. Такі форми з’явилися перш за все в уяві педагога та мали
місце в його педагогічній практиці. Ніяких обмежень для творчості вчителя
немає, тому постійно виникають нові й нові форми [4]. Основне завдання цих
форм навчання — підвищити пізнавальний інтерес в учнів, з цією метою вони
широко використовуються в школі.
До переваг нетрадиційних форм навчання, на думку науковців і педагогів — практиків, відносяться такі характеристики:
1) підвищують пізнавальний інтерес учнів;
2) дають змогу відійти від шаблону традиційного уроку, зробити навчальний процес більш захоплюючим, урізноманітнити його;
3) сприяють розвитку учителя та учнів, розкриттю їх творчого потенціалу;
4) педагог має змогу побачити, як поводяться його вихованці в незвичних для них умовах навчання, як змінюється їх спосіб мислення;
5) самим дітям нетрадиційні форми навчання подобаються більше, ніж
буденні уроки [2].
Все це є досить актуальним і потребує нашої уваги.
Для активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні теми «Родина Розові» в шкільному курсі біології, нами розроблений методичний комплекс, що включає розробки уроку-екскурсії та уроку-круглого столу. Використання таких нетрадиційних інтерактивних форм вивчення рослин родини
Розові сприятиме формуванню активної позиції учнів у обговоренні питань з
теми, самостійності і активності у підготовці до уроку, цілісного природничонаукового світогляду, вмінню формулювати та висловлювати власні думки,
виховувати культуру спілкування.
Отже, вважаємо, що одним із шляхів активізації навчальнопізнавальної діяльність учнів під час вивчення теми «Родина Розові» в шкільному курсі біології є використання нетрадиційних уроків, а саме урокуекскурсії та уроку-круглого столу.
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ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА — ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я
Шерстюк О.Л.
Полтавська державна аграрна академія
Питання виживання нацiї сьогоднi повнiстю залежить вiд гармонiї людини, природи, космосу в цiлому. Сьогоднi, як нiколи, стає актуальним розглядати людину (її розвиток, здоров'я, моральнiсть, духовнiсть) в тiсному зв'язку з оточуючим середовищем, з реальним навколишнiм середовищем. Живий
органiзм — це основна складова екологiї суспiльства. Без гармонiї природи —
людини — космосу — неможливий нормальний, здоровий розвиток людини.
Питання взаємозв'язку мiж людиною i природою особливо актуальнi у
зв'язку з тим важким екологiчним станом, який сьогоднi склався в Українi.
Одним iз очевидних критерiїв екологiчного стану держави є стан здоров'я її
населення. На жаль нацiя України ще з 1991 року вимирає, що без сумнiву
вiдображає кризовий екологiчний стан.
Суспільне здоров’я визначається станом динамічної рівноваги населення з навколишнім середовищем у конкретних соціально-економічних умовах.
В Україні становище характеризується поглибленням негативних тенденцій на
всій території, що тісно корелює з екологічною ситуацією. Найвищі індекси
здоров’я (56%) мають жителі західних і південних областей України, найменший (до 40%) — промислового Придніпров’я та Донбасу, де особливо
складна екологічна ситуація [1].
Залишається актуальною й сьогодні думка Гіппократа, яка полягає в
тому, що єдина причина всіх хвороб — невідповідність між можливостями
організму і вимогам, котрі висувають йому умови і спосіб життя. Досягнення
науково-технічного прогресу, розвиток суспільства, соціальна сутність людини все більше деформують її біологічну природу.
Одне із завдань суспільства — запобігти несприятливому впливу на все
живе на планеті, у тому числі на здоров’я і довголіття людей.
Для розумiння проблем людини, її екологiї необхiдно досягти високого
освiтнього рiвня людини, її морального i духовного стану.
Велике значення при вирiшеннi складних екологiчних проблем має
екологiчний рiвень освiти населення. На жаль, сьогоднi приходиться констатувати, що освiтнiй рiвень населення, особливо з питань екологiї людини,
дуже низький.
Екологічна освіта й виховання сьогодні мають бути спрямовані, перш
за все, на зміну ставлення людини до свого здоров’я, а потім і до навколишнього середовища як необхідної умови його збереження і зміцнення.
На основі екологічної освіти формується екологічна культура нації,
процес формування якої слід розглядати як єдність трьох проблем:
− широке роз’яснення катастрофічних наслідків забруднення середовища проживання;
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−

отримання екологічного підходу до організації економіки та інших
сфер життя і діяльності суспільства;
− формування екологічної свідомості.
Отже, одним із проявів культури особистості має бути екологічна освіченість. Людина з високим рівнем екологічної відповідальності в умовах будьякої виробничої діяльності буде приймати рішення відповідно до наукових
принципів цілісності природи та її збереження. Людина і Природа — це два
аспекти, які повинні розглядатися в єдності (В. Вернадський) , бо лише в
такій площині можна побачити можливість продуктивного розгортання здоровоохоронних і природоохоронних заходів [2].
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РОЗДІЛ 6. ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Никифоров В.В., Никифорова Е.А.
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского
Важной задачей современной экологии человека является изучение
так называемых «предзаболеваний» как экологических феноменов, т.е. стадий функциональной готовности организма к развитию определенного заболевания, к новым условиям существования. Исследования показывают, что
основными причинами ухудшения здоровья населения являются отрицательное влияние факторов окружающей среды и неправильное отношение к своему здоровью. С этими факторами связано около 70% всех случаев заболеваний, около 60% случаев неправильного физического развития и более половины случаев смерти.
Для определения линейной корреляционной связи между вариационными рядами концентрации атмосферного поллютанта и заболеваемостью по
каждой нозологической группе (согласно МКБ-10) в условиях урбоэкосистемы
Кременчуга (225 тыс. чел.) впервые предлагается использовать коэффициент
ранговой корреляции Бравэ-Пирсона, рассчитываемый по формуле:
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при этом использованы значения среднегодовых концентраций основных поллютантов за 2005–2012 гг., предоставленные лабораторией контроля
за загрязнением атмосферы, а также величины заболеваемости на 10000
человек взрослого населения в соответствии со статистическими данными
городского отдела здравоохранения.
Результаты настоящих исследований позволили составить первый вариант унифицированной таблицы, отражающей возможные влияния доминирующих поллютантов на формирование заболеваемости для каждой нозологической группы в порядке их участия в этом процессе (табл. 1).
Таблица 1
Данные возможного влияния атмосферных поллютантов на
формирование заболеваемости в условиях г. Кременчуг
нозологическая группа
Болезни костно-мышечной системы
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Осложнения беременности
Болезни мочеполовой системы
Болезни органов пищеварения
Болезни органов дыхания

Бронхиальная астма
Болезни системы кровообращения
Болезни нервной системы и органов чувств
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поллютанты
Корреляция не выявлена
1. СО. 2. СхНу. 3. H2S. 4. NO2.
5. С6Н5ОН. 6. Сажа. 7. Пыль
Корреляция не выявлена
1. SO2. 2. С6Н5ОН. 3. СхНу.
4. H2S. 5. NO2. 6. СО. 7. NO.
1. С6Н5ОН. 2. SO2
1. СхНу. 2. СО. 3. H2S. 4. NO2.
5. SO2. 6. Сажа. 7. Пыль.
8. С6Н5ОН. 9. NO
Корреляция не выявлена
Корреляция не выявлена
1. SO2. 2. СО. 3. Пыль

Болезни крови и кроветворных органов
Болезни эндокринной системы
Новообразования

1. С6Н5ОН. 2. H2S. 3. NO.
4. NO2. 5. СхНу. 6. SO2. 7. СО
1. SO2. 2.СО
Корреляция не выявлена

Таким образом, на основании анализа влияния атмосферных загрязнителей на здоровье населения можно и необходимо, на наш взгляд, определить какие меры по оздоровления окружающей среды являются первоочередными, в том числе мероприятия по очистке сточных вод и атмосферных выбросов от поллютантов, формирующих конкретную патологию.
Являясь функцией от многих переменных, здоровье населения представляет собой интегральный показатель качества окружающей среды. Поэтому, состояние здоровья населения и, прежде всего, важнейший его показатель — заболеваемость — является основным критерием оценки качества
среды обитания человека. Этот индикатор в полной мере адекватен требованиям медико-экологического мониторинга, а его многолетние значения могут
послужить информационной базе региональной системы экологического мониторинга и дать комплексную характеристику здоровья населения с определением неблагоприятных загрязнений среды.
На наш взгляд, заболеваемость представляет собой один из важнейших показателей наряду с биологическим разнообразием, который необходимо учитывать при разработке проекта региональной (а возможно и национальной) экологической сети. Во всяком случае, современная международная
система эколого-экономического устойчивого развития регионов давно использует так называемый «индекс людского развития», основанный в том
числе и на параметрах здоровья детского и взрослого населения.

