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РОЗДІЛ 1. БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТВАРИННОГО СВІТУ:
ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНА

СТРУКТУРУВАННЯ СУБСТРАТІВ ЛЮМБРИЦИДАМИ
Бусленко Л. В., Гyпалo I.В., Кoваль Л.А.
Схiднoєвpoпeйський нацioнальний yнiвepситeт iмeнi Лeсi Укpаїнки (м. Лyцьк)

Peсypси сyші Зeмлі включають в сeбe гpyнт, як гoлoвний чинник
poзвиткy сiльськoгo гoспoдаpства i дoбpoбyтy людства. Тoмy всe частiшe
для пiдвищeння poдючoстi гpyнтiв замiсть тpадицiйних хiмiчних дoбpив
викopистoвyють тeхнoлoгiї бioлoгiчнoгo абo opганiчнoгo зeмлepoбства,
якi включають вepмикyльтypy. Цe eкoлoгiчнo чистий спoсiб yтилiзацiї
opганiчних вiдхoдiв piзнoгo пoхoджeння за дoпoмoгoю пeдoбioнтoв, сepeд
яких фyнкцioнальнo дoмiнyють дoщoвi чepв'яки – люмбpициди.
Вepмикoмпoстyвання вiдхoдiв тваринництва oднoчаснo виpiшyє тpи важливi пpoблeми сyчаснoї цивiлiзацiї: oтpимання цiнних дoбpив, yтилiзацiї
вiдхoдiв тваpинництва та oхopoни пpиpoднoгo сepeдoвища в зoнах вeликих тваpинницьких кoмплексів [2].
Мeтoю poбoти булo дoслідження структурнoї здатнoсті грунтoвих
oлігoхет poдини люмбpицид (Lumbricidae).
Дoслiджeння пpoвoдились в 2014–2015 poках у лабoратoрії
«Oлігoхетoлoгії» на кафедрі зooлoгії СНУ ім. Лесі Українки.
Oб'єктoм пopiвняльнoгo дoслiджeння бyли дoщoвi чepв'яки poдини
Lumbricidae: Eisenia fetida, E. fetida (andrei) і Lumbricus terrestris
Дoслiджyванi види люмбpицид вiднoсяться дo piзних мopфoeкoлoгiчних гpyп. Вид L. terrestris мeшкає в гpyнтi i спeцiалiзyється на
бioкoнвepсiї самoгo гpyнтy i opганiчних кoмпoнeнтiв, пpисyтнiх y нiй.
Види E. fetida i E. f andrei бepyть yчасть в бioкoнвepсiї opганiчних
кoмпoнeнтiв кoмпoстiв[1].
Для дoслiджeння бyли викopистанi piзнi види сyбстpатiв, щo складаються
з
вiдхoдiв
сiльськoгoспoдаpськoгo
виpoбництва:
гнoю
сiльськoгoспoдаpських тваpин i сoлoми з дoдаванням ґpyнтy. Кiнцeвим
пpoдyктoм пepepoбки сyбстpатiв бyв вepмикoмпoст.
Кoжeн із сyбстpатiв важив 3 кг. Його складoвими кoмпoнентами
були: oснoва (гній) – 60–70%, сoлoма – 20–30%, гpyнт – нe бiльшe 10%.
Для дoслiджeнь викopистoвyвали чoтиpи piзних сyбстpати, щo вiдpiзнялись свoєю oснoвoю: 1 – гнiй вeликoї poгатoї хyдoби; 2 – свинячий гнiй;
3 – oвeчий гнiй; 4 – кpoлячий гнiй. Вepмикoмпoстyвання тpивалo 40 дiб
iз пoстiйним кoнтpoлeм тeмпepатypи i вoлoгoстi.
Стpyктypний склад вepмикoмпoстy визначали за дoпoмoгoю сyхoгo
пpoсiювання. Аналiзoваний зpазoк poзсiювали на ситах з дiамeтpами
oтвopiв 10; 7; 5; 2,5 / 2,0; 1; 0,25 мм. Кoжнy фpакцiю oкpeмo збиpали,
зважyвали i poзpахoвyвали пpoцeнтний вмiст в загальнiй масi взятoгo
зpазка.
В peзyльтатi дoслiджeння стpyктypнoї здатнoстi пpиpoдних видiв
люмбpицид (L. terrestris i E. fetida) ми виявили їх вибipкoвiсть вiднoснo
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сyбстpатy. Відмічено, щo гpyнтoвi чepв'яки (L. terrestris) кpащe
стpyктypyвали сyбстpати з opганiних вiдхoдiв скoтаpства, дoвoдячи в них
змiст найбiльш цiннoї для poслин фpакцiї дo 62,15 ± 1,2%. Кoмпoстнi
чepв'яки (E. fetida) y пopiвняннi з iншими видами кpащe стpyктypyвали
сyбстpати з opганiчних вiдхoдiв кpoлiвництва, дoвoдячи вмiст найбiльш
цiннoї для poслин фpакцiї дo 59,25 ± 1,5%. Бyлo встанoвлeнo, щo
гpyнтoвi чepв'яки (L. terrestris) важчe стpyктypyвали вiдхoди кpoлiвництва та свинаpства. Калiфopнiйськi чepв'яки (E.f. andrei) oднакoвo дoбpe
стpyктypyвали yсi сyбстpати, в їх вepмiкoмпoстах частка найбiльш цiннoю
для poслин фpакцiї станoвила 51–54%, алe вoни нe пpoявляли такoї
висoкoї стpyктypyючoї здатнoстi, як пpиpoднi види (L. terrestris, E. fetida).
Лiтepатypа
1.
2.