ТОКСИЧНІ ПРЕДСТАВНИКИ РОДИНИ МОЛОЧАЙНИХ
(EUPHORBIACEAE) ПОЛТАВЩИНИ
Цебржинський О.І., Орлова Л.Д.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Із величезної кількості рослин, виявлених на земній кулі, близько тисячі видів здатні викликати важкі або смертельні отруєння людини і тварин,
більшу частину яких складають квіткові рослини [1]. До отруйних представників флори відносять рослини, що містять хімічні речовини, які навіть у малих дозах у певних умовах можуть призвести до хвороби або смерті.
Токсична флора виявляється у всіх природних фітоценозах (лучних,
лісових, степових, водно-болотних) та агроценозах Полтавщини [2-7]. Більшість родин покритонасінних рослин мають отруйних представників.. Серед
них
на
особливу
увагу
заслуговують
види
родини
Молочайних
(Euphorbiaceae), зокрема рицина та молочаї.
Рицина (Rícinus L.) — монотипний рід родини Молочайних. Єдиний
вид — Рицина звичайна (Ricinus commúnis L.) — олійна, лікарська і декоративна садова рослина, у нас — однорічна. Вона вважається самою отруйною із
усіх насіннєвих рослин і є найбільш розповсюдженою декоративною рослиною
в Україні. Дуже часто вид зустрічається у Полтаві та інших містах Полтавщини.
Андидот не розроблений [7].
Стебла прямостоячі, гіллясті, всередині порожнисті, рожевого, червоного, фіолетового або майже чорного кольору, вкриті сизим восковим нальотом. Листки великі, 30-80 см завдовжки, глибокорозрізані, іноді роздільні,
загострені, нерівномірно-зубчасті, тьмяно-зелені з черешками 20-60 см завдовжки. Улітку з'являються гроновидні кінцеві або пазушні суцвіття із зелених з
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червоним відтінком квіток. Рицина — однодомна рослина: чоловічі і жіночі
квітки розташовуються на одній рослині; чоловічі в нижній, а жіночі у верхній
частині вісі суцвіття. Квітки дрібні, світло-кремові або білі. Тичинки численні,
зібрані в гіллясті пучки. Маточки з трироздільним стовпчиком і торочкуватою
приймочкою червоного, малинового або світло-жовтого кольору. Плід — куляста гола або колюча коробочка до 3 см в діаметрі. Розташовуючись між листям, плоди надають рослині декоративний вигляд [1].
Дозрілі насінини мають овальну форму. Зі спинної сторони вони опуклі,
з черевної — більш плоскі, посередині є поздовжній шов. Оболонка насіння
гладенька, блискуча, строката, мозаїчна. У залежності від сорту рицини мозаїка може бути коричнева, рожева, світло-рожева, контрастує на тлі насінини.
Колір фону варіює від сірого до мідно-червоного. Таким чином, насіння своєю
формою і строкатим забарвленням нагадує кліща, звідси і відповідна назва
рослини. На верхівці насіння міститься принасінник, який легко відвалюються
і має вигляд білого придатка.
Насіння рицини містить від 40
до 60% жирної олії. У насіннєвому ядрі міститься до 17%
білків, у тому числі токсальбумін
глюкопротеїд
рицин —
дуже отруйна речовина [1].
Отруйний (також міститься там
же в кількості 0,1-1%) рицинін — піридиновий алкалоїд з
ціаногрупою в числі замісників
Рис. 1. Хімічна формула рициніну
(рис. 1). Усі частини рослини
містять білок рицин і алкалоїд
рицинін, отруйні для людини і тварин (ЛД50 близько 500 мкг).
Приймання всередину насіння рослини викликає ентерит, блювоту і
коліки, кровотечі з шлунково-кишкового тракту, порушення водноелектролітного балансу і смерть через 5-7 днів. Шкода здоров'ю непоправна.
Люди, які вижили, не можуть повністю відновити здоров'я, що пояснюється
здатністю рицину необоротно руйнувати білки тканин людини. Вдихання
порошку рицину аналогічно вражає легені. Касторова олія — густа в'язка
рідина блідо-жовтого кольору з характерним запахом; містить до 85% тригліцеридів рицинолевої кислоти (C18Н34O3). Завдяки наявності триглицериду
рицинолевої кислоти рицинова олія, на відміну від інших рослинних жирів
розчиняється у 95% розчині етилового спирту. Касторова олія — класичний
проносний засіб. Вона входить до складу деяких лініментів, наприклад бальзамових, що володіють антисептичними властивостями і здатністю прискорювати регенерацію тканин.
Рицин являє собою протоплазматичну отруту, що інгібує синтез білка
на рівні рибосом. DL50 для пацюків — 75 мкг/100г маси тіла. Летальні дози
рицину при оральному введенні вищі, ніж при парентеральному. Мінімальна
летальна доза рицину для людини дорівнює 0,004 мг/кг. Білкова частина
молекули складається з 560 амінокислотних залишків і побудована із двох
субодиниць (доменів А і В), з'єднаних одним дисульфідним містком. Домени А
и В — лінійні поліпептиди з молекулярною масою відповідно 32 тис. і 34 тис.
Їхні просторові структури стабілізовані внутрішньо-доменними дисульфідними
зв'язками: одним у домені А (Cys259 –Cys4) і чотирма у домені В (Cys20–
Cys39; Cys63–Cys80; Cys151–Cys164; Cys190–Cys207). Полісахаридна частина (D-галактоза, глюкоза, ацетил-D-глюкоамін, α-d-маноза) складає близько
20% від молекулярної маси рицину. Рицин транспортується в організмі кровотоком. При досягненні клітини, що уражується, домен В виконує транспортні й
рецептофільні функції; він зв'язується зі специфічними рецепторами клітин-
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них мембран і викликає структурну перебудову мембрани з утворенням трансмембранного каналу. Домен А проникає за цим каналом у клітину й інактивує
ферменти рибосом, внаслідок чого порушується внутрішньоклітинний синтез
білків (трансляція). Субодиниці самі по собі не токсичні, отруйна дія проявляється тільки за умови кооперативної дії обох субодиниць у складі молекули
рицину. Однак, по-різному введені в організм субодиниці мимовільно з'єднуються й молекула рицину реконструюється, проявляючи весь спектр токсичної
дії нативного токсину. Показано, що кожна із субодиниць рицину, узята окремо, може в умовах експерименту утворювати хімічний зв'язок із субодиницями
молекул інших токсинів або навіть зі штучно отриманими поліпептидами,
утворюючи гібридні молекули токсинів, що не зустрічаються в природі.
Перші симптоми ураження (геморагія сітківки очей) наступають не раніше 15 годин. Симптоми отруєння: нудота, блювота, біль, печіння в стравоході й шлунку, пронос, головний біль, сонливість, судоми, колапс, летальний
результат. При аерозольному потраплянні — симптоматика бронхіту й пневмонії. Як правило, смерть наступає через 6-8 днів. При летальній інтоксикації
характерні важкі ураження печінки й селезінки, геморагічні явища в шлунково-кишковому тракті, лімфатичних вузлах черевної порожнини й сильні зміни
в ультраструктурі нирок [1, 7].
Отруєння найчастіше наступає при потраплянні всередину насіння, при
забрудненні рук макухою. Вісім насінин смертельні для дорослої людини, а
для дитини — одна.
Алкалоїд рицин привертає увагу військових фахівців у галузі хімічної
зброї, починаючи з 1-ой світової війни, через високу токсичність і доступність.
Його одержують із насіння рицинових бобів, у макусі яких утримується 0,51,5% рицину. Світова продукція рицинових бобів становить більш 1 млн тон.
Основними виробниками рицинових бобів є Китай, Індія, Бангладеш і США.
Технологія виділення рицину з макухи досить проста й тому рицин доступний
для виробництва в країнах з необов'язково високо розвиненими хімічною й
мікробіологічною промисловістю.
Вивчалися способи бойового застосування рицину у вигляді аерозолю.
У цьому зв'язку з токсинів рослинного походження в найбільшій ступені був
досліджений рицин. Враховуючи всю сукупність властивостей рицину, слід
уважати, що він служив модельною речовиною, на якій опрацьовувалися
методи диспергірування інших нестабільних за своєю природою біологічних
агентів. У роки 2-ї світової війни рицин інтенсивно досліджувався в США й
Англії як засіб для знищення живої сили супротивника. У роки війни в США
було виготовлено 1,7 тонни рицину. Рицину, як вражаючому агентові, був
привласнений шифр "W". З тих пір дослідження рицину не припинялися.
Розроблені ефективні технології його виділення й очищення. Рицин був отриманий у кристалічному вигляді. Рицину як потенційному вражаючому агенту
властиві багато недоліків, через які високотоксичний токсин реально не входив до озброєння ні однієї з армій. Рицин може виявляти вражаючу дію тільки
в аерозольному стані, тому що для нього не характерна шкірно-резорбтивна
дія. Застосування рицину в аерозольному стані, так само як і у вигляді порошку або краплях розчину, не створює проблем захисту від нього (досить
одного протигаза), які мають місце при захисті від рідких отруйних речовин
нервово-паралітичної дії. Рицин у чистому вигляді не може диспергіруватися
до аерозольного стану за допомогою розривних зарядів через втрату активності. Дроблення вибухом розчинів або суспензій рицину має свої проблеми.
Рицин, як глікопротеїн, розчинний тільки у водних системах, але сам розкладається водою. Водні розчини рицину замерзають, що створює додаткові
проблеми його бойового застосування. Суспензії рицину в тетрахлорметані
випробовувалися в якості модельних систем при вишукуванні методів перетворення в аерозольний стан інших біологічних агентів. Але будь-які суспензії
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самі по собі є нестійкими, розшаровуються й міняють балістичні характеристики боєприпасів. Уважається, що рицин може бути застосований у вигляді
тонко-дисперсного порошку, що розпорошується тим або іншим способом над
ураженою територією. Ефективний вплив рицину через органи дихання можливий за умови, коли порошок має розмір часток менше 5-10 мкм. Одержання
й збереження такого порошку пов'язане з іншими проблемами, зокрема запобігання його комкування. Рицин у вигляді порошку або розчину піддається
дезактивуючої дії ультрафіолетового випромінювання — півгодинна експозиція рицину в ультрафіолеті приводить до зниження його активності у 1000
разів. Із цієї причини застосування рицину в аерозольному стані в умовах
сонячної радіації може бути неефективним [7].
Молочай (Euphórbia) — найбільший рід рослин родини Молочайних, у
ньому налічується 800–2000 видів [1, 7]. Це однорічні та багаторічні трави,
чагарники або дерева. За загальним виглядом дуже різноманітні. У одних
звичайні, облиснені стебла без колючок, в інших — колючі, теж облиснені, у
третіх — стебла м'ясисті, кактусоподібні, грановані, нерідко колоноподібні, з
колючками і без листя. У всіх представників у тканинах здебільшого білий
молочний сік, який міститься в дуже гіллястих молочниках без перетинок. На
Полтавщині та у самій Полтаві зустрічаються багато представників роду.
Усі види молочаю містять молочний сік, смолу, каучук. Хоча хімічний
склад молочаїв вивчений недостатньо, однак відомо, що основним діючим
компонентом молочного соку є еуфорбон, кількість якого близько 22%, крім
того, близько 38% аморфної камеді, до 18% гумі і близько 10% мінеральних
солей. З інших хімічних сполук до складу молочаїв входять алкалоїди, флавоноїди і кумарини, ди- та тритерпеноїди (еуфол, еуфорбол) (рис. 2), які подразнюють шкіру, інсектицидні речовини, що блокують мітози; крім нудоти та
блювання, при отруєнні спричиняють набряк язика, коліти та гастроентерити,
судоми, серцево-судинну
недостатність [1, 7].
Молочай — старовинний
засіб
народної
медицини. Наукова назва
молочаю — еуфорбій дана
на честь Ефорба, придворного лікаря нумідійського
царя Юби (у 54 р. до н.е.),
який вперше використовував лікувальні властивості
Рис. 2. Хімічна формула еуфола
молочаю. Молочний сік
надходить у продаж і в
аптеки під назвою Euphorbium. Речовина ця було відома ще древнім грекам і
римлянам, ймовірно, і єгиптянам. Багато видів молочаю застосовуються в
народній медицині, хоча їх склад зовсім не вивчений. На Русі молочай застосовували від водобоязні, «псування», викликаної зловмисними людьми, для
винищення бородавок, мозолів і плям на обличчі, як проносний, блювотний
засіб і для лікування ракових пухлин. Молочай на Алтаї застосовують у вигляді відварів, настоянок, порошку і у свіжому вигляді від сифілісу, хворобах
нирок, маткових кровотечах, при чоловічій слабкості — імпотенції і як кровоочисний засіб. Вважається, що молочай корисний при лікуванні раку шкіри і
прямої кишки. Зовнішньо свіжим соком всіх видів молочаю змащують екземні
місця, гузки, мозолі, родимі плями і гнійні рани для їх швидкого загоєння. Крім
того, сік молочаю в малих дозах є загально-зміцнюючим засобомі продовжує
молодість. Широко використовують молочаї у сучасній і народній медицині
Монголії та Китаю як інсектицид, проти гельмінтів, медоносу рослину [1].
Молочай городній (E. peplus L.) токсичний при контактах. Викликає опіки та
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запалення, при потраплянні внутрішньо — нудоту, блювоту, пронос, непритомність, судоми, серцево-судинну недостатність, летальність. Отруєння корів
призводить до виділення рожевого токсичного молока. Перша допомога:
промивання шлунку, активоване вугілля, 2% водний розчин NaHCO3, при
блювоті — лід, послаблююче [7].
В Україні деякі молочаї вирощують як декоративні рослини на присадибних ділянках та в умовах закритого ґрунту.
Отже, серед представників родини Молочайні зустрічається досить велика кількість токсичних видів як у природі, так і в агроценозах. Тому потрібно такі рослини добре знати, вміти захищатися від них і надавати першу допомогу при отруєнні ними. Для цього необхідно вести постійну пояснювальну
роботу серед учнівської молоді та населення, вести широку пропагандистську
діяльність на телебаченні, у пресі, різних заходах відповідної тематики.
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ЭКСПРЕССИВНАЯ РЕЧЬ КАК МОЩНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Бачинский П.П., Ивашенцева А.А.
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
В своей книге «Биоэтика — мост в будущее» Ван Ранслер Поттер придавал особое значение научным исследованиям наиболее важных составных
компонентов оптимальной среды проживания личности. Он определял оптимум как совокупность условий, которые «соответствуют постоянному развитию человека от его рождения до смерти вследствие выполнения физических
и интеллектуальных заданий, которые постоянно меняются и вызывают нор-
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мальные адаптивные реакции (в форме способностей, что быстро возрастают
в молодом возрасте и уменьшаются в пожилом возрасте» [30].
Научными исследованиями генетиков в содружестве с медицинскими
психологами доказано, что способности ребёнка проявляются только те, которые заложены генетически. Этому способствует действие экологических
факторов оптимальной среды и в нужное время проживания личности.
Как писал В.Р. Поттер в книге «Биоэтика — мост в будущее», «медицинская наука ещё очень далека от глубокого проникновения в сущность
вопроса о составных компонентов оптимальной среды, которые необходимы
человеческому роду» [30]. Важно отметить, что развитие интеллекта личности В.Р. Поттер назвал первым из семи требований к оптимальной среде проживания личности.
В то же время известно, что проблема научного исследования развития интеллекта личности является одной из наименее изученных [2-17; 27].
Установлено, что на нашей планете только вид Homo Sapiens имеет
анатомо-физиологические структуры для формирования основ развития умственных способностей новорожденных в первые два с половиной — три года
жизни под воздействием внешней членораздельной нормальной речи взрослых.
Известная лингводидакт Л.П. Федоренко , преподававшая русский
язык, в своей книге «Закономерности усвоения родной речи» приводит результаты исследований 32 случаев, когда новорожденные младенцы после
рождения были лишены общения с людьми и их выкармливали при различных обстоятельствах собаки, волки, пантеры. Возвращение таких детей в
человеческое общество позже, чем через два с половиной — три года, без
речевого общения с людьми, приводило к нарушению основ интеллекта и
возможности овладения речью. По развитию интеллекта они оставались на
уровне животных, хотя физическое развитие было удовлетворительным [33].
В наших предыдущих исследованиях влияния экспрессивной речи
взрослых людей на формирование основ нормального развития интеллекта
ребёнка в первые 2,5 — 3 года жизни впервые слова экспрессивной речи
взрослых были названы одними из мощно девствующих специфических
нейролингвоантропогенных экологических факторов общения [2-5; 7-17].
При исследованиях состояния здоровья детей старшей группы коммунальных дошкольных детских учреждений и школьников младших классов г.
Днепропетровска, как одного из крупних промышленных городов Украины,
были выявлены существенные количественные отличия влияния определённых факторов экологии общения, что удалось обнаружить при измерении
коэффициента интеллекта (IQ), что мы называем коэффициентом интеллектуального здоровья.
Измерения IQ проводят по методике Дэвида Векслера, которая рекомендована при обследовании детей возраста от 6 до 16 лет 11 месяцев [34] с
учётом дополнений известного психолога Ганса Айзенка [1] и «Пособия для
психолога — практика» Ю.З. Гильбуха [23].
Обследовано 122 школьника 13-14 лет. Был учтён опыт проведения
аналогичных обследований в предыдущие годы.
Для большей однородности обследуемых в группу тестируемых не
включали школьников из неблагополучных и неимущих семей, так как уже
такие условия могут отрицательно повлиять на формирование основ интеллекта (интеллектуальное здоровье) в первые три года жизни ребёнка. В
группу тестируемых также не включались и те школьники, родители которых
нанимали репетиторов по определённым предметам с целью повышения
успеваемости [7].
За технологией наших предыдущих исследований вначале проводили
тестирование — количественное измерение общего интеллекта школьников, и
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только после этого был поведен анкетный опрос их родителей с целью выяснения условий среды проживания личности каждого школьника в первые три
года жизни и влияния основных нейроспецифических антропогенных экологических факторов общения.
В анкете для родителей выясняли следующие вопросы:
1. Были ли заболевания в первые три года жизни и какие?
2. Какой объём участия матери в общении с ребёнком в первые три
года жизни (указать примерно в% — 100-80-60-40-20)?
3. Какой объём участия других членов семьи в общении с ребёнком в
первые три года жизни (указать, кто общался: отец, бабушка, дедушка, старшая сестра, брат, примерно в%)?
4. На каком языке происходило общение с ребёнком в первые три года жизни, т.е. какой был тип речевого общения: А — на языке рода по материнской линии;
Б — на языке рода отца по материнской линии; В — на языке, который
не был языком рода ни матери, ни отца по материнской линии.
В Днепропетровске, как и в других крупных городах Украины, представлен широкий спектр национальностей, поэтому семьи образуются из
самых различных комбинаций их представителей.
В таблице 1 представлены результаты количественного распределения
протестированных школьников по группам в зависимости от типа речевого
общения в первые три года жизни.
Таблица 1.
Распределение протестированных школьников по группам после анкетирования родителей по выяснению типа речевого общения в первые 3 года жизни
№ группы и тип
речевого
общения

I гр.
тип А
II гр.
тип Б
III гр.
тип В
Всего

Кол-во
школьников

% от всех
обследованных

Количественные уровни IQ в баллах

170-141
140-111
110-91
90-71
Количество школьников каждого уровня
4
12
22
2

40

26,7

50

33,3

2

10

26

12

60

40

1

6

26

27

150

100

7

28

74

41

170-141 балл — высокие, 140-111 баллов — повышенные, 11091балл — средние,
90-71 балл — сниженные интеллектуальные способности.
Так как в каждой группе оказалось разное количество обследованных,
для выявления взаимосвязи типа речевого общения и количественных уровней IQ в балах определили процентные величины количественных уровней
коэффициента интеллекта, что представлено в таблице 2.
Таблица 2.
Процентные величины протестированных школьников в зависимости от типа речевого общения в первые 3 года жизни
№ группы и тип
речевого общения

I группа, тип А
II группа, тип Б

Количественные уровни коэффициента интеллекта (IQ)
170-141
140-111
110-91
90-71
Процентные величины уровней коэффициента интеллекта
10
30
55
5
4
20
52
24
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III группа, тип В