Гopoдний Н. М. Вepмикyльтypа i її eфeктивнiсть / Н. М. Гopoдний, В. Б.
Кoвальoв, I. А. Мeльник – Київ, – 2010. – 4 с.
Пoпoв Л. А. Эффeктивнoсть кoнвepсии навoза сeльскoхoзяйствeн-ных
живoтных пoсpeдствoм пoпyляции дoждeвых чepвeй: автopeф. дис. канд.
биoл. наyк: / Л. А. Пoпoв. – М., 2001. - С. 16.

ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ ПОСАДКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИРОЩУВАННЯ ЦЬОГОЛІТКІВ КОРОПОВИХ В УМОВАХ ПІВДНЯ
УКРАЇНИ
Воліченко Ю.М.
Херсонський державний аграрний університет

Сучасною основою підвищення природної рибопродуктивності водойм є сумісне вирощування різних видів риб за різним спектром живлення на одній площі вирощування. При цьому чим більше об’єктів з
відмінним спектром живлення мешкає в ставу, тим вищою буде його рибопродуктивність. Виходячи з викладеного сумісне вирощування кількох
цінних видів риб, підібраних за характером живлення передбачає найповніше використання природної кормової бази і отримання максимально
високу рибопродуктивність без застосування традиційних методів інтенсифікації [1].
Загально відомо, що одним з важливих факторів який впливає на
рибопродуктивність ставів є щільність посадки. При цьому, оптимальна
щільність посадки при вирощуванні цьоголітків коропових визначається
взаємодією багатьох складових середовища та технологією вирощування.
Доведення щільності посадки до певного рівня сприяє більш ефективному використанню природної кормової бази ставів, що є суттєвим важелем
для раціонального підвищення природної рибопродуктивності. Поряд з
цим надмірна, або недостатня щільність посадки, призводить до зниження ефективності вирощування цьоголітків, тому підвищення щільності
посадки до оптимального рівня повинне базуватися на певному рівні
продукційних процесів при вирощувані цьоголітків коропових.
Виходячи з викладеної, достатньо відомої концепції, нами були
проведені спеціальні дослідження, орієнтовані на визначення оптимальної щільності посадки для полікультури коропових в умовах експериментальних ставів. При цьому припускаємо доцільність та необхідність за-
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безпечити варіабельних досліджуваних параметрів при вирощуванні
цьоголіток коропових в умовах півдня України.
МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ
Дослідження з метою вивчення особливостей впливу щільності посадки коропових на рибопродуктивність експериментальних ставів проводилися за загальноприйнятими у рибництві методиками спираючись на
відповідні нормативи [2]. В якості експериментальних ставів були використані
вирощувальні
стави
Херсонського
виробничоекспериментального заводу. Для аналізу впливу щільностей посадки,
були відібрані максимально повні багатолітні дані по вирощуванню цьоголіток коропових, які були об’єднанні та сформовані в ІІІ варіанти, де І
варіант – виступав в якості мінімальних показників, ІІІ варіант в якості
максимальних показників, а ІІ варіант – займав проміжне значення, при
цьому основним критерієм оцінки були щільності посадки, виходи цьоголіток та їх середні маси. Остаточну оцінку результатів вирощування цьоголіток коропових у ставах за різними щільностями посадки базували на
загальноприйнятих рибогосподарських показниках, а саме вихід, середня маса, рибопродуктивність.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
При аналізі даних звертає на себе увагу те, що показники щільності посадки були достатньо близькими, що передбачалося методикою
досліджень, одночасно з тим щільність посадки істотно відрізнялися від
нормативної, що було зумовлено цільовим призначенням цьоголіток.
Аналізуючи отримані результати з вирощування цьоголіток коропових,
слід відмітити, що усереднені виходи всіх без винятку видів не є високими, але на цьому фоні середні маси цьоголіток коропа та білого товстолобика мали відносно збільшені показники, не демонструючи суттєвої
різниці по варіантам. Дані з вирощування цьоголіток коропових наведені
в таблиці 1, з якої видно, що співвідношення компонентів полікультури
по варіантам були подібні і складали за коропом 20 - 29% білим товстолобиком 35 – 67%, строкатим товстолобиком 12 - 20% – та білим амуром
до 10%.
Таблиця 1.
Рибопродуктивність експериментальних ставів в залежності
від щільності посадки

Варіант*

Вид риби

Короп
Білий
І
товстолобик
85,0 – 115,0
Строкатий
100,0
товстолобик
Білий амур
Короп
Білий
ІІ
товстолобик
127,5 – 138,5
Строкатий
133,0
товстолобик
Білий амур

21,8

Виловлено
цьоголіток
тис.
середекз/
ня
га
маса, г
7,8
38,4

38,0

Рибопродуктивність
кг/га
299,2

47,5

10,3

31,2

21,8

317,1

22,5

4,3

32,3

19,5

138,7

8,3
33,6

1,7
8,3

20,1
34,5

20,3
24,9

33,1
282,9

66,8

15,3

26,5

22,9

398,7

22,8

4,3

29,7

18,9

123,5

9,9

1,8

22,0

18,4

39,5

Посаджено личинок, тис.
екз/га

Вихід,
%

Загальна,
кг/га

788,1

844,6
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Короп
Білий
ІІІ
товстолобик
158,0 – 170,0
Строкатий
164,0
товстолобик
Білий амур

38,1

13,8

24,3

36,7

331,4

79,5

18,5

19,4

23,3

354,7

31,8

6,6

27,3

20,7

176,6

14,6

3,2

15,5

21,9

48,5

911,1

* - номер варіанту, (в чисельнику граничні коливання щільності
посадки, в знаменнику середня щільність посадки, тис. екз/га)
Такий підхід дозволяє з’ясувати перспективи вирощування цьоголіток на фоні різної щільності посадки в умовах господарств півдня України.
При вирощуванні цьоголіток коропових найбільша загальна рибопродуктивність ставів спостерігалась в ІІІ варіанті вирощування, при
щільності посадки личинок в кількості 158,0 – 170,0 тис. екз/га, в середньому 164,0 тис. екз/га. При збільшені щільності посадки личинок коропа
від 21,8 до 38,1 тис. екз/га, збільшувалась і рибопродуктивність від
299,2 до 331,4 кг/га. По білому товстолобику щільність посадки личинок
зростала по варіантам від 47,5 до 79,5 тис. екз/га, відповідно і збільшувалась рибопродуктивність від 317,1 до 354,7 кг/га. Щільність посадки
личинок строкатого товстолобика збільшувалась від 22,5 до 31,8
тис. екз/га, відповідно рибопродуктивність від 138,7 до 176,5 кг/га.
Щільність посадки личинок білого амуру складала від 8,3 до
14,6 тис. екз/га, відповідно рибопродуктивність від 33,1 до 48,5 кг/га.
ВИСНОВКИ
Виходячи з отриманих даних вважаємо, що при збільшенні щільності посадки, адекватно збільшувалась рибопродуктивність, а це дає
підстави стверджувати, що в цьому діапазоні були відсутні граничні
щільності посадки, що орієнтує на подальші дослідження в цьому напрямку з метою досягнення можливого рівня оптимізації.
Література
1.
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Шерман І.М. Технологія виробництва продукції рибництва / І.М. Шерман,
В.Г. Рилов. – К.: Вища освіта, 2005. – 351 с.
Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. – М.: Агропромиздат, 1986. – Т.1. – 264 с.

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТЕЛИКІВ РОДИНИ БРАЖНИКИ
(SPHINGIDAE) ОКОЛИЦЬ СЕЛА КОРЕЩИНА ГЛОБИНСЬКОГО
РАЙОНУ
Кушнеров І.В., Закалюжний В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Дана публікація є другим повідомленням про видовий склад та
екологічні особливості лускокрилих родини Бражники (Sphingidae). Перша публікація під назвою «видовий склад родини Бражники (Sphingidae)
околиць села Корещина» була опублікована у матеріалах Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І. Вернадського (2014)».
У роботі ми ставили за мету дослідити екологію лускокрилих роди-
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ни Бражники (Sphingidea) околиць села Корещина Глобинського району
Полтавської області. В основу статті покладені матеріали зібрані методом
ручного збору, за допомогою ентомологічної пастки, ентомологічного
сачка в околицях села Корещина. Збір проводився з травня по жовтень
2010-2014 років. Нами було виявлено 11 видів Бражників. Село Корещина знаходиться у лісостеповій зоні.
Видовий склад Родини Бражники (Sphingidae)
околиць села Корещина
Вид

Кормові рослини
личинок

Бражник мертва голова –
Acherontia atropos

Паслін бульбастий, Дереза звичайна, Дурман,
Беладона
Буряк цукровий,
Тютюн, Берізка
польова
Бузок фіолетовий

Бражник берізковий –
Agrius convolvuli
Бражник фіолетовий –
Sphinx constricta
Бражник молочайний –
Hyles nicaea
Бражник дубовий –
Marumba quercus
Бражник липовий –
Mimas tiliae
Бражник винний –
Deilephila elpenor
Язикан звичайний –
Macroglossum
stellatarum
Бражник скабіозовий –
Hemaris tityus
Бражник прозерпіна –
Proserpinus Proserpina
Бражник очкастий –
Smerinthus ocellatus