1,66

10

43,34

45

Процентные величины различных уровней коэффициента интеллекта
позволили выявить существенное влияние типа речевого общения в первые
три года жизни ребёнка на формирование у него фундамента интеллекта.
Существенные различия по трём количественным уровням коэффициента интеллекта были выявлены между группами всех трёх типов речевого
общения.
В группе школьников, с которыми в первые 3 года жизни общались на
языке рода по материнской линии был выявлен самый большой процент тех,
у кого были высокие и повышенные интеллектуальные способности (10% и
30% соответственно) и самый малый процент тех, у кого были сниженные
интеллектуальные способности.
Среди школьников, с которыми в первые 3 года жизни общение было
на языке рода отца по материнской линии, процентные величины по указанными трём позициям существенно отличались от I группы типа А. Они были
меньшими у 2,5 раза по позиции повышенных интеллектуальных способностей. В то же время процентная величина по позиции сниженных интеллектуальных способностей была большей в 4,8 раза.
В группе школьников, с которыми в первые три года жизни было общение на языке, который не был языком рода ни матери, ни отца по материнской линии, то есть на чужеродном языке, процентные величины по трём
указанным позициям больше всего отличались от I группы типа А и несколько
меньше от II группы типа В.
В сравнении с I группой типа А по позиции высоких интеллектуальных
способностей они были меньшими в 6 раз, в сравнении с II группой типа Б —
меньше в 2,4 раза. По позиции повышенных интеллектуальных показатели III
группы типа В были меньшими в 3 раза в сравнении с I группой типа А и в 2
раза в сравнении со II группой типа Б.
Процентный показатель позиции сниженных интеллектуальных способностей был самым большим в III группе типа В. Он превосходил показатель I группы типа А в 9 раз, а показатель II группы Б — в 1,87 раза.
Полученные результаты свидетельствовали о несомненных преимуществах речевого общения с новорожденным ребёнком в первые три года жизни
на языке рода по материнской линии, что обеспечивает формирование фундамента интеллектуального развития под влиянием такого нейролингвоэкологического фактора, как речь взрослых, которая и создаёт экологию общения.
В первые три года жизни новорождённый ребёнок не может выбирать экологическую среду общения. Экологическую и речевую среду общения новорождённому ребёнку выбирают и создают мать, отец, дедушки, бабушки, старшие
братья, сёстры или другие взрослые в зависимости от различных обстоятельств. Поэтому вся ответственность за создание оптимальной экологической
среды речевого общения с новорожденным ребёнком в первые три года его
жизни возложена на взрослых, которые его окружают, кормят и воспитывают
в наиболее ответственный момент формирования фундамента интеллектуального развития. В этот период во многом решается одна из главных проблем
последующей жизни ребёнка — проблема его интеллектуального здоровья:
будет он очень умным, просто умным или со сниженными интеллектуальными
способностями.
К чести наших отечественных учёных они первыми подняли этот вопрос и указали на его исключительную важность для общества, для соответствующей нации, для государства.
Ещё во второй половине ХIХ века выдающийся педагог Константин
Дмитриевич Ушинский (1824-1871г.г.) в своей статье «Родное слово» дал
обоснование решающей роли влияния родной речи в раннем детстве на оптимальное развитие умственных способностей и тормозящее влияние в этот
период усвоения чужеродного языка [32]. Такого же мнения придерживался в
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своём труде украинский и русский филолог − славист, член − корреспондент
Петербургской Академии Наук Александр Афанасьевич Потебня (18351891г.г.) в своём научном труде «Мислення і мова», где он был очень категоричен и писал следующее: «У мові бачать лише звуки, а не мислення, і тому,
ради чистоти вимови починають навчання іноземній мові чуть не з пелюшок і,
як у часи «Недоростка», доручають навчати дітей чужоземним Вральманам.
Так із дітей з добрими здібностями робляться напівідіоти, живі пам’ятники
бездушності і душевного холопства» [29].
Известный американский языковед Леонард М. Блумфилд (1887-1949)
уже в первой половине ХХ столетия в своих исследованиях романо−германских языков, языков Юго-Восточной Азии и Северной Америки,
изложенных в фундаментальном труде «Язык» обратил внимание на влияние
типа речевого общения взрослых с детьми на их умственное развитие. Леонард Блумфилд проводил исследования влияния речи в период детства на
умственное развитие детей в Уэльсе, где родной язык был валлийский, и
обнаружил, что при переходе на английский язык, господствовавший язык
Британской империи, тормозилось умственное развитие школьников [36].
Но проблема экологии речового общения содержит и в наше время ряд
острых дискуссионных вопросов, так как выходит далеко за пределы лингвистики, изучается социологами в плане формирования, функционирования и
исчезновения наций, многими другими специалистами, но только не специалистами с высшим медицинским образованием, обязанных по роду своей
деятельности всесторонне ориентироваться в особенностях формирования
фундамента интеллектуального здоровья в раннем детском возрасте.
Многие политики, особенно перед очередными выборами в Верховный
Совет Украины или Президента Украины, раскручивают вопросы языкового
общения взрослых, совершенно не заботясь о языковом общении с детьми в
их первые три года жизни, закономерностей, которых они не понимают, не
знают и не хотят знать, но зато они знают пути достижения власти и прибыльных мест любой ценой. Стоит только почитать в журналах и газетах
выступления отдельных народных депутатов — политиков и некоторых учёных [24; 25; 31].
Научные основы языкового общения нужны, чтобы различать и профессионально ориентироваться в проблемах национализма и шовинизма —
острейших проблем в истории Украины и современности [20].
Именно в период независимости Украины впервые в истории языкознания был применён профессионально разработанный метод определения IQ
детей и подростков [23], что позволило дать количественную оценку влияния
речи взрослых на формирование основ интеллекта в первые три года жизни
ребёнка [2-17].
Настоящее сообщение является продолжением такого направления исследований, что может помочь устранять или препятствовать политическим
спекуляциям на проблемах экологии речевого общения, ведь есть другие
точки зрения на проблемы экологии общения, но их представители не проводили количественного определения IQ при речевом общении взрослых с
детьми, а в лучшем случае судили только по чистоте произношения чужеродного языка [21; 22; 26].
Но ведь интеллект и чистота произношения — это две большие разницы, как говорят в Одессе [26; 28].

Литература
1.
2.

Айзенк Г.Й. Тесты IQ. Перевод с англ.-М.»Изд. Астрель».-2004.-255с.
Бачинский П.П. Про потребу створення особистісно орієнтованої материнської
дидактики рідної мови.// Педагогіка і психологія.-Київ.-2000.-№3.-С.16-22.

223

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Бачинский П.П. Медико-екологічне обґрунтування права новонародженої дитини на забезпечення оптимального розвитку інтелекту.// Матеріали VІІ Міжнародної конференції «Франція-Україна, науково-практичний досвід у контексті
діалогу національних культур».-Дніпропетровськ.-ДНУ.-2001.-Т.2.-С.67-74.
Бачинский П.П. Материнська мова та інтелект дитини.// Дошкільне виховання.Київ.-2002.-№3.-С.3-5.
Бачинский П.П. Проблема інтелектуального здоров’я нації та шляхи її вирішення.//Вісник Дніпропетровського університету.Дніпропетровськ.-2003.-Випуск
4.-С.9-16.
Бачинский П.П. Кількісна характеристика окремих демографічних процесів за
підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року.// Українські медичні вісті.-Київ.-2003.-Т.5.-№1.-С.32-33.
Бачинский П.П. Роль українських лікарів у збереженні та розвитку інтелектуального потенціалу української нації.//Лікарський вісник. Журнал українського
лікарського товариства Північної Америки.-Чікаго.-2004.-Т.49.-№1(151).-С.4855.
Бачинский П.П., Цігнадзе Т.М. Біологічні проблеми мовного виховання особистості у період раннього дитинства та шляхи її вирішення.// Матеріали Другого
Міжнародного конгресу з біоетики.-Київ.-2004.-С.202-203.
Бачинский П.П. Василь Сухомлинський про роль рідної мови у вихованні дітей.//Світ виховання. К., АПН України. 2004.-№5.-С.24-28.
Бачинский П.П. Питання інтелектуального здоров’я нації і способи його вирішення. // Педагогіка і психологія. — Київ.-2005.-№3.-С.80-89.
Бачинский П.П. Про роль мови у збереженні та розвитку інтелектуального
потенціалу України. //Урок української.-Київ.-2005.-№№11-12.-С.4-8.
Бачинский П.П., Цігнадзе Т.П. Актуальність медичної біотичної експертизи
окремих положень «Декларації прав дитини та конвенції про права дитини у
Контексті Європейської хартії регіональних мов чи мов меньшинств.// Матер. ІV
Міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики у Європейському
контексті».- Київ.-2006.-С.16-18.
Бачинский П.П. Сучасний стан та умови формування найважливішої складової
здорового способу життя — основи інтелектуального здоров’я. Мат. ХІІ Конгресу СФУЛТ. Івано-Франківськ-Київ-Чікаго.-2008.-С.37-40.
Бачинский П.П. Біоетичні технології збереження та відтворення природовідповідного середовища проживання у період формування основ інтелекту дитини. // Матеріали V Міжнародного симпозіуму з біоетики «Біоетика науки та
технологій: проблеми та рішення».- Київ.-2008.-С.18-19.
Бачинский П.П. Розумове виховання дітей як основа розвитку особистості у
педагогічних творах Василя Сухомлинського.// Педагогічні науки. Херсон.2009.-Випуск 54.-С.96-106.
Бачинский П.П. Недосконалість матеріалістичного світогляду та шляхи її подолання при викладанні природничих дисциплін у школах та вищих медичних
навчальних закладах.// Матер. Міжнар. науково-практичної конференції «Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти». — Львів.-2009.- С.49-53.
Бачинский П.П. Біоетичні проблеми розробки і впровадження кодексу поведінки з біобезпеки та біозахисту при використанні різних мовних форм і засобів
впливу одних людей на розумову здібність інших. // Матер. ІV Національного
Конгресу з біоетики з міжнародною участю.-Київ.-2010.- С.174-175.
Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови дітей і ознайомлення з навколишнім
середовищем у дошкільному закладі. — Київ. — Вища школа .- 1995.- 192с.
Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і практика. Запоріжжя «Просвіта».- 2000.-215с.
Волошин Л. Правда та вимисел про український націоналізм. // День.-Київ.2005.-№ 20.-С.8
Выготский Л.С. Мышление и речь. М.-Л.-1934.-324с.
Выготский Л.С. Детская психология. Соб.соч.-Москва.-1984.-Т.4.-432с.
Гільбух Ю.З. Вимірювання інтелекту дітей.- Київ.-1992.-136с.
Грач Л. Чому і як нам варто захистити російську мову. // Голос України.- Київ.2005.-№ 66 (3566).- С.8-9.

224

25. Грач Л. Неможна зраджувати майбутнє. // Голос України.- Київ.-2006.-№ 198
(3948).- С.3.
26. Доман Г., Доман Д. Как развивать интеллект ребёнка. Пер. с англ. — М.-200.319с.
27. Зяблов В.И., Брусиловский А.И. Загадки мозга решает наука. — Киев.- 1987.48с.
28. Масару Ибука. После трёх уже поздно. Пер.с.англ.-М. Руслит.-1991.-96с.
29. Потебня Д.О. Мишлення і мова.- Київ.- 1993.- 192с.
30. Поттер В.Р. Биоэтика — мост в будущее. Пер.с англ.-Киев.-2002.-215с.
31. Толочко П. Ще раз про реформу української мови. // Голос України.- Київ.2002.- №233 (2984). — С.4
32. Ушинський К.Д. Рідне слово. Виб.твори. — Київ.- 1954.- Т.1.-С.268-280.
33. Федоренко П.П. Закономерности усвоения родной речи. –М.-1984.-160с.
34. Wechsler D. Wechsler. Intelligence Scale for Cheldren.- № 4/-1991.-121p.
35. Bloomfield L. Language. Holt, Rinehard and Winston. New-York — Chicago — SanFrancisco — Toronto.-1964.-610p.