Молочай
Дуб звичайний
Липа серце листа
Виноград, Іванчай
Підмаренник,
Марена красильна

Іван-чай, первоцвіти, Верба
Верба плакуча

Приурочення
до екотопів
поширення
Огороди, поля

Таблиця 1

Ступінь
рідкості
(ЧКУ)
Рідкісний

Огороди, поля
Луки, листяні
ліси, сади
Луки, яри
Лісонасадження,
листяні ліси
Сади

Рідкісний
Рідкісний
Рідкісний

Сади
Клумби, огороди, поля

Рідкісний

Різнотравні луки

Рідкісний

Заплавні луки

Рідкісний

Лісонасадження

У світі налічується понад 1000 видів бражників. Цих великих або
середньої величини метеликів легко впізнати по поєднанню вузьких і
довгих передніх крил і коротких задніх. Літають бражники швидше всіх
інших метеликів, та й інших комах, а крім того можуть зависати в повітрі
над квіткою в стоячому польоті. Зазвичай активні в сутінках бражники
порівняно мало відомі більшості людей. Багато видів цієї родини дуже
рідкісні і занесені в число охоронюваних. Бражники або Сфінкси отримали таку назву через вигляд личинкової стадії, яка має на останньому
сегменті ріг. Гусениці звичайно бувають великі, голі, мають циліндричну
форму та різне забарвлення тіла [1, 2, 3, 4].
У природних екосистемах комахи ряду Лускокрилих відіграють
значну роль як фітофаги-консументи великої кількості видів дикорослих
рослин. Імаго бражників активні у сутінковий період доби і живляться
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квітковим нектаром та іншими ексудатами рослинного походження. У
переважної більшості гусениці лускокрилих є фітофагами з пасовищним
типом живлення, які живляться рослинами, що не мають сільськогосподарського значення. Основними біотопами мешкання бражників є агроценози (поля, огороди, плодові сади) лісонасадження та різноманітні
луки. Кількість особин в родині контролюють екологічні фактори (абіотичні, біотичні та антропічні). До абіотичних факторів належать температура середовища, вологість та кількість опадів. Бражники дуже чутливі до
температури, багато особин гине від несприятливих умов навколишнього
середовища. Біотичні фактори, включають в себе весь комплекс впливу
на даний живий організм, який виникає в результаті співіснування цього
організму з іншими тваринами і рослинами. — фітогенні — мікробіогенні — зоогенні. Гусениці живляться лише однією, певною рослиною характерною для виду. Вони не можуть пристосуватися харчуватися іншою
рослиною. Тому рослини певним чином регулюють кількість особин родини. Бражники являючись консументами першого порядку в ланцюгу
живлення, тому вони є кормовою базою для комахоїдних птахів, рептилій
та ссавців. Тварини полюють не тільки на імаго, а і на гусениць. Бражники мають великі розміри а отже їх легко побачити, тому вони пристосовуються до навколишнього середовища маючи різне забарвлення крил та
тіла. Гусениці мають різне забарвлення для того щоб відлякувати ворогів. Також різні види конкурують за певну рослину, це також зменшує
шанси їх на виживання. Антропічні фактори — такі фактори, агентами
яких є людина. Часто люди не навмисно знищують цих метеликів: розорюючи поля, вирубуючи ліси та лісонасадження, випалюючи луки, знищуючи бур’яни, які є кормовою рослиною гусениць та застосовуючи інсектициди, забруднюють навколишнє середовище отруйними газами та
рідинами, які проникають в кормові рослини. Діяльність людини є згубним впливом на цих комах які потребують негайного захисту [1, 3, 6].
В околицях села Корещина більш чисельні популяції таких видів
бражників: берізкового, молочайного, винного, фіолетового, очкастого,
липового, що обумовлено наявністю на різнотравних луках, садах, лісонасадженнях достатньої кормової рослинності [2, 5].
Личинка червоподібна, характеризується недорозвиненими черевними ногами, потужно склеротизованими покривами голови, гризучим
ротовим апаратом і парними залозами, виділення з яких, при контакті з
повітрям, утворюють шовкову нитку. Личинки з’являються наприкінці
травня на початку червня. Харчуються личинка листям рослин характерної для виду. Протягом року у різних видів з’являється від одної до трьох
генерацій. Літають імаго бражників: травень – липень(липовий, бузковий, очкастий, язикан звичайний, прозерпіна), червень-серпень (молочайний, дубовий), вересень – жовтень (березковий, підмаренниковий,
язикан звичайний). Бражники можуть перезимовувати в земляному коконі у ґрунті на глибині 15-20 см. Також можуть перезимовувати впадаючи в анабіоз (не всі види), ховаючись під кору дерев або в опале листя
[6].
Заходи збереження чисельності різних видів родини Бражники
(Sphingidae):
 Зменшення використання отрутохімікатів на полях, городах та
в садах.
 Збільшення території лук.
 Зменшення забруднення екологічних ніш в екосистемах існу-
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вання бражників
Вирубування лісів та лісових насаджень
Заборонити спалювати суху траву та стерню.
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РОТАНЬ-ГОЛОВЕШКА PERCCOTTUS GLENII DYBOWSKI 1877
(ODONTOBUTIDAE, PISCES) З’ЯВИВСЯ У ВОДОЙМАХ СУМСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Мерзлікін І.Р., Федоров З.Е.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Ротань-головешка Perccottus glenii Dybowski 1877 – один із видів