ЗНАЧЕННЯ РОБІТ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ПО ДОСЛІДЖЕННЮ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ЙОДУ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГІПОТИРЕОЗУ
ЛЮДИНИ
Бачинський П.П., Гольонко В.І.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Перші наукові дослідження які засвідчили, що йод є необхідним компонентом клітин щитоподібної залози, були проведені в 1896 році E. Bauman.
На початку ХХ ст. А. Oswald встановив, що основним йодовмісним білком
клітин щитоподібної залози є тіреоглобулін [2].
Вивченню йоду приділена значна увага в наукових дослідженнях Володимира Івановича Вернадського,які стали основою його вчення про біосферу та ноосферу. Він визначив йод як розсіяний елемент. Під розсіянням елементів В.І.Вернадський розумів «ті форми їх надходження, які відкриваються
спектроскопічним, радіохімічним, електричним способом або проявами люмінесценції. Для пояснення такого находження елемента виникає необхідність
припустити його існування у формі атомів, інколи зарядженими; ці атоми не
об’єднані в молекули в значних кількостях. В природі розпад елементів на
атоми відбувається різними способами — радіоактивним розпадом, розчиненням, випаровуванням, дифузією розчинених молекул, проникненням в дуже
незначних кількостях в живу матерію, дифузією у газоподібному стані та тому
подібне. Елементи, що знаходяться в такому стані, повинні мати інші властивості, чим сукупність їх атомів, а тим більше молекул. До таких станів хімічних
елементів непридатні наші звичайні уявлення про газоподібний рідкий чи
твердий стан матерії» [6].
В іншій роботі В.І.Вернадський також приділив значну увагу характеристиці йоду як важливому елементу біосфери. Він відзначав: «Розсіювання
йоду повне, нагадує в деякому відношенні надходження радіоактивних елементів. Йод є по характеру свого находження немов би моделлю радію…Очевидно, ми маємо тут справу з проявом вільних атомів, які рухаються і
не сполучені в молекули, заряди яких змінюються і які інколи (чи завжди?)
знаходяться на стадіях зміни (у деяких випадках очевидного розпаду)»[7;11].
Основним джерелом йоду на Землі є світовий океан, куди цей елемент
приноситься із атмосфери, водними потоками та льодовиками. Щорічно з
поверхні світового океану випаровується коло 400 000 тон йоду, концентрація
якого у морській воді складає 0,39-0,47 мкмоль/л — майже стільки ж, скільки
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в плазмі крові людини.
У ґрунти йод поступає з атмосферними осадами, які містять коло
5,5 нмоль/л. Сполуки йоду легко вимиваються дощем, снігом з грунтів, у
зв’язку з чим у місцевостях, де випадає багато дощів і де добре стікає вода з
грунтів, можливе виникнення дефіциту йоду у людей та тварин і виникнення
стану гіпотиреозу.
Кількість йоду в питній воді віддзеркалює його вміст у грунті. Якщо
концентрація йоду у питній воді менше 1,58 нмоль/л, це може загрожувати
виникненням гіпотиреозу [2].
Йод є унікальним справжнім біомікроелементом через свою високу
спорідненість до амінокислоти тирозину. Водночас клітини щитоподібної залози є унікальними специфічними клітинами, які концентрують йод і синтезують
тиреоїдні гормони, які в організмі людини необхідні для розвитку, росту та
диференціюванні клітин.
Дефіцит йоду в організмі людини залишається і в наш час дуже серйозною проблемою, не дивлячись на широке розповсюдження профілактики
гіпойодозу. За нормальних умов забезпечення йодом в організмі дорослої
людини міститься 20-30 мг йоду, з них у клітинах щитоподібної залози 10-15
мг, а саме в А- та В-тироцитах, які мають специфічну властивість захоплювати
неорганічні сполуки йоду з крові, що протікає через щитоподібну залозу, та
синтезують органічні сполуки йоду — тироксин (Т4) та трийодтиронін (Т3) з
гормональними властивостями [2;3;4;9;13].
Вже на 10 тижні ембріонального розвитку організму людини реєструється захоплення йоду клітинами А та В щитоподібної залози. У крові здорової
людини концентрація йоду складає 0,57+0,28 мкмоль/л,з яких 35% знаходиться в плазмі крові, головним чином у формі органічних сполук йоду. При
гіпотиреозі концентрація йоду менша нормальних величин, при гіпертиреозі
може збільшуватись до 7,88 мкмоль/л, отже в десять разів. Добову потребу
йоду для дорослої людини вважають в кількості 50-60 мкг, але для оптимальної діяльності щитоподібної залози молодому ростучому організму необхідно
не менше 300 мкг йоду на добу.
Крім концентрування йоду в клітинах щитоподібної залози, йод концентрують ще клітини слинних залоз та нирок, які виводять йод із організму,
особливо клітини нирок. В нормі щитоподібна залоза людини містить 15,839,4 ммоль/л йоду (на суху речовину). При ендемічному зобі з гіперплазією
щитоподібної залози в стані гіпотиреозу вміст йоду в щитоподібній залозі може
бути менше 7,9 ммоль/кг.
Тиреоглобулін є основним глікопротеїдом колоїду фолікулів як запасна
форма тіреоїдних гормонів, містить 1% йоду, 8-10% вуглеводів. У тиреоглобуліні зосереджено 90% йоду, що є у клітинах А та В щитоподібної залози. Кількість та співвідношення різних форм йоду в клітинах щитоподібної залози
залежать від багатьох чинників: швидкості поступання в них йоду, дії струмогенних речовин — гойтерогенів, які можуть порушувати механізм захоплювання йоду, від ряду патологічних станів організму людини, у тому числі генетичних чинників.
Тиреоглобулін з’являється в плазмі крові лише при патологічних станах. Йод, що зв’язаний з білками плазми крові, позначають РВІ (від англ.
ProteinboundI). Його концентрація в плазмі крові добре корелює з функціональною активністю клітин щитоподібної залози, тому визначення концентрації
йоду в плазмі крові використовують в клініко-лабораторній діагностиці. У
дорослих осіб в нормі концентрація РВІ коливається в межах 0,32-0,64
мкмоль/л [1;5;8;9;10].
Тироксин зв’язується в плазмі крові трьома різними білками. Його специфічним переносником є глікопротеїд з молекулярною масою 55 000 Да, що
має чотири ідентичних субодиниці та один центр зв’язування гормону Т4. Цей
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білок при електрофорезі знаходиться між α1- та α 2-глобулінами, тому його ще
називають «інтер — α — глобулін» або «тироксинзв’язуючий глобулін»(ТВІ).
Незначні кількості тироксину можуть зв’язуватись також альбуміном. Спорідненість Т3 до ТВІ майже в 10 разів менша, чим Т4, що сприяє поступанню Т3 в
клітини тканин і визначає період його напіврозпаду, що складає коло 2 діб,
порівняно з напіврозпадом Т4, що складає 6-7 діб. Концентрація вільного Т3 в
плазмі крові в нормі складає 6 нг/л, Т4 — 20 нг/л, що використовується в
клініко-діагностичних лабораторіях.
Наведені матеріали свідчать про необхідність продовження досліджень
актуальної проблеми в Україні як гіпотиреозу, так і раку щитоподібної залози
[14].
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ВПЛИВ НІТРАТІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Рибалка О.Я.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Залежність людини від навколишнього середовища співіснує із впливом суспільства на довкілля, який змінює його. На перших етапах на людську
популяцію в основному діяли абіотичні чинники, а натепер найбільше скорочують життя фактори антропогенного походження. На земній кулі практично
неможливо знайти місця, де б не були присутні в тій чи іншій концентрації
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забруднювальні речовини.
Дані державної офіційної статистичної звітності України та спеціальних
досліджень свідчать про тісний зв'язок між змінами в довкіллі та станом здоров'я населення. Особливо значний негативний вплив змін природного середовища простежується відносно хвороб органів дихання, онкозахворювань та
патології щитовидної залози, вроджених вад розвитку.
Кількість шкідливих екологічних факторів, які впливають на якість
життя, у процесі урбанізації суспільства істотно збільшується. До них в основному належать «чужорідні» речовини, тобто ті, які не є природними складниками тканин організму тварин і рослин та отриманих із них продуктів.
Особливо небезпечні для здоров’я людини і різноманітні хімічні речовини. Накопичуючись в організмі хімічні забруднювачі викликають різні порушення: зміну діяльності ферментних систем, що регулюють процеси обміну,
імунологічної реактивності, порушення нормальної роботи окремих органів та
їх систем.
До одних із них належать нітрати — солі азотної кислоти (HNO3). Вони
містяться в навколишньому середовищі й продуктах харчування внаслідок
кругообігу азоту в природі. За даними ВООЗ добова норма нітратів становить
5 мг на 1 кг маси тіла. Відомо, що нітрати характеризуються досить широким
спектром токсичної дії на організм людини, впливаючи на різних біологічних
рівнях. Потрапляючи в організм людини нітрат-іони реагують з гемоглобіном
крові у процесі чого двовалентне залізо у гемоглобіні перетворюється на
тривалентне утворюючи метгемоглобін, що призводить до блокування гемоглобіну і зниження його властивості переносити кисень.
Гостре отруєння нітратами та нітритами проявляється у гіпоксії. Воно
розвивається внаслідок потрапляння у кров високих концентрацій нітратів або
нітритів, токсична дія яких веде до порушення транспорту кисню кров’ю, а
також пригнічення активності ферментних систем, що беруть участь у процесах тканинного дихання, зокрема окисного фосфорилювання. Цей негативний
вплив обумовлений прямою дією нітратів та нітритів. У результаті чого, у крові
спостерігається високий рівень метгемоглобіну та розвивається ціаноз.
Найбільш виражений гіпоксичний стан спостерігається у тканинах з інтенсивним поділом клітин, що зумовлює ембріотоксичну, тератогенну дію
нітратів.
Крім прямої токсичної дії нітратів (нітритів), важливо знати, що у кишковому тракті нітрати та нітрити перетворюються у нітрозсполуки, багато з
яких є канцерогенами. У людей зі зниженою кислотністю шлункового соку з
нітратів утворюється підвищена кількість нітрозамінів, що викликає більш
високу частоту раку шлунка.
Відомо, що при вживанні у значних кількостях деяких рослинних продуктів, які здатні накопичувати нітрати, спостерігаються випадки анемії крові
(метгемоглобінемії). Також із нітритів у кишковому тракті людини утворюються різноманітні нітрозаміни, серед яких більше 100 сполук, що мають канцерогенну активність і сприяють розвитку ракових пухлин.
Різке погіршення екологічної ситуації практично в усіх регіонах світу,
пов’язане з антропогенною діяльністю людини, вплинуло на якісний склад
споживаної їжі. З харчовими продуктами в організм людини надходить велика
частка хімічних і біологічних речовин. З огляду на це досягнення безпечності і
належного рівня якості продовольчої сировини і харчових продуктів є одним із
найважливіших завдань сучасного суспільства щодо здоров’я населення і
збереження його генофонду
Основними джерелами нітратів у продуктах харчування є природні
азотовмісні сполуки й нітратні харчові добавки, що вводять у м’ясні вироби
для поліпшення їхніх органолептичних показників і придушення розмноження
деяких патогенних мікроорганізмів. Більше всього нітрозамінів знайдено в
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копчених рибних та м’ясних виробах. Так, наприклад, у копченій рибі вміст
нітрозамінів складає до 110мг/кг, у ковбасах, виготовлених з добавками нітритів — до 80 мг/кг. Нітрозаміни також знайдені в сирах, які пройшли фазу
ферментацій (до 10 мг/кг). У рослинних продуктах нітрозаміни виявлені, головним чином, у солоно-маринованих виробах, а в напоях — у пиві, де сумарний вміст їх може досягти до 12 мг/л.
Від 58,7% до 86% добового надходження в організм припадає на
овочі. Основна причина цього — підвищений вміст нітратів у грунті. Овочі
закритого грунту місять більше нітратів, ніж вирощені на відкритому грунті.
Недолік вологи в грунті й повітрі та коливання температур у період вегетації
підвищують вміст нітратів в овочах [1].
При нормальному вмісті нітратів і нітритів у продуктах харчування
утворюється близько 2% метгемоглобіну, що знову перетворюється в гемоглобін. Однак діти від 2 місяців до 1 року мають інший склад гемоглобіну,
ферментна система якого не здатна боротися з нітратами, тому діти можуть
захворіти на метгемоглобінемію. Підвищений вміст метгемоглобіну формується
в основному в результаті вживання питної води з підвищеним вмістом нітратів,
які є основними забруднювачами довкілля.
Частіше та в найбільшій кількості їх виявлено у джерелах децентралізованого водопостачання (громадських і приватних шахтних колодязях), яких
в Полтавській області налічується понад 200 тисяч. Проживання у місцевостях
із забрудненими нітратами підземними водоносними горизонтами, або на
нітратно-забрудненій території, пов’язане із значним ризиком нітратної інтоксикації.
Процес нітрозування інтенсивніше протікає в кислому середовищі та в
живому організмі.
Доросла людина відносно легко переносить дозу 150-200 мг нітратів
на добу. Вважається, що безпечна денна норма нітратів для людини складає 5
мг на кожен кілограм маси тіла. Токсична доза для дорослих складає 600-650
мг на добу, а для грудних дітей — лише 10 мг.
Клінічна картина гострого отруєння нітратами може бути різною: вона
залежить від дози препарату, що потрапив до організму, бактеріального біоценозу кишок, індивідуальної чутливості організму тощо. Чутливість до нітратів збільшується в умовах гірської місцевості, за наявності в повітрі оксиду
азоту, чадного газу, вуглекислоти та у випадку вживання спритних напоїв.
Перші ознаки отруєння настають через 1-6 годин після надходження
отрути.
Нітрати харчових продуктів викликають більш виражені клінічні прояви
з боку травного каналу, серцево-судинної системи, ЦНС; нітрати води — з
боку серцево-судинної, дихальної систем та ЦНС.
Важливою ознакою є синюшність шкірних покривів та похолодання кінцівок внаслідок пониження артеріального тиску та нестачі кисню.
Перші ознаки отруєння серед дітей спостерігаються вже за концентрації 100 мг на 1 л води або соку. Важкі отруєння відзначаються у випадках,
коли вміст нітратів у харчових продуктах, воді, напоях становить 1200 мг і
більше на 1 л або на 1 кг.
Нітрати та нітрити негативно впливають на організм вагітної та її плід,
погіршуючи показники його біофізичного розвитку. Ці сполуки проходять
крізь плацентарний бар’єр. Якщо мати вживала багато насичених нітратами
продуктів харчування, то у новонародженої дитини вміст у крові нітратів і
метгемоглобіну, а також білірубіну буде підвищений. Як правило, у таких
дітей спостерігається стійка і чітко виражена «жовтяниця новонароджених».
З огляду на характер токсичної дії нітратів та нітритів можна передбачити, що найбільш чутливими до неї є діти перших днів та місяців життя. Це
пояснюється наступними причинами: ембріональний гемоглобін новонародже-
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них значно легше окислюється нітратами, ніж гемоглобін дорослих людей; у
немовлят недостатньо розвинена детоксикуюча метгемоглобінредуктазна
система; у шлунку новонароджених дуже мало кислоти.
У дітей перших місяців життя отруєння нітратами можливе через овочевий сік, молочні суміші, які готувалися на воді, що містять нітрати.
Крім дітей, чутливими до нітратів є особи похилого віку, хворі на анемію, люди із захворюванням дихальної та серцево-судинної системи.
Самі по собі нітрати харчових продуктів не завдають великої шкоди
здоров’ю людини. Проте їх дія на організм становить вагомий внесок у токсичну дію нітратів питної води [2].
Основні заходи профілактики шкідливого впливу нітратів на організм
людини:
− необхідно щоденно вживати кисломолочні продукти, які містять біфідо- і лактобактерії, йогурти, біокефір, ряжанку;
− ввести в раціон харчування дітей часник, ріпу, обліпиху, лимони,
плоди шипшини та горобини, соняшникове та гарбузове насіння,
горіхи;
− виключити з харчування ранні парникові овочі та шпинат, особливо з гниллю або цвіллю. Краще вживати сезонні овочі.
− вживати овочі з низьким вмістом нітратів: томати, боби, перець, а
також фрукти.
− промивання водою, механічне очищення та вимочування овочів у
чистій воді протягом години, зменшує вміст нітратів на 25-30%;
− збирати овочі з огороду краще в обід, а не вранці. Бажано використовувати сонячні території, слідкувати, щоб рослини не росли в
затінку;
− заборонити дітям споживати несвіжі овочеві салати, які простояли
при кімнатній температурі 6-8 год.;
− виключити з раціону харчування дітей до 7 років ковбасні вироби,
копчення, консервовані продукти, які готуються з додаванням
нітратів і нітритів;
− надавати перевагу вживанню жирів рослинного походження;
− проводити профілактичне лікування полівітамінами та комплексом
мінералів, особливо йоду, та вітамінами С і Д, оскільки вони гальмують реакції нітритів з амінами, що призводить до утворення Nнітрозосполук.
Велике значення для зниження нітратів має технологічна обробка сільськогосподарських продуктів. Так, при митті кропу, салату, петрушки й інших
зелених культур кількість нітратів знижується на 20%, а після двогодинного
вимочування у воді на 30 — 60%. Відварювання до готовності картоплі, буряків, моркви (після чистки і миття) дозволяє знизити концентрацію цих речовин
відповідно на 65, 35, 25, 70% [3].
Через загрозу забруднення нітратами продуктів повністю забороняється застосування азотних мінеральних добрив при вирощуванні картоплі і
овочево-баштанних культур на сильно кислих ґрунтах, на ґрунтах з високим
вмістом мінерального азоту, на замерзлому або вкритому снігом ґрунті, при
внесенні під овочеві культури і картоплю вапна, у заплавних ґрунтах з низьким вмістом калію та на території зони санітарної охорони джерел господарсько-питного постачання.

Література
1.

Аджипа Я.И. Экологические и медико-биологические аспекти проблемы загрязнения окружающей среды нитратами и нітритами. /Аджипа Я.И., Реутов В.П.,
Каюшин Л.П. //Физиология человека. 1990. — Т. 16, №3. — С.131-149.

230

2.
3.

Горішна О.В. Вплив нітратного забруднення питної води на формування метгемоглобінемії у дітей. /Горішна О.В. — Полтава, 2006 — 78 с.
Сич З.Д. Гармонія овочевої краси та користі. / Сич З.Д. — К.: «Арістей», 2005. 192 с.

ЛІКАРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЙПОШИРЕНІШИХ ЛУЧНИХ ВИДІВ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Орлова Л.Д., Бутенко Я.В., Севертока О.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Кожний народ, залежно від географічних умов, в яких він живе, має
свої лікарські рослини, і у всіх народів загальне число рослин, які користувалися славою лікувальних, доходило приблизно до трьох тисяч.
По мірі зростання культури, інтелекту, ерудиції і прогресу людства почали з’являтися науки, і однією з перших наук виникла медицина. Наукова
медицина багато що відкинула як непотрібний баласт, некорисне для лікування, а ще більше піддала сумніву. У результаті виявилось, що загальне число
рослин, які з тих чи інших причин можна зарахувати до лікарських, не перевищує 500 [4].
На жаль, останнім часом, швидко зменшуються запаси цілющих рослин, які використовуються в медицині для лікування різних захворювань.
Одними із головних причин збіднення природних ресурсів лікарських рослин є
те, що населення та заготівельники далеко не всюди і не завжди дотримуються правил, норм їх заготівлі та знищення природних місць зростання багатьох
представників флори[3].
У результаті проведених досліджень в околицях с. Засулля Лубенського району і с. Попівки Миргородського району Полтавської області нами були
виявлені спільні найбільш поширеніші рослини, які мають лікарські властивості. Їх перелік наводимо нижче.
Кульбаба лікарська (Taraxacum officinale Wigg.) — свіжі її корені споживають для збудження апетиту і покращення травлення, в тому числі для
покращення секреторної і моторної діяльності шлунку, для підвищення жовчовідділення і секреції травних залоз. Як самостійно, так і в суміші з іншими
жовчогінними засобами застосовують при холециститах.
Полин звичайний (Artemisia vulgaris). Його корені вживають при епілепсії, судомах, конвульсіях, розладі нервової системи, а також при болісних
менструаціях (аменореї), для прискорення пологів, як знеболюючий засіб, при
туберкульозі легень, як глистогінний засіб, для лікування алкоголізму. Також
він заспокоює центральну нервову систему [2]. Чай з листків полину має
стимулюючу й тонізуючу дію [3].
Березка польова (Convolvulus arvensis L). Препарати з неї мають анестезуючі, протизапальнi, кровоспиннi, послаблюючi властивостi, крім того,
мають гiпотензивну, бронхолiтичну, жовчогінну здатність.
Горошок мишачий (Vicia cracca L). У народній медицині застосовують
як пом'якшувальний, ранозагоювальний, кровоспинний засіб.
Конюшина лучна (Trifolium pratense L). Допомагає при кашлі, гарячці,
ревматизмі. Припарки з відваром листків прикладають до опіків і ран, а свіжий сік рослин використовують для лікування алергічних захворювань.
Зірочник середній (Stellaria media L). Використовують як приправу для
салатів, при різних шкірних захворюваннях, порізах, а теплі ванни з настоєм
трави допомагають при набряках кінцівок.
Коронарія зозуляча (Coronaria flos-cuculi L). Народна медицина рекомендує препарати коронарії при жовтяниці, болях у ділянці нирок, бронхітах
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(особливо при великій кількості харкотиння), маткових кровотечах, болючих
менструаціях, а також як потогінний і протиревматичний засіб. Вважають, що
чай з трави допомагає при безплідді. Зовнішньо настої коронації застосовують
для промивання ран, компресів при шкірних захворюваннях, чиряках, виразках і наривах [2].
Куколиця біла (Melandrium album (Mill) Garcke, притаманні заспокійливі, знеболюючі, кровоспинні, пом’якшувальні, протизапальні та снодійні властивості. У народній медицині настій трави вживають при безсонні, а відвар
коренів — при серцебитті, суглобовому ревматизмі та захворюваннях нирок.
Собача кропива п'ятилопатева (Leonurus quinquelobatus Gilib). Використовують при послабленні серцевої діяльності, неврозі серця, шлунковокишкових та нервових хворобах, головних болях, катарах легень, при застарілому кашлі. Нею лікують ревматизм, водянку, застосовують як сечогінний
засіб і засіб, що регулює менструальний цикл.
Жовтець повзучий (Ranunculus repens L.). У зв'язку з великою отруйністю цю рослину вживають в основному зовнішньо як ранозагоювальний, витяжний та бактерицидний засіб при золотусі (для прискорення дозрівання
наривів) та фурункульозі. Застосовують свіже добре зім'яте листя, накладаючи на рани.
Пирій повзучий (Elytrigia repens (L.) Nevski). У народній медицині кореневища радять вживати при хворобах дихальних шляхів і нирок, як кровоочисний засіб, при нічному нетриманні сечі, при частковій втраті зору, при
туберкульозі легень, жовтяниці, порушенні менструального циклу, ревматизмі, при венеричних хворобах, водянці, каменях в сечових і жовчних шляхах,
рахіті, фурункулах запаленнях сечового міхура та геморої [1].
Кропива жалка (Urtica urens L.). Препарати застосовують при атеросклерозi, кровотечах, залiзодефiцитнiй анемiї, захворюваннях дихальних
шляхiв, гастритах, гепатитах, холециститах, набряках, нирковокам'янiй хворобi, ревматизмi, подагрi, виразковій хворобi дванадцятипалої кишки i шлунка, цукровому дiабетi, дерматитi, екземi, гнiйних ранах i виразках, плiшивостi,
пухлинах селезiнки [2].
Подорожник середній (Plantago media L.). Відвар із листя подорожника
призначають при бронхітах, туберкульозі легень, коклюші, пневмосклерозі та
інших захворюваннях дихальних органів, що супроводяться виділенням густих
секретів, при катарах шлунка з недостатньою кислотністю, гострих шлунковокишкових захворюваннях.
Перстач гусячий (Potentilla anserina L.). Використовують у народній
медицині його болетамувальні, в'яжучі, кровоспинні й «кровоочисні» властивості, здатність підвищувати діурез, стимулювати виділення шлункового соку і
жовчі, регулювати функціональну діяльність товстої кишки й запобігати запорам.
Грицики звичайні (Capsella bursa-pastoris L. Medik). Застосовують для
зупинки кровотечі різного походження. Молоде листя додають у лікувальнопрофілактичні салати [4].
Деревій майже звичайний (Achillea submillefolium L.). Траву використовують як харчовий барвник у кондитерських стравах. У медицині частіше
застосовують при кровотечах, ревматизмі.
Звіробій звичайний (Hypericum perforatum L.). У науковій медицині використовують як протизапальний і тонізуючий засіб при кровохарканні, кашлі,
проносах, колітах, хворобах печінки, для укріплення ясен. Звіробоєм лікують
стоматити, гайморити, фарингіти, молочницю у дітей.
Тонконіг лучний (Poa pratensis L.). Вживають при задушливому кашлі,
а також як тонізуючий, пом’якшувальний і серцевий засіб [3].
Таким чином, виявлені та описані нами рослини належать до наступних фармакологічних груп: антисептичні (8), загально тонізуючі (7), знебо-
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лювальні (6), жовчогінні (6), нормалізуючі мікрофлору кишечника (5), кровоспинні (4), спазмолітичні (3), серцево-судинні (3), підвищуючи апетит (3),
знижуючі артеріальний тиск (2), антигельмінтні (1).
Отже, знайдені рослини мають велике значення у лікуванні цілого ряду
хвороб. Незважаючи на інтенсивний розвиток хімії, ці рослини й досі є цінними джерелами лікарської сировини[1].
Збільшення природних запасів лікарських рослин повинна стати справою всіх. Для цього необхідно всюди виявляти місця поширення видів лікарських рідкісних рослин, складати їхні списки, визначати площу їх популяцій
та проводити постійні моніторингові популяційні дослідження. Важливо знати
де вони зростають, особливості росту й розвитку, шляхів розмноженння. Збільшити численність лікарських рослин можна підсіванням насіння в природні
умови їх зростання, шляхом введення в культуру з подальшою реінтродукцією, використання сучасних біоінженерних методів мікроклонального розмноження рослин тощо [4]. Також потрібно постійно проводити роз’яснювальну
роботу серед населення, учнівської молоді тощо.
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СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ В
ПУХЛИНІ ТА НОРМАЛЬНІЙ ТКАНИНІ
Годованчук М.Л.1, Гордієнко Р.В.1, Чеботар Л.Д.1, Цебржинський О.І.2
1
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського
2
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Різноманіття літературних даних стосовно зсувів прооксидантноантиоксидантного гомеостазу можливо зв’язати з генезом пухлини та стадією
її росту. Генез пов'язаний з ініціацією онтогенезу активними формами кисню,
радіоопроміненням, вірусами, хімічними канцерогенами, перещеплюваними
пухлинами, спонтанним утворенням пухлин.
Для уточнення стану вільнорадикального перекисного окиснення та
антиоксидантного захисту були використані білі миші лінії Balb/c, у яких рано
спонтанно утворюються пухлини. Аналізу підлягали пухлини на сполучнотканинних утвореннях та сусідніх здорових ділянках на 150 день життя. Визначали концентрацію вторинного продукту пероксидації малонового діальдегіду та активності каталази та супероксиддисмутази. Крім того, частина мишей
отримувала мелатонін, друга частина — тріовіт з кверцетином, третя — перок-
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сид водню.
Встановлено, що в пухлині збільшувалася концентрація малонового діальдегіду, а також активність супероксиддисмутази та каталази. Додавання
мелатоніну або комплекса антиоксидантів знижували рівень малонового діальдегіду, але підвищили активність антиоксидантних ферментів. Додавання до
їжі 1 мл 1% розчину пероксиду водню призвело до збільшення пероксидації у
пухлині.
Таким чином, для росту пухлини, тобто для проліферації необхідне антиоксидантне забезпечення.

ВПЛИВ МАГНІТНИХ БУР НА ЛІТНІЙ І МОЛОДИЙ ОРГАНІЗМИ
Корчан Н.О., Старовєрова А.С., Шмойло В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Життя, здоров’я і працездатність людей тісно взаємопов’язані навколишнім середовищем, їх проживанням. Багато негативних чинників цього
середовища можуть бути легко розпізнані (шум, вібрація, забруднення атмосферного повітря і водойм, несприятливі температурні умови, погана погода та
ін.). Але є чимало таких, які не сприймаються органами чуття, але можуть
дуже відчутно впливати на здоров’я людини. Серед них — магнітні бурі.
Навколо Землі розташоване магнітне поле, і наша планета — це гігантський магніт, який існує завдяки процесам, що відбуваються в надрах Землі.
Магнітне поле захищає життя на нашій планеті від надмірної сонячної радіації.
Відхилення поля від звичайних його коливань прийнято називати геомагнітним збудженням, а особливо виразні його прояви — геомагнітними бурями.
Вони виникають унаслідок впливу потоків заряджених частинок («сонячний
вітер»), які різко посилюються в період підвищення активності Сонця, потужних хромосферних спалахів на його поверхні. Хоча бурі тривають порівняно
недовго (від 6-7 годин до кількох діб), вони здатні чинити значний вплив на
біосферу Землі та здоров’я людини.
Наукові дослідження, які проводили в багатьох країнах світу, зокрема
в Україні, переконливо свідчать про реальність такого впливу. Залежно від
реакції на метеорологічні та геліогеофізичні (пов’язані зі змінами на Сонці та
Землі) явища, прийнято всіх людей ділити на дві групи — чутливих і
суб’єктивно нечутливих до впливу таких явищ. Реакція на магнітну бурю суто
індивідуальна [3]. В одних людей вона зовсім не проявляється, в інших проявляється дуже чітко й болісно. Зазвичай така реакція має загальні та специфічні прояви. До загальних належать підвищена втомлюваність, зниження
працездатності, головний біль, запаморочення, дратівливість, погіршення
настрою, загальна слабкість, сонливість, відчуття тривоги та ін. Однак слід
знати, що відсутність суб’єктивних проявів несприятливого впливу магнітної
бурі на здоров’я і працездатність людини не є свідченням того, що такий
вплив насправді не відбувається. Як виявили спеціальні дослідження, навіть у
молодих практично здорових осіб (студентів), які не скаржились на прояви
впливу магнітної бурі, було помічено погіршення здатності до навчання. А
саме в період бур зростав поріг чутливості на дію звукових та світлових подразників, збільшувався час виконання завдань і знижувалась кількість правильних відповідей на різні тестові питання та інше [2].
Найбільш чутливі до несприятливих погодних впливів (у т.ч. до магнітних бур) особи похилого віку. Передусім загостренням серцево-судинних та
інших хронічних захворювань, від яких страждає та чи інша людина. У багатьох таких хворих різко збільшується артеріальний тиск, з’являються больові
відчуття в ділянці серця, виникають важкі гіпертонічні кризи, нерідко інсуль-
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ти, інфаркти міокарда, загострюється перебіг нервово-психічних захворювань.
Відзначено, що в дні сильних магнітних бур збільшується кількість самогубств,
раптових смертей [1]. Доведено, що в переддень і в період бурі підвищується
виділення кортикостероїдів та інших гормонів стресу, посилюється згортання
крові, зростає концентрація фібриногену, що сприяє такому згортанню, послаблюється мікроциркуляція крові, зростає небезпека виникнення тромбів, що
закупорюють просвіт судин.
Знижується концентрація кальцію в організмі, порушується проникність клітинних мембран, змінюється активність ферментних систем, знижується рівень природного імунітету. Багато вчених звертають увагу на
подібність параметрів геомагнітних коливань (0,5—2,0 Гц) до частоти серцевих скорочень. Внаслідок цього відбувається небезпечне нашарування
зовнішнього фізичного ритму на внутрішній, що провокує виникнення аритмій,
спазму серцевих судин.
Майже завжди магнітні бурі поєднуються з несприятливими метеорологічними змінами (різкі перепади атмосферного тиску, зниження концентрації
кисню в повітрі тощо). Зниження концентрації кисню в повітрі посилює небезпечну гіпоксію (кисневе голодування) серцевих та інших тканин, яка супроводжує багато захворювань людини. Медичні спостереження свідчать про те,
щоможливо послабити чи й зовсім убезпечитись від впливу магнітних бур та
інших атмосферних явищ.
Найпотужнішим та найефективнішим шляхом підвищення опірності організму до будь-яких несприятливих зовнішніх впливів є повсякденне дотримання основних правил здорового способу життя (раціональне харчування,
особиста гігієна, загартовування та фізична активність, відмова від шкідливих
звичок, фізіологічний режим дня, дотримання режиму праці та відпочинку
тощо) [5]. Бажано в ці періоди дещо відкоригувати своє харчування. Специфічної «протимагнітної» дієти не існує. Але дотримання деяких правил, безсумнівно, посилить стійкість до дії бур. Потрібна помірність у харчовому
навантаженні (переїдання послаблює приплив крові, а отже, і кисневе забезпечення мозку). Раціон харчування має включати каші (гречану, вівсяну),
приготовлені на воді або нежирному молоці. У ньому мають бути багаті на
мікроелементи та вітаміни свіжі овочі та фрукти (зокрема банани), відварена
риба.
Таким чином, слід відзначити, що організм підтримує постійний зв’язок
із зовнішнім середовищем, який здійснюється через обмін речовин, енергії та
інформації. Як цілісна саморегулююча система, організм повинен врівноважувати свої взаємовідносини з умовами зовнішнього середовища, пристосовуючись до них в інтересах самозбереження. Дуже важливо, щоб кожна людина
знала, чи чутлива вона до зміни зовнішніх (у тому числі геомагнітних) впливів, яких саме, і як така чутливість виявляється. Відповідь на це запитання
можна отримати шляхом самоспостережень. Для цього слід мати «Щоденник
самоспостереження» і щодня протягом кількох місяців фіксувати в ньому такі
показники: загальне самопочуття, артеріальний тиск, наявність чи відсутність
болю в серці, головного болю, тривожного настрою, рівень працездатності,
загострення наявного захворювання та інші показники самопочуття і стану
здоров’я, а також порушення звичного режиму дня, трудової активності, харчування і т.п. За кожний день треба записувати основні погодні (метеорологічні і геліофізичні) показники, у т.ч. показники геомагнітного поля, наявність і
рівень магнітних бур (усі ці показники зараз не складно знайти в Інтернеті,
багато з них публікуються в місцевій пресі, про них повідомляють по радіо).
Потім слід виділити дні і періоди погіршення самопочуття і спів ставити їх з
показниками погоди в ці ж дні і періоди, напередодні і після їх настання. Це
дасть можливість виявити наявність або відсутність індивідуальної чутливості
до тих чи тих чинників зовнішніх погодних впливів і характер проявів цієї
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чутливості. У період бурі (особливо в літньому віці, якщо маєте хвороби серця) зменшуйте фізичне навантаження. Уникайте різкого вставання з ліжка
після сну. І простежте за тим, щоб був забезпечений повноцінний нічний сон.
За потреби не бійтеся використовувати для цього лікарські препарати (знову
нагадаємо — всі ліки тільки після попередньої консультації зі своїм лікарем).
Дотримання цих простих і доступних кожній людині заходів дасть змогу послабити або зовсім запобігти несприятливому впливу геомагнітних бур на
ваше здоров’я.
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ПОШИРЕННЯ ГРУП КРОВІ В УКРАЇНІ ТА ПОЛТАВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Ганзенко А.О., Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Кров кожного з нас належить до визначеного типу або групи. Групи
формуються за особливостями хімічної структури оболонок еритроцитів. Існує
декілька різних систем класифікації крові по групах, але частіше всього застосовується система АВ0, введена в 1900 році у Відні Карлом Ландштейнером.
Вона нараховує чотири групи — А, В, АВ, і 0.
Кожна з цих груп може мати або не мати резус фактор. Правильне визначення групи крові життєво важливо для людини при переливанні крові,
тому що несумісність груп крові донора і хворого може призвести до згортання крові з можливістю смерті хворого [4].
Групи крові відрізняються вмістом аглютиногенів А і В і аглютинінів α і
β. Аглютиногени, чи антигени А і В, знаходяться в еритроцитах. Аглютиніни,
чи антитіла α і β знаходяться в плазмі крові. При зустрічі агглютиногену А з
аглютиніном α, і так само аглютиногена В з аглютиніном β відбувається реакція ізогемаглютинації — це склеювання еритроцитів крові однієї людини при
змішуванні їх із сироваткою іншої людини [5].
В останні роки доведено, що кожна група строго індивідуальна. Так,
аглютиноген А має 2 підгрупи: А1 і А2, таким чином, ІІ група може бути А1 чи
А2. До того ж став відомим зворотний закон Оттенберга — при великих обсягах переливання крові можливе склеювання еритроцитів реципієнта. Тому в
даний час дозволено переливати тільки одногрупну кров.
На мембрані еритроцитів існують ще кілька десятків антигенів, згрупованих в окремі ізосерологічні системи. Їх значення для життєдіяльності та
збереження імунного гомеостазу людини вивчається протягом сторіччя, встановлюються поширеність їх серед населення планети, асоціативний зв'язок з
захворюваністю.
Міжнародне товариство переливання крові визначає 29 основних систем груп. Що стосується традиційного поділу, то вчені з Вермонтського університету у США нещодавно встановили неймовірний факт: крім усім відомих
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I, II, III і IV груп крові, існують ще дві — Лангерайс і Джуніор. Остання особливо поширена серед японців.
До теперішнього часу відомо більше 250 антигенів груп крові,
об’єднаних в 25 систем у відповідності з закономірностями їх успадкування.
Не всі з них треба враховувати при переливанні крові, але от систему резус —
другу за значимістю після АВ0 — враховувати доводиться. Близько 15% європейського населення резус-негативного, тобто не має на еритроцитах антигену резус. Резус-негативним хворим можна переливати тільки резус-негативну
кров [1].
За статистикою найрозповсюдженішою є перша група крові (0), до неї
належать 33,5% населення Землі. Найменш розповсюдженою є четверта група крові (АВ) — 5% населення. При цьому розподіл поширеності людей з
певним типом крові має свої відмінності у різних країнах.
З географії частотності поширення тієї чи іншої групи крові, а також з
географії «кровного різноманіття» можна судити як про відмінності між людськими расами, так і про можливі древніх міграціях.
В українців найпоширенішою групою крові є друга група (А) — 40%.
Далі йдуть перша група (0) — 37%, третя (В) — 17%, четверта (АВ) — 6% [8].
За останнім переписом населення в Полтаві (2010 р.) нараховується
319 тис. чоловік, а в Полтавській області (станом на 1.04.2011 р.) нараховується 1млн. 484 тис. осіб. Найпоширенішо групою крові в м. Полтава є друга
група крові (А) — 42%, далі розміщуються перша група крові (0) — 37%,
третя група крові (В) — 17%, четверта група крові (АВ) — 2% [15] (Табл. 1).
Таблиця 1
Розподіл за групами крові в м. Полтава
Загальна кількість населення