риб-вселенців на території України. Його первинний ареал був розташований у Амурі і деяких інших річках Далекого Сходу Російської Федерації,
у північно-східному Китаї та півночі Північної Кореї [1]. З 1916 р. він
широко розповсюдився в Північній Євразії і продовжує захоплювати басейни нових річок [5, 6, 7]. Ротань-головешка не має промислової цінності, вважається небажаним інвазійним видом, який може причинити значну шкоду рибним господарствам та представляє реальну загрозу аборигенній фауні [8].
В Україні ця риба була знайдена у басейнах Дунаю, Дністра, Вісли
та Дніпра [3]. Ареал перебування ротаня поширився, починаючи від
західної України Закарпатської області – басейну р. Тиса, через Львівську
область – басейн р. Сан та Тернопільську – басейн р. Дністер, Київську –
басейн р. Дніпро, аж на лівобережну Україну до межі Сумської з північної
та Черкаської з південної сторони [4]. Згадування про знахідки цього
виду на території Сумщини до цих пір відсутні.
Вперше на мешкання ротаня в водоймах Сумської області було
вказано Н.П. Книшом і В.М. Грищенком: «На Сумщині він з’явився у
2003-2004 рр. у Лебединському районі в старицях по р. Псел. Зрідка
трапляється в Десні» [2].
Проте, наші дослідження показали, що ротань зустрічається значно ширше на території Сумщини. Ми маємо достовірні данні про добування цього виду рибалками в інших водоймах нашої області:
 межі м. Глухів. В одному із трьох ставів (а саме «Павлівському»), розташованих на р. Есмань (притока р. Сейм ІІ порядку)
взимку 2013 р. почали ловити ротаня;
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с. Юрівка Конотопський р-н. У великому ставу влітку 2010
р. ловили ротаня;
 с. Дептівка Конотопский р-н. На невеличкому струмку, що
тече через село і впадає в річку Ромен (притока Сули І порядку) розташовано не менше 5 ставків. В одному з них, яких знаходиться у селі, влітку і восени 2012 р. в масі ловили ротаня;
 с. Романчукове Буринський р-н у ставу на р. Терен (приток
Сули І порядку) у 2012 р. ловили ротаня;
 с. Хустянка Буринский р-н. У став «Романенки» ротаня ловлять з 2010 р.;
 м. Кролевець (районний центр). На ставках (у тому числі
«Ремзаводівький»), розташованих на притоку р. Реть і на ній
самій (притока Десни І порядку) ротаня добувають з 2013 р.;
 В 2-3 км. від Кролевця у ставку, розташованому біля траси
Київ-Москва з літа 2010 ловлять ротаня;
 с. Ромашково Середино-Будский р-н. У ставу, розташованому на р. Знобовка (притока Десни І порядку) ловили ротаня
у 2012 р;.
 с. Сміле Роменський р-н. В ставку на р. Бішкінь (притока
Сули І порядку) літом і восени 2014 г. ловили ротаня.
Таким чином на території Сумської області ротань з’явився у водоймах, які належать до басейнів 4 головних річок Сумщини – Десни,
Сули, Сейму і Псла. Він зареєстрований більш ніж у 9 ставках, розташованих у 7 (з 18) районах області. Подальші дослідження, безумовно,
дозволять виявити нові місця мешкання цього небажаного інвазійного
виду.
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and a fish) / Hydrobiologia 510(1-3): 83-90.
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ДЕЯКІ ДАНІ ПРО ІХТІОФАУНУ РІЧКИ СУХА ОРЖИЦЯ В
ОКОЛИЦЯХ СЕЛА СЕРБИНІВКА ГРЕБІНКІВСЬКОГО РАЙОНУ
Попельнюх В.В., Бутко О.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Водні угіддя являють собою надзвичайно важливу ланку біогеоценозів, представлені різноманітними видами та угрупуваннями, що визначають та підкреслюють видове біорізноманіття будь якого регіону. Особливе положення серед гідробіонтів займає риба, оскільки вона крім загальнобіологічного, має важливе господарське значення.
Відомо, що понад 18 % населення земної кулі задовольняє свої
потреби в тваринних білках за рахунок рибної продукції. За хімічним
складом риба багата на білки (14,5-22 %), жири (0,4-3,5 %), мінеральні
речовини (0,9-2,0 %) та вітаміни. Висока засвоюваність організмом людини риби й рибопродуктів зумовлює їх важливе місце в ряді основних
харчових продуктів.
Безумовно, невеликі за розміром природні водойми в нашому регіоні не можуть повною мірою забезпечувати місцеве населення рибою,
проте, вони здатні частково компенсувати потреби в цьому харчовому
продукті тих, хто постійно займається любительським рибальством.
Метою наших досліджень було встановлення видового складу риби в р. Суха Оржиця біля с. Сербинівка та потенціал водойми щодо забезпечення любителів-рибалок у добуванні водних живих ресурсів не
забороненими знаряддями лову.
Багаторічні спостереження показали, що з року в рік у річці відбуваються різкі перепади рівня води, амплітуда яких може сягати декількох
метрів. Така нестабільність у динаміці рівня води пов’язана, насамперед,
з не рівномірними опадами снігу та дощів, які, по-суті є основними щодо
наповнення русла водою протягом року. Разом зі зміною гідрологічного
режиму водойми, змінюється і стан заплави, що призводить до періодичних затоплень та підтоплень с/г угідь, завдаючи інколи суттєвих збитків
населенню.
Для виконання поставленої мети нами було здійснено 10 контрольних відловів, у результаті яких піймано та проаналізовано 91,25 кг
риби. Отримані результати наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Видовий склад та вага виловленої риби в р. Суха Оржиця
в околицях с. Сербинівка Гребінківського району
№
з/п
1
2

Вид

Піймано
(штук)

Щука (Esox lucius L.)
Лящ (Abramis brama L.)

10
7

11

Середня вага,
кг
(lim)
2,0 (0,3-4,9)
0,95 (0,5-1,5)

Вік
(років)
1-4
2-3

3
4
5
6
7
8
9
10

Окунь (Perca fluviatilis L.)
Карась сріблястий
(Carassius gibelio L.)
Карась звичайний
(Carassius carassius L.)*
Лин (Tinca tinca L.)
Плітка (Rutilus rutilus L.)
Краснопірка
(Scardinius
erythrophthalmus L.)
Сом звичайний
(Silurus glanis L.)
В’юн (Misgurnus fossilis L.)

15
37

0,44 (0,2-0,8)
0,26
(0,09-0,5)
0,32
(0,1-1,2)
1,28 (0,5-2,9)
0,24 (0,1-0,5)
0,27
(0,15-0,37)

1-2,5
3-4

4

3,16 (0,55-4,9)

2-3

16

0,16
(0,07-0,28)

?

50
9
15
8

3-5
2-3
2
2-3

* – після обстеження відпускали у водойму, оскільки вид занесений до Червоної Книги України.
Як видно з таблиці у відловах, у кількісному відношенні, домінували: карасі, відповідно – звичайний (29,2 %) та сріблястий (21,6 %), в’юн
(9,4 %), по 8,8 % – плітка та окунь, значно менше було щуки (5,8 %),
лина (5,3 %), краснопірки (4,7 %), ляща (4,1 %) та сома звичайного –
2,3 %. Переважання у відловах карасів та в’юна (разом 60,2 %) може
свідчити про заболоченість водойми у результаті сукцесійних процесів
під дією евтрофікації.
За результатами досліджень повидове співвідношення маси риби
від загального улову становило: щука – 20,06 кг (22,0 %), карась звичайний – 15,8 (17,3 %), сом звичайний – 12,65 (13,9 %), лин – 11,54
(12,6 %), карась сріблястий – 9,57 кг (10,5 %), у інших видів цей показник був значно нижчим – 6,65 (7,3 %) – у ляща, 6,63 (7,2 %) – окуня,
3,64 (4,0 %) – плітки, 2,56 (2,8 %) – в’юна та 2,15 (2,4 %) – у краснопірки.
Крім виявлених нами видів у результаті проведених досліджень, за
даними місцевих рибалок, у річці також зустрічаються: судак звичайний
(Sander lucioperca L.), білизна звичайна (Aspius aspius L.), товстолобик
строкатий
(Hypophthalmichthys
nobilis
Rich.),
йорж
звичайний
(Gymnocephalus cernua L.), чехоня (Pelecus cultratus L.), плоскирка, або
густера (Blicca bjoerkna L.), в’язь (Leuciscus idus L.) та підуст звичайний
(Chondrostoma nasus L.) .
Таким чином, у р. Суха Оржиця в околицях с. Сербинівка мешкає
18 видів риб, які представлені 5 родинами: Коропові (Cyprinidae), Сомові
(Siluridae), Щукові (Esocidae), Окуневі (Percidae) та В’юнові (Cobitidae),
що є достатнім потенціалом водойми щодо забезпечення любителіврибалок у добуванні водних живих ресурсів не забороненими знаряддями лову, у відповідності до норм, визначених «Правилами любительського та спортивного рибальства».
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ВИДОВИЙ СКЛАД ЗИМОВОЇ ОРНІТОФАУНИ ПАРКА-ПАМ’ЯТКИ
САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА «НЕМИРІВ» ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Попельнюх В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва створена не так давно
на території архітектурно-ландшафтного комплексу, який знаходиться в
м. Немирів у колишньому помісті княгині Марії Щербатової (Строганової).
Палац неокласичного стилю, що був закладений за ініціативи княгині в
1885 році й зводився до революції 1917 року, зберігся в чудовому вигляді до нашого часу, і нині є однією з найпривабливіших резиденцій на
Вінничині. Одночасно навколо нього формувався парк, започаткований
ще В.Потоцьким у 1787 році. За запрошенням княгині реконструкцію
парку проводили відомі садівники – із Відня – Зеннгольц, Брюсселя –
Е. Пінаерт Ван Неєрт, пізніше із Праги – Ф.Томайєр.