І група крові
(0)

ІІ група
крові (А)

ІІІ група
крові (В)

ІV група
крові (АВ)

319 тис. осіб

124, 41 тис.
осіб

133, 98 тис.
осіб

54,23 тис. осіб

6,38 тис. осіб

Найпоширенішою групою в Полтавській області вважають другу групу
крові (А) — 44%, після неї розташовується перша група крові (0) — 34%,
третя група крові (В) — 19%, четверта група крові (АВ) — 3%. Таблиця 2
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характеризує таку загальну картину:
Таблиця 2
Розподіл за групами крові в Полтавській області
Загальна кількість населення

І група
крові (0)

ІІ група
крові (А)

ІІІ група
крові (В)

ІV група
крові (АВ)

1484000 осіб

504560 осіб

652960 осіб

281960 осіб

44520 осіб

Треба відзначити, що ці дані не співпадають із дослідженнями деяких
інших учених. Так, у 60-70-х роках XX ст. група українських науковців проводила масові гематологічні обстеження українців. Лабораторними методами
вони встановили групу крові понад 17 тис. осіб. Ґрунтуючись на сумарних
даних розподілу різних систем крові (ABO, Rh, MN, Hp, Gc, Gm, Tf), вони
окреслили п'ять геногеографічних зон України: центральноукраїнську, поліську, деснянську, південно-східну та карпатську. Перші чотири належать до
великої східноєвропейської, а остання — до північно-балкансько-карпатської
великих гематологічних зон.
У центральноукраїнській зоні (Київська, Полтавська, незначна частина
Сумської, Житомирська, Вінницька, більша частина Хмельницької, південносхідна частина Рівненської областей) переважає перша група крові (ген r (О)
— 58,6%). Відповідно носіями другої (ген p (А) і третьої групи (ген q (В) виявились 26,5 і 14,6% українців цієї зони [3].
Та все ж ми вважаємо більш достовірними останні дані, згідно з якими
в українців найпоширенішою групою крові є друга група (А) — 40%. Далі
йдуть перша група (0) — 37%, третя (В) — 17%, четверта (АВ) — 6%.
Найпоширенішою групою в Полтавській області вважають другу групу
крові (А) — 44%, після неї розташовується перша група крові (0) — 34%,
третя група крові (В) — 19%, четверта група крові (АВ) — 3%.
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ВПЛИВ МАГНІТНИХ БУР НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Горліковська А.М., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Вступ.Такі явища природи як торнадо, цунамі, урагани, землетруси
з'являються раптово, залишаючи за собою руйнування і людські жертви.
Магнітні бурі — зовсім інша справа, вони бувають настільки часто, що люди
просто не приймають їх всерйоз. І марно. Так як вони залишають після себе
не менш серйозні наслідки. Ще в давнину моряки називали плями на Сонці
підступами диявола, саме в ці періоди вони ставали заручниками стихії, компас ставав непридатним для навігації, і моряки не знали в якому напрямку
плисти. І саме таке явище називається магнітною бурею [2].
Мета дослідження: виявлення особливостей впливу магнітних бур на
здоров’я людини.
Ще в 30-х роках ХХ століття в Ніцці (Франція) було відмічено, що частота інфарктів міокарда та інсультів у людей похилого віку різко зростала в
дні, коли в роботі місцевої телефонної станції спостерігалися сильні порушення, аж до повного припинення зв'язку. Згодом було встановлено, що порушення телефонного зв'язку відбувається під час магнітних бур.
Гострі суперечки викликало свого часу питання про вплив сонячної активності на виникнення нещасних випадків і травматизму на транспорті та у
виробництві. На це вперше вказав Чижевський А.Л. в 1928 році, в 50-х роках
ХХ століття німецькі вчені Р. Рейтер і К. Вернер, проаналізувавши близько 100
тисяч автокатастроф, встановили їх різке збільшення на другий день після
сонячного спалаху. Пізніше російський судовий медик з Томська В.П. Десятов
виявив різке зростання числа самогубств також на другу добу після спалаху
на Сонці. А це якраз відповідає початку магнітних бур [3].
Магнітні бурі нерідко супроводжуються головними болями, мігренню,
прискореним серцебиттям, безсонням, поганим самопочуттям, зниженим життєвим тонусом, перепадами тиску, запамороченням і болями в суглобах. Встановлено, що під час магнітної бурі утворюються агрегати кровоносних тілець
(у здорових людей в меншій мірі), тобто кров густішає. Через згущення крові
погіршується кисневий обмін, і першими реагують на брак кисню мозок і нервові закінчення [1].
Більшість людей ніяк не пов'язані зі спокійною геомагнітною обстановкою, але на магнітні бурі реагують подібно і масово — від 50 до 75% населення земної кулі. Момент початку стресової реакції може зсуватися щодо початку бурі на різні терміни для різних бур і для конкретної людини. Звертає на
себе увагу той факт, що багато людей починають реагувати не на самі магнітні бурі, а за 1 — 2 дні до них, тобто в момент спалахів на самому Сонці.
Ще одна особливість: 50% населення здатна до адаптації, тобто до
зменшення до нуля реакції , коли підряд йдуть один за одним кілька магнітних
бур з інтервалом 6-7 днів [2].
Цілий ряд нервових і патологічних захворювань тісно пов'язаний з періодичними і неперіодичними змінами навколишнього організму електричного
і магнітного поля, що знаходиться в залежності від положення небесних світил. Здавна відомо, що положення Сонця і фази Місяця впливають на багато
хвороб. У медичній літературі є вказівки на ймовірність впливу Сонця і Місяця
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і на інші хвороби людського організму [1].
Висновки. З нашого дослідження ми з'ясували, що магнітні бурі є постійним явищем на нашій планеті, так як Земля знаходиться в сонячній системі,
отже, Сонце робить безпосередній вплив на планету.
Магнітні бурі виникають через спалахи, що відбуваються на Сонці, які
впливають на магнітне поле Землі.
Магнітні бурі впливають на організм людини та її здоров'я, особливо,
якщо у людини є хронічні захворювання.
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БІОРИТМОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ
Крижановська Н.М.,Жуковська Д.Р.
Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів №26
Біологічний ритм — це автономний процес періодичного чергування
станів організму і коливань інтенсивності фізіологічних процесів і реакцій, що
має саморегулюючий характер. Загальноприйнятою є класифікація ритмів
людини, яка розроблена F. Halberg тa A.Reinberg на основі довжини періоду
циклічних процесів: високочастотні (ЧСС, дихання та ін.), ритми середньої
частоти (ультрадіанний та циркадіанний) та низькочастотні (інфрадіанний,
циркасептидіанний, циркавигінтидіанний, циркатригінтидіанний, циркануальний). Ритмічна структура організму людини генетично запрограмована, як і
його морфологічні характеристики. Переважна частина ритмічних процесів
формується в ході онтогенезу спонтанно, але для дозрівання і консолізації
часової системи організму потрібні певні зовнішні передумови. Тому вивчення
ряду ритмів фізіологічних функцій, зокрема циркадіанних (добових), у дітей
шкільного віку в процесі навчальної діяльності дозволить: по-перше, активізувати пристосування дитини до оточуючого середовища; по-друге, допоможе
сформулювати біоритмологічні принципи побудови раціонального режиму
навчального дня й тижня та визначити шляхи їх реалізації; по-третє, послугує
універсальним критерієм оцінки функціонального стану дитячого організму,
його здоров’я.
Дослідження часової координації функцій у школярів (Антропова М.В.,
Докін В.А., Куінджі Н.Н., Баєвський Р.М. та ін) в ранкові години виявили велику кількість внутрішньосистемних і міжсистемних кореляційних зв’язків між
параметрами терморегуляції, симпатико-адреналінової і серцевосудинної
систем. Це вказує на високу активність автономного контура регуляції фізіологічних функцій організму, який забезпечує співпадання за часом циркадного ритму цих функцій у зв’язку з переходом школярів від сну до неспання, від
рівня основного обміну до активної діяльності.
Встановлені кореляційні зв’язки між параметрами розумової працездатності і фізіологічних функцій у школярів в ранкові години потрібно розглядати як включення підкоркових центрів регуляції фізіологічних функцій в забезпеченні навчальної діяльності. В середині дня найбільшу активність у підтриманні часового гомеостазу забезпечували функції серцево-судинної системи,
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що пояснюється хорошою вираженістю їх циркадіанного ритму у цей відрізок
дня при адекватному навантаженні. В кінці робочого дня кількість кореляційних зв’язків між параметрами розумової працездатності школярів і фізіологічних циклів зменшується, тобто з’являється десинхронізація в регуляції розумової працездатності та її вегетативного забезпечення.
Описані особливості часової координації функцій школярів відображають стан циркадіанної регуляції організму як в період входження в навчальний процес, так і в середині дня після навчального навантаження.
Одержана характеристика часової координації функцій може бути прийнята як своєрідна норма циркадіанної регуляції функцій у дітей шкільного
віку при оцінці відповідності їх розумової працездатності й організації навчальної діяльності(див графік №1).

Графік №1. Зміна динаміки працездатності протягом доби.
Як відомо, протягом тижня працездатність також зазнає коливань: понеділок характеризується входженням в робочий ритм, максимальна працездатність — у середу, а її спад помічається уже з другої половини дня у четвер
(див графік №2).

Графік №2. Зміна динаміки працездатності протягом тижня.
Тижневий ритм має соціальну детермінованість.
При оптимальному навчальному навантаженні учні досить успішно
оволодівають матеріалом, повністю відновлюють працездатність за час, що
відводиться для сну і відпочинку.
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При об’ємі і складності навчального навантаження вище оптимального
рівня виникають несприятливі зміни функціонального стану учнів під впливом
розумових навантажень. Це призводить до перевтоми, зниження загальної
працездатності, інтересу до занять, порушує біоритмічну адаптацію дитячого
організму до оточуючого середовища і умови його отимального росту і розвитку.
На загальне навчальне навантаження суттєвий вплив надає розклад
занять, який можна розглядати як алгоритм здійснення комплексу навчальних
завдань протягом визначеного часу (навчального дня, тижня). У своєму дослідженні ми розглядаємо навчальний день як своєрідну навчальну норму, яка
виявляє певну ступінь відповідності навчального навантаження фізіологічним
можливостям організму школяра.
З метою виявлення загальних тенденцій в організації навчальної діяльності школярів в окремій серії курсового дослідження була здійснена спроба
встановити ступінь адекватності навчального навантаження циркадіанній
регуляції організму школяра. Експерементом були охоплені ряд шкіл м. Полтави.
Об’єктивні дані:
вікова категорія — 11 років (6 клас загальноосвітньої школи);
навчальна зміна- I;
день тижня — понеділок;
навчальний рік — 2012/2013
Таблиця 1.
Розподіл навчальних предметів протягом понеділка в навчальних закладах м. Полтави
Урок
1
2
3
4
5
6

№4
англ. мова
укр. мова
математика
образ. мист.
рос. мова
світова. літ.