Після трагічної загибелі самої княгині та її родини від рук червоногвардійців, за декретом В.І.Леніна на базі маєтку в травні 1921 року був
створений перший на Україні будинок відпочинку для населення, а згодом санаторій «Авангард», який функціонує і нині [1].
Дендропарк площею 85 га, що є невід’ємною частиною архітектурного-ландшафтного ансамблю санаторію, має статус пам’ятника садовопаркового мистецтва XIX століття, де зростає близько 150 видів дерев та
чагарників. Серед типової дендрофлори вирізняються й цікаві види та
форми, зокрема: бук європейський, форма пурпуролистяна (Fagus
sylvatica f. purpurea Ait), бундук канадський (Gymnocladus dioicus L.),
платан східний, або чинар (Platanus orientalis L.), гінкго дволопатеве
(Ginkgo biloba L.), ліріодендрон тюльпановий, або тюльпанове дерево
(Liriodendron tulipifera L.), магнолія «кобус» (Magnolia kobus), сосна Веймутова (Pinus strobus L.), тсуга канадська (Tsuga canadensis L.), павловнія войлочна (Paulownia tomentosa Thunb.), ліщина деревовидна (Corylus
colurna L.), горіх маньчжурський (Juglans mandshurica L.), тис ягідний
(Taxus baccata L.), сумах пухнастий (Rhus typhina L.), бархат амурський
(Fellodendron amurense L.), каркас західний, або залізне дерево (Celtis
occidentalis L.), липа американська (Tilia аmericana L.), софора японська
(Sophora japonica L.), ялиця біла (Abies alba L.), кипарис (Cupressus
sempervirens L.), бузок перський (Syringa persica L.) та інші.
За виключенням території, яка знаходиться безпосередньо під санаторієм, парк в цілому занедбаний. Значна кількість дерев вражена
омелою або вони сухі. Наявні також цілі захаращені ділянки, на яких
видалення повалених дерев не проводилось упродовж багатьох років.
Стоки води, що надходять із санаторію, фільтруються не якісно і скидаються зливними каналами в ставки-відстійники.
Спостереження за видовим складом орнітофауни нами проведені в
період 30.12.2014-17.01.2015 р. Екскурсійними маршрутами були охоплені всі частини парку, включаючи відкриті ділянки (поля та ставки), що
прилягали до його східної частини і контролювались візуально за допомогою бінокля. Період спостережень характеризувався різкими змінами
погодних умов, перш за все температурного режиму (добові перепади
складали до 150С), сильними вітрами, інколи зі снігом чи дощем. У
зв’язку з цим обліки птахів проводили не регулярно, а тривалість екскурсії була не більше 1,5-2-х годин.
13

Видовий склад та чисельність зимової орнітофауни досліджуваної
території наведений в таблиці.
Таблиця 1
Видовий склад та чисельність зимової орнітофауни на території парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва
«Немирів»
№
з/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Вид
Яструб великий
(Accipiter gentilis L.)
Зимняк
(Buteo lagopus
Pontopp.)
Рибалочка
(Alcedo atthis L.)
Жовна сива
(Picus canus Gm.)
Дятел великий
(Dendrocopos major L.)
Дятел середній
(D. medius L.)
Дятел сірійський
(D. syriacus Hempr.)
Кропивник
(Troglodytes
troglodytes L.)
Дрізд чорний
(Turdus merula L.)
Дрізд-чикотень
(T. pilaris L.)
Дрізд-омелюх
(T. viscivorus L.)
Синиця вусата
(Panurus biarmicus L.)
Корольок жовтоголовий (Regulus regulus )
Синиця довгохвоста
(Aegithalos
caudatus L.)
Пухляк
(Parus montanus Bald.)
Синиця велика
(P. major L.)*
Синиця блакитна
(P. caeruleus L.)
Повзик
(Sitta eurupaea L.)
Підкоришник
(Certhia familiaris L.)
Зеленяк
(Chloris chloris L.)

Дата спостереження та кількість відмічених
птахів
30
31
1
2
9
13
14
15
17
12
12
01
01
01
01
01
01
01
1

2

1
1
1
3

4

4

3

4

3

3

1
3

4

1
1
1
1

1

1

2
1
1
10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+
10

2
1

2

15+ 15+ 15+ 15+ 15+
3

30

15+ 15+ 15+

2

3-4

10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+ 10+
2

3

3
2

14

1

21 Щиглик
(Carduelis carduelis L.)
22 Коноплянка
(Cannabina
cannabina L.)
23 Снігур
(Pyrrhula pyrrhula L.)
24 Костогриз
(Coccothraustes
coccothraustes L.)
25 Горобець хатній
(Passer domesticus L.)
26 Горобець польовий
(P. montanus L.)
27 Сойка
(Garrulus glandarius L.)
28 Крук (Corvus corax L.)

1

10

15
30

4

9

3-4
2

20+ 20+ 20+ 20+ 20+ 20+ 20+ 20+ 20+
25+ 25+ 25+ 25+ 25+ 25+ 25+ 25+ 25+
1

2

2

1

2

2

1

10

1

3

2

4

2

2

* – чисельність більше зазначеної цифри
Як видно з таблиці всього було відмічено 28 видів птахів, які, в
основному, представлені осілими та зимуючими видами. Безумовно, домінуючими є горобці синиця велика та повзик (очевидно така тенденція
зберігається і під час гніздування з причини сильно розвиненої інфраструктури санаторію та наявності значної кількості дерев з дуплами).
Концентрація цих видів взимку очевидно пов’язана з підгодівлею птахів
відпочиваючими та місцевими жителями, які постійно поповнюють годівниці, що розвішані скрізь на території санаторію.
На території дендропарку очевидне гніздування яструба великого
(окрім самих птахів були знайдені два гнізда, одне з них явно жиле),
незважаючи на постійну присутність на їхній гніздовій території людей
(гнізда розташовані на незначній відстані від прогулянкових доріжок).
Сама неочікувана зустріч була з рибалочкою, що спостерігалась
один раз (31.12.14 р.) біля незамерзаючою промоїни на ставку. Напевно
її перебування пов’язане з присутністю великої кількості мальків риби,
якими регулярно зариблюють каскади ставків місцеві рибалки-любителі.
Присутність дроздів пов’язана з великою кількістю омели, якою
вражена значна кількість дерев дендропарку; снігурів спостерігали за
поїданням насіння хмелю, а костогризи тримались у старому саду, де,
напевно, живилися вмістом кісточок сухих ягід вишні, що висіли на деяких деревах. Голос вусатої синиці чули лише один раз в густих заростях
очерету в ставку-відстійнику лікеро-горілчаного заводу «Немирів».
Дещо дивним є відсутність у списку сороки, ворони сірої та особливо синантропного виду – горлиці кільчастої. Нами також не виявлено
гнізд цих птахів на території дендропарку та його околицях. Слід також
відмітити досить низьку чисельність дятлів всіх видів, не зважаючи на
велику площу парку та наявність великої кількості старих та сухих дерев.
Література
1.

Інтернет ресурс: http://oblvintour.com.ua/review/palats-ta-park-knyahynimariji-scherbatovoji-pamyatka-arhitektury-hih-st-m-nemyriv/
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МИКОЛА КУРДЮМОВ (1885-1917):НОТАТКИ ДО ПОРТРЕТА
ЗНАВЦЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ КОМАХ
Самородов В.М.
Полтавська державна аграрна академія

Серед найбільших зачинателів прикладної, або сільськогосподарської ентомології, науки, що вивчає комах, постаттю світового виміру є
Микола Васильович Курдюмов [1,2]. Цей видатний Громадянин і вчений
ніколи не був позбавлений уваги до себе фахівців різних галузей [1,3] та
на жаль історики аграрної та біологічної науки ще недостатньо всебічно
та повно висвітлили як його біографію, так і результати творчого доробку. З огляду на це, маємо усі підстави з’ясувати зазначені питання.
За визначенням самого М.В. Курдюмова, ентомологом він став випадково. Закінчивши у Полтаві реальне училище він вступив на агрономічний факультет Київського політехнічного інституту. Коли у 1907 році
туди надійшов запит на ентомолога-практиканта для роботи в Харкові, то
вибір припав на Миколу Васильовича, і він почав енергійно вивчати нове
для себе направлення. До весни 1907 року молодий фахівець не приділяв особливої уваги ентомології, і як сам говорив, «ставився до неї з
глибоким презирством» [1]. Зміцнити його погляди на прикладну ентомологію і обрати новий шлях, по якому пішла його робота , у значній мірі
змусили земські ентомологічні з’їзди. Ідеї, народжені у 80-х роках поза
минулого століття піонерами суспільної ентомології, знайшли у Миколи
Васильовича палкий відгук. Надто сильний вплив на формування його
професійних поглядів мав творець Київської ентомологічної школи –
професор згаданого інституту Олександр Георгійович Лебедєв (18851936).
Уже в 1907 році М.В. Курдюмов поставив собі завдання дослідити
шкідників полів, зокрема білана жилкуватого і золотогуза. Наступний рік