Навчально-виховний заклад м. Полтави
№14
№23
№26
соц. курс
математика
рос. мова
етика
фізкультура
історія
географія
укр. мова
математика
природозн.
люд.і світ
укр. мова
укр. мова
біологія
англ. мова
фізкультура
музика

№34
математика
географія
труд. навч.
світова. літ.
англ. мова

Серія діаграм дозволяє визначити ступінь біоритмологічної збалансованості навчальних навантажень учнів ряду шкіл м.Полтави.
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Відмітимо, що міра витрат фізичних ресурсів на виконання навчальних
завдань з шкільних предметів визначалася за показниками: об’єм матеріалу,
характер діяльності (репродуктивний, творчий, пошуковий) при виконанні
завдань, наявність домашніх завдань, ступінь самостійності і колегіальності у
вирішенні програмних вимог тощо. За цими показниками встановлені предмети “важкі” — математика, біологія; “середнього ступеня важкості” — англійська, українська та російська мови, історія, література; “легкі” — фізкультура,
співи, малювання.
Зазначимо, що вибір класу і дня тижня здійснювався спонтанно. Загальна тенденція у побудові навчального розкладу знаходить закономірний
вияв логіки компонування навантаження у будь-який, визначений вибірково,
день тижня. Очевидно, що найбільш відповідає біоритмологічним принципам
організації навчальної діяльності підхід, що здійснюється в школі №26.
Адміністації шкіл №4, №14, а особливо №23 і №34 при складанні розкладу
потрібно внести корективи.
Вивчення біоритмологічних основ організації навчальної діяльності
школярів є одним із шляхів оптимізації оточуючого середовища в дитячих
закладах, корекції несприятливих змін функціонального стану дитячого організму.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОРУШЕННЯ СТРУКТУРНО–ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ТКАНИН ШКІРИ ВНАСЛІДОК АКНЕ
Новохатько О.В.
Кременчуцький ліцей інформаційних технологій № 30
Відомо, що через вплив на метаболізм різноманітних біотичних й абіотичних факторів екзогенного походження порушується гомеостазис організму
людини, що з часом може викликати зміни структурно-функціональної організації певних тканин зокрема тих, що утворюють шкіру. Варіантом таких змін є
акне — захворювання сальних залоз, що характеризується закупоркою і запаленням волосяних фолікул. Доведено, що вугрі та їх наслідки погано впливають на психіку пацієнтів, оскільки знижують самооцінку хворих, породжують тривогу та депресію. У зв’язку з цим лікування акне є дуже актуальною
біосоціальною проблемою. Саме тому нами було проведено анкетування, щоб
визначити які основні фактори впливають на виникнення цієї хвороби.
У результаті аналізу відповідей осіб, які брали участь в експерименті,
виявлено, що в раціоні опитаних без проявів акне великий відсоток вживання
фрешів, мінеральної негазованої води, сирих овочів та фруктів, телятини та
кролятини. Для раціону осіб з проявами акне характерним є вживання хлібопекарських виробів та солодощів. Відсоток інших продуктів харчування в
раціоні всіх опитаних приблизно однаковий. Отже погіршення стану шкіри,
або розвиток шкірних захворювань може бути спровокований нестачею, або
надлишком харчування, дисбалансом його окремих компонентів. Ще одним
негативним фактором є неправильний догляд за шкірою. Захворюваність на
акне у опитуваних, що проводять очищення шкіри один раз на день, більша
на 10,6% ніж у тих, хто проводить очищення два рази на день.
Для визначення стану шкіри під час розвитку клінічної картини хвороби проведено дослідження структурно-функціональних змін тканин шкіри за
допомогою мікроскопа «Біолам — 15-Р» (450х) та фотокамери «Samsung» (12
Мр). Було створено базу даних із 125 мікрофотографій. Досліджувались різні
вікові категорії (від 14 до 50 років) та статі. Практично для всіх випадків (80%
мікрофотографій) характерне запалення жирової клітковини, що дозволяє
зробити висновок, що акне виникає у пацієнтів із жирною шкірою частіше, ніж
з нормальною чи сухою шкірою.
У деяких випадках, а саме з середнім ступенем захворювання на акне
встановлено наявність мікрококів (сапрофітної флори по всій поверхні досліджених зразків (10%). У 30% випадків спостерігається наявність нейтрофільного гною, який ще більше сприяє пошкодженню фолікула сальної залози.
Тому в пацієнтів спостерігається значне запалення. У 20% пацієнтів спостерігається крововилив — ознака порушення мікроциркуляції (застою крові через
спазм судин).
Таким чином, створена база мікрофотографій дозволяє сформувати цілісну клінічну картину акне. На підставі результатів проведеного дослідження
розроблено рекомендації, спрямовані на попередження захворювання, поліпшення стану шкіри та відновлення порушеної структури тканин унаслідок
акне: 1) усунення (або попередження) захворювань кишково-шлункового
тракту (консультація гастроентеролога після проведення УЗО внутрішніх органів); 2) забезпечення раціонального харчування (вживання сирих овочів та
фруктів, повноцінних білків яєць, молочних продуктів, м'яса, риби, простих та
складних вуглеводів); 3) використання чистої питної води (у т.ч. негазованої
мінеральної води); 4) підтримка фізичної активності (заняття спортом).
Але більш дієвою, на наш погляд, є система косметологічного догляду
за шкірою з використанням доступних препаратів, що:
− зменшують секрецію шкірного жиру та абсорбують його надлишки;
− пригнічують і запобігають запаленню та знищують бактеріальну
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−

плівку з поверхні шкіри;
підвищують резистентність шкіри та прискорюють її відновлення.

ВПЛИВ МІСЯЦЯ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Тхор А.С., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Всесвіт створений так, що всі деталі в ньому взаємопов'язані і впливають один на одного. Таким же чином і Місяць пов'язаний з Землею. Уже давно
відомо, що Місяць безпосередньо впливає на відливи і припливи води, життя
рослин і тварин. Тоді справедливо стверджувати, що Місяць і людина також
взаємопов'язані.
Перший ефект впливу Місяця на Землю — гравітаційний. Місяць робить
повний оберт навколо Землі за 24 години 50 хвилин. Під дією тяжіння Місяця
тверда поверхня Землі деформується. Сильніше цей вплив позначається на
гідрологічній оболонці Землі, викликаючи припливи і відливи. Він виражається
в тім, що в берегових зонах океану вода через кожні 12 годин 25 хвилин
починає прибувати, утворюючи приливну хвилю. Це обумовлює гравітаційний
вплив, природно, позначається на поводженні атмосфери, що у свою чергу,
впливає на багато метеорологічних явищ. Припливно-відпливний вплив гравітаційного поля Місяця випробують і рідинні середовища нашого організму. Це
особливо позначається на розподілі крові в організмі людини. [3, с. 18]
Другий ефект впливу Місяця на Землю виражений також у впливі гравітації, але механізм дії його інший. Ленінградський учений В. С. Борхсеніус
зробив припущення про кристалічну природу атомного ядра. Ця гіпотеза була
підтверджена французьким ученим Кервраном. Таким чином, Земну поверхню, як і усе, що на ній є, необхідно розглядати як кристалічні утворення. У
результаті цього в кристалічних ґратах виникає пружне напруження, що тісно
взаємодіє з електричними і магнітними полями. Від цього виникає п’єзо-ефект
і магнітострикція, що, у свою чергу, впливають на магнітні властивості атмосфери. А нам відомо, що зміна магнітного поля впливає на швидкість
протікання біохімічних процесів. Описаний ефект — приклад енергетичного
впливу на функціонування організму. [3, с. 22]
Тепер залишається накласти два місячних впливи — гравітаційний і
магнітоелектричний — один на одного і зробити висновок. Отже, де в даний
момент скупчується кров і позаклітинна рідина, в тих місцях де активізуються
магнітоелектричні ефекти, що у свою чергу, викликає біологічну активність
ферментів даної ділянки організму. Звідси виходить, що Місяць є керівником
двогодинного ритму послідовної активності 12 органів людини.
Місяць проходить у своїй подорожі по нічному небу 4 фази, які пов'язані з положенням Місяця відносно Сонця. А саме молодик, повний місяць, дні
першої (зростання) і третьої чверті (спадання). [2, с. 38]
Молодик — це найкоротша фаза Місяця і триває всього лише один
день. Помічено, що в цей період гравітація Місяця і Сонця підвищені. Як відомо, організм людини складається майже на 80% з води, і саме на цю рідину
доводиться весь вплив небесних світил. У період молодика рідина з області
голови спрямовується вниз. А нестача рідини в мозку може привести до різних
психологічних розладів. Не всі люди гостро відчувають на собі дію Місяця в
цій фазі. Тільки чоловіки в період молодика стають агресивними і нервовими.
У цей період дуже добре проводити всілякі процедури для шкіри, так як діючі
речовини оптимально надходять углиб шкіри таким чином проникають до
організму. В цій першій фазі зростання Місяця особливе навантаження відчуватиме кора головного мозку і органи, які розташовані у верхній частині тіла.
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Так як в цей період іде початок нового циклу енергії. Саме цей початок і дозволить вам ефективно позбутися від шкідливих звичок, очистити організм або
поміняти свої моделі поведінки. [4, с. 66]
У повний місяць Сонце і Місяць має максимально протилежний вплив
на Землю. У цей період людина отримує досить відчутний стрес, так як потоки
рідини спрямовані всередину людини. Це призводить до припливу сил і
енергії, яка сконцентрована в області таза, тому у більшості здорових жінок
дозрівають яйцеклітини, що в свою чергу створює небувалу тягу до протилежної статі. До речі, в період повного місяця краще утриматися від солодкої і
жирної їжі. Це пов'язано з тим, що під час цієї фази Місяця відкладення жирів
відбувається активніше.[2, с. 38]
Починаючи з третьої фази, енергія в організмі починає стискатися. Це
призводить до того, що людина погано переносить навантаження і стає чутливою до проблем травлення і стресів. В цей період оптимально проводити
очищення організму, так як воно буде ефективніше, ніж в інші фази.
Четверта ж фаза приносить із собою те, що вся рідина, яка стискалася
в минулій фазі, починає свій рух енергії від голови і ніг, чим і провокує дефіцит рідини, що проявляється в непритомності, тромбофлебіті кінцівок. У
багатьох жінок на четвертій фазі починається менструація. На цій стадії особливу увагу треба приділяти шкірі голови, обличчя та ніг, буде не зайве провести для них ряд очисних процедур.[1, с. 130]
Підводячи підсумок можемо зробити наступний висновок — не варто
забувати, що ніколи не можна точно визначити, як Місяць впливає на людину.
Для кожної людини також існує особистий ритм, в якому день народження
слід приймати за перший місячний день. Таким чином, кожна людина має
власний місячний місяць, який не змінюється аж до його смерті. Знаючи власний місячний ритм, можна уникнути багатьох неприємностей і отримати максимум енергії з космосу.
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ВПЛИВ ЦИКЛІВ СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ
ЛЮДИНИ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА
Шилов О.С., Шилова Н.В., Сидоренко В.М.
Київський Національний медичний університет ім. О.Богомольця
Глухівська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. М.І. Жужоми
Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського
Інфаркт міокарда називають хворобою століття. Кожні 20 секунд на
планеті трапляється інфаркт і кожні 60 секунд одна людина гине через цю
недугу. Зокрема, в Україні щорічно внаслідок серцево-судинних захворювань
помирає 470 000 пацієнтів, із них 50 000 — від інфаркту міокарда та
пов’язаних з ним ускладнень. Нині існують дослідження, результати яких
вказують на існування залежності між інтенсивністю захворюваності на інфаркт міокарда й різними зовнішніми чинниками, зокрема сонячною активніс-
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тю, що мають як детермінований, так і стохастичний характер [1-3].
Сонячна активність є впливовим чинником у масштабі всієї планети й
має складний циклічний характер [4, 5]. Але в наявних публікаціях складна
динаміка та її вплив на інтенсивність захворюваності вивчені недостатньо.
Урахування трендів і циклів та їх детальне дослідження дає можливість
середньострокового й довгострокового прогнозу інтенсивності захворюваності
з метою зниження ризику шляхом розробки відповідних профілактичнолікувальних заходів для населення. Важливо зазначити, що кількісні показники параметрів прогнозу для певного регіону можуть базуватися виключно на
якісному емпіричному матеріалі даного регіону.
Метою дослідження є обґрунтування прогностичних показників кількості захворювань на інфаркт міокарда шляхом врахування шаблонів у рядах
динаміки інтенсивності захворюваності, зокрема викликаних сонячною активністю.
Дослідження динаміки захворюваності на інфаркт міокарда проводилося на основі щоденних реєстраційних даних хворих терапевтичного відділення
Глухівської центральної районної лікарні Сумської області за період з 24.01.98
по 17.08.11. Обробка та аналіз проводилися в середовищі універсального
статистичного пакету Statgraphics із застосуванням методів аналізу часових
рядів. Об’єм вибірки склав 532 випадки.
Як видно з табл.1, місячна кількість випадків по м. Глухову й району за
даний період коливалася в межах від 0 до 10, у середньому — 3 випадки на
місяць.
Таблиця 1
Оцінки вибіркових характеристик місячної кількості випадків
інфаркту міокарда по м. Глухову за період 24.01.98-17.08.11
Кількість місяців
Середнє арифметичне
Медіана
Мода
Середньоквадратичне відхилення
Мінімум
Максимум

166
3,23494
3,0
3,0
2,10315
0,0
10,0

Як показує (рис.2) аналіз оцінок автокореляційної функції (АКФ) і частинної автокреляційної функції (ЧАКФ) [6] закономірність у динаміці місячної
кількості інфарктів міокарду відсутня (оскільки відсутні значення, що виходять за межі червоних довірчих меж).

Виходячи з парадигми закону великих чисел, на яких базуються класичні статистичні методи, закономірності проявляються не в поведінці значень
випадкової величини, а в поведінці сум і середніх значень таких величин,
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тому для подальшого дослідження автори розглядали динаміку кількості випадків і їх середніх значень за більш тривалий термін — сезонну кількість
випадків. За сезон було прийнято три місяці, що відповідають порі року. Кількість сезонів за досліджуваний період складала 56. На рис.3 показано сезонну
динаміку кількості інфарктів — криву, отриману шляхом згладжування середнім ковзним із шириною вікна 4 місяці. Візуальний аналіз показує складний
тренд-циклічний характер сезонної кількості інфарктів.

Рис.4 ілюструє аналіз оцінок АКФ і ЧАКФ для згладженої посезонної
кривої кількості інфарктів і показує, що згладжена сезонна динаміка не є
випадковою і носить циклічний характер з періодом близько двох років. Можливо, дана циклічна компонента викликана флуктуаціями сонячної активності
у 11-ти річному циклі на ділянці спаду.

Верифікацію результатів було зроблено за результатами аналізу динаміки сезонної кількості випадків інфаркту міокарда за даними районного
кардіологічного відділення 3-ї міської лікарні м. Кременчука за період з
01.01.90 р. по 31.12.98 р. Об’єм вибірки — 3256 днів (табл.2). Дані по Кременчуку є більш статистично стійкими, оскільки об’єм вибірки значно більший: у місті Глухів на 36 000 жителів має місце близько трьох інфарктів на
місяць (табл.1), а по м. Кременчуку (кількість жителів 237 000) — близько
двох інфарктів на три дні (табл.2).
Таблиця 2.
Оцінки вибіркових характеристик щоденної кількості випадків
інфаркту міокарда по м. Кременчуку за період 01.01.9031.12.98
Кількість днів
Середнє арифметичне
Середньоквадратичне відхилення

3256
0,865479
0,970071
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Мінімум
Максимум

0
7

Порівняльний аналіз згладженої динаміки сезонної кількості чисел Вольфа зі згладженою динамікою сезонної кількості захворюваності показує, що
має місце узгодження з максимумом і мінімумом 11-ти річного циклу сонячної
активності та нисхідний характер захворюваності в період спаду чисел Вольфа.

Як показує кількісний аналіз, за даними по місту Глухову й по місту
Кременчуку середня кількість випадків у період максимуму сонячної активності по відношенню до кількості випадків у період мінімуму сонячної активності
зростає приблизно на 40% і 50% відповідно. Отже, можна сказати, що ризик
виникнення інфаркту зростає приблизно в 1,5 рази.
Таким чином, результати досліджень доводять, що річна й сезонна кількість випадків захворюваності на інфаркт міокарда не є випадковими величинами, а мають тренд-циклічну компоненту, екстремуми якої узгоджуються з
максимумами й мінімумами одинадцятирічного циклу сонячної активності.
Встановлено факт можливого існування періодичної компоненти в динаміці
сезонної кількості випадків захворюваності на інфаркт міокарда з періодом
близько двох років.
Отримані результати дозволять розробити комплекс лікувальнопрофілактичних заходів для населення різних груп здоров’я, що дали б можливість знизити ризик виникнення інфаркту міокарда в періоди, коли показники сонячної активності мають тенденцію до підвищення.
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СТАТИСТИКА ГЕЛЬМІНТОЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НАСЕЛЕННЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шпак М.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
У даній статті розглядається медична статистика гельмінтозних захворювань населення Полтавської області за 2004 — 2011 роки та її аналіз.
Ключові слова: гельмінти, гельмінтозні інвазії, гельмінтологічні захворювання, цикли розвитку, геогельмінтози.
Збудниками гельмінтозних захворювань виступають черви паразити,
представники типів плоскі черви (Plathelminthes) та первиннопорожнинні
(Nemathelmintes).
Усі представники паразитичних червів поєднані характером адаптацій,
які конвергентно виникли у них в процесі еволюції до певного середовища.
До таких пристосувань належать: наявність органів прикріплення; розвиток
спеціалізованих покривів; здатність до анаеробного дихання; регресивний
розвиток; інтенсивний розвиток статевої системи; виникнення гермафродитизму; зміна хазяїв у життєвому циклі паразита та інші [1].
Усі гельмінти проявляють двояку негативну функцію на організм людини та тварин, по-перше — ослаблюють організм забираючи готові поживні
речовини; по-друге токсикують організм своїми виділеннями.
Шляхи зараження гельмінтами: самозараження (недотримання
гігієнічних норм), через переносника збудника, недостатня термічна обробка
продуктів.
По особливостям циклів розвитку гельмінтів їх умовно можна поділити
на групи гельмінтів, що розвиваються без зміни хазяїна, та гельмінти зі зміною
хазяїна [2].
Паразитичні черви, або гельмінти, надзвичайно розповсюджені у природі і можуть викликати у людини та тварин тяжкі захворювання. Вони можуть зустрічатися практично в будь-яких органах: травному тракті, легенях,
м’язах, сечостатевій системі, кровоносних судинах, головному мозку і навіть в
порожнинах трубчатих кісток.
Гельмінтні інвазії нерідко призводять до порушенням функцій організму, патологічним змінам органів, сильній інтоксикації.
Боротьба з паразитичними червами вимагає комплексних зусиль медиків, ветеринарних лікарів та біологів, необхідна також чітка налагоджена
праця санітарно-епідеміологічного контролю [3].
Паразитарні інвазії відносяться до найбільш широкого розповсюдження
факторів ризику здоров’я. Особливо схильні до зараження паразитозами діти
[4].
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У структурі захворюваності гельмінтозами по Полтавській області ентеробіоз займає перше місце.
Найбільш ураженим контингентом є діти організованих колективів.
Висока захворюваність ентеробіозом дітей організованих колективів
обумовлена постійним порушенням санітарно-гігієнічного режиму, несвоєчасним виявленням інвазованих і проведенням оздоровчих заходів серед дітей та
батьків. В комплексі профілактики необхідно приділяти особливу увагу проведенню санітарно-гігієнічних заходів, які передбачають охорону навколишнього середовища від забруднення яйцями гостриків та гігієнічному вихованню по дотриманню правил особистої гігієни.
Другим по кількісному відношенню захворюваності населення протягом
2004 — 2011 років є аскаридоз.
Показники захворюваності населення у декілька разів перевищують
середньообласний, у Глобинському, Лохвицькому, Гадяцькому, Семенівському, Чорнухинському районах.
Третє місце займає опісторхоз.
Вище середньообласного рівня захворюваність опісторхозом відмічалась в Миргородському, Лохвицькому, Хорольському, Оржицькому, Семенівському, Гадяцькому та Глобинському районах.
В комплексі заходів боротьби і профілактики опісторхозу слід звернути
увагу на забезпечення безпеки рибної продукції та охорону від забруднення
яйцями об’єктів довкілля.
Четвертим по кількісному відношенню захворюваності населення є
трихоцефальоз.
Для вирішення завдання по зменшенню захворюваності на геогельмінтози необхідно на місцях провести вибір найбільш доцільної тактики профілактичних заходів в конкретних осередках, виходячи із епідеміологічних особливостей геогельмінтозів, з урахуванням рівня інвазованості населення і числа мікровогнищ в населеному пункті, шляхів і факторів передачі інвазії, ступені участі елементів зовнішнього середовища у передачі збудників інвазії,
загальної оцінки санітарно-епідеміологічних особливостей території [5].
Табл. 1.
Статистика гельмінтозних захворювань населення Полтавської
області
Роки
Види
гельмінтів
Ентеробіоз
Аскаридоз
Опісторхоз
Трихоцефальоз
Токсокароз
Дирофіляріоз
Гіменолепідоз
Трихінельоз
Теніаринхоз
Ехінококоз

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

9695
591
184
33
5
4
2
8
1
–

9845
909
131
61
4
6
2
4
3
–

8477
880
275
39
6
7
3
1
1
–

7454
1079
207
32
21
7
1
–
–
1

6114
1478
203
32
22
3
3
1
–
–

5489
1008
172
18
21
8
–
1
–
–

4705
906
135
13
33
6
1
–
–
–

4065
1071
135
12
69
13
2
–
–
–

Способи профілактики: дотримання санітарно-гігієнічних норм та правильна термічна обробка їжі.
Аналіз медичної статистики гельмінтозних захворювань показав, що
населення Полтавської області хворіє на 10 видів гельмінтів. Серед яких
найбільше поширеними є ентеробіоз, аскаридоз, опісторхоз, трихоцефальоз
та дирофіляріоз.
Причини найбільшого поширення гельмінтозів: різні умови проживання
та харчування, дотримання особистої гігієни.
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імені В.Г. Короленка
Годованчук Михайло Леонідович — магістрант кафедри фізіології та
біохімії
Миколаївського
національного
університету
імені В.О.Сухомлинського
Годунова Марія Вікторівна — учениця Глухівської спеціалізованої
школи-інтернату I-III ст. ім. М.І.Жужоми Сумської обласної ради
Голінько Інна Іванівна — студентка природничого факультету Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені В.Г. Короленка
Гольонко Вікторія Ігорівна — магістрант кафедри клінічної лабораторної діагностики факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Голубкіна Ольга Марксівна — старший виклалач кафедри екології та
безпеки життєдіяльності Уманського національного університету садівництва
Гомля Людмила Миколаївна — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Гордієнко Роман Володимирович — магістрант кафедри фізіології та
біохімії
Миколаївського
національного
університету
імені В.О.Сухомлинського
Горліковська Анастасія Михайлівна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Грабова Тетяна Павлівна — студентка Таврійського державного агротехнологічного університету
Гриньова Катерина Ігорівна — студентка природничого факультету
Полтавського
національного
педагогічного
університету
іме-
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Гриньова Марина Вікторівна — доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту, декан
природничого факультету Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка
Гуріненко Надія Олександрівна — старший викладач кафедри екології та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка
Густодим Ірина Миколаївна — студентка природничого факультету
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені В.Г. Короленка
Дебела Яна Григорівна — студентка природничого факультету Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені В.Г. Короленка
Дев’яткіна Тетяна Олексіївна — доктор медичних наук, професор
кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Демочко Віталій Володимирович — студент природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Денисенко Людмила Сергіївна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Дерев’янко Дар’я Володимирівна — магістрант кафедри клінічної
лабораторної діагностики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Джаган Вероніка Володимирівна — кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки ННЦ "Інститут біології" Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Джурка Григорій Федорович — кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Дмитренко Ігор Сергійович — аспірант кафедри екології, охорони
навколишнього середовища та збалансованого природокористування
Полтавської державної аграрної академії
Дубина Антоніна Олександрівна — кандидат біолологічних наук,
доцент
Дніпропетровського
національного
університету
імені О. Гончара
Дулій Валентина Олександрівна — завідуюча філією Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру в Полтавському районі
Дядечко Марина Григорівна — магістрант кафедри ботаніки природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Дяченко-Богун Марина Миколаївна — кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри екології та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Жарікова Анжеліка Валеріївна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Жуковська Дарина Русланівна — учениця Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів №26
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Закалюжний Віктор Маркович — кандидат геолого-мінералогічних
наук, доцент кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Зотова Тетяна Вікторівна — студентка природничого факультету
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені В.Г. Короленка
Зубенко Наталія Олександрівна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Івашенцева Анастасія Олександрівна — магістрант кафедри клінічної лабораторної діагностики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Іванців Володимир Васильович — доктор біологічних наук, професор кафедри зоології Волинського національного університету імені Лесі
Українки
Іщенко Володимир Іванович — кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка імені В.Г.Короленка
Карауш Інна Юріївна — студентка природничо-географічного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Касьянова Вікторія Олександрівна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Каць Галина Вікторівна — студентка природничого факультету Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені В.Г. Короленка
Кеворкова Олена Юріївна — студентка природничого факультету
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені В.Г. Короленка
Кигим Світлана Леонідівна — завідувач відділу природи Полтавського краєзнавчого музею
Клепець Олена Вікторівна — аспірант відділу санітарної гідробіології
Інституту гідробіології НАН України
Кмець Ала Миколаївна — асистент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін факультету природничої і фізикоматематичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Коваленко Володимир Олександрович — кандидат біологічних наук, доцент кафедри рослинництва Луганського національного аграрного університету
Коваленко Ірина Анатоліївна — кандидат біологічних наук, доцент
кафедри землеробства та екології довкілля Луганського національного
аграрного університету
Ковальова Анна Олександрівна — аспірант Інституту захисту рослин
НААН України, м. Київ
Колот Еліна Георгіївна — кандидат медичних наук, доцент кафедри
експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та
алергологією ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Корнієнко Людмила Валеріївна — студентка рибогосподарськоекологічного факультету Херсонського державного аграрного універси-
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Корчан Наталія Олександрівна — старший викладач кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка
Кравченко Людмила Володимирівна — вчитель біології та хімії Біликівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради
Кривенда Анастасія Анатоліївна — кандидат біологічних наук, науковий співробітник Відділу експериментальної фікології та колекції культур водоростей Університету імені Георга Августа м. Геттинген, ННЦ
«Інститут біології», Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
Кривошея Ольга Миколаївна — студентка Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Крижановська Наталія Миколаївна — вчитель біології Полтавської
загальноосвітньої школи I-III ступенів №26
Криловець Микола Григорович — доктор педагогічних наук, професор кафедри географії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Кузнецов Олександр Павлович — студент природничого факультету
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені В.Г. Короленка
Кураш Валерія Дмитріївна — студентка рибогосподарськоекологічного факультету Херсонського державного аграрного університету
Куча Олеся Василівна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Кушка Віталій Миколайович — студент природничого факультету
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені В.Г. Короленка
Лугова Валентина Дмитрівна — учитель біології Головачанського
НВК Полтавського району Полтавської області
Лугова Юлія Юріївна — учениця Головачанського НВК Полтавського
району Полтавської області
Луценко Руслан Володимирович — кандидат медичних наук, доцент
кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Лянзберг Ольга Валеріївна — кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри екології ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Мазоха Євгенія Володимирівна — студентка природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Малаканова Лариса Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Матвєєва Олена Юріївна — старший науковий співробітник Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М.І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН
Медведєва Анастасія Юріївна — студентка Таврійського державного
агротехнологічного університету
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Мерзлікін Ігор Романович — кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Сумського державного педагогічного університету
Міняйло Анатолій Анатолійович — кандидат сільськогосподарських
наук, заступник директора з наукової роботи Полтавської державної
сільськогосподарської дослідної станції імені М.І. Вавилова Інституту
свинарства і агропромислового виробництва НААН
Никифоров Володимир Валентинович — доктор біологічних наук,
професор, завідувач кафедри природничих наук, начальник науководослідної частини Кременчуцького національний університету імені Михайла Остроградського
Никифорова Олена Олексіївна — старший викладач кафедри природничих наук Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського
Новописьменний Сергій Анатолійович — асистент кафедри біології
та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка
Новохатько Оксана Вікторівна — учениця 10-Б класу Кременчуцького ліцею інформаційних технологій №30 імені Н.М. Шевченко
Одерій Олексій Володимирович — кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри криміналістики Донецького юридичного інституту МВС України
Ольховська Людмила Василівна — завідувач фондами Полтавського
літературно-меморіального музею В.Г.Короленка
Омельченко Іван Григорович — студент природничого факультету
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені В.Г. Короленка
Оніпко Валентина Володимирівна — кандидат сільськогосподарсьих
наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Орлова Лариса Дмитрівна — доктор біологічних наук, доцент кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка
Пальчик Оксана Анатоліївна — студентка факультету природничої і
фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка
Паляниця Олександр Вікторович — старший викладач кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
Панченко С.І. — аспірант, асистент кафедри екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії
Передерій Валерія Василівна — студентка Таврійського державного
агротехнологічного університету
Петренко Ольга Олександрівна — студентка факультету природничої і фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Писаренко Віктор Микитович — доктор сільськогосподарських наук,
професор, завідувач кафедри екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування Полтавської
державної аграрної академії
Підлатюк Олена Юріївна — студентка природничого факультету Полтавського
національного
педагогічного
університету
іме-
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109. Піщаленко Марина Анатоліївна — кандидат сільськогосподарських
наук, доцент кафедри екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії
110. Пляцук Леонід Дмитрович — професор, завідуючий кафедрою «Прикладної екології» факультету ТеСЕТ Сумського державного університету
111. Пономаренко С.В. — асистент кафедри екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування
Полтавської державної аграрної академії
112. Попельнюх Віктор Васильович — кандидат біологічних наук, доцент
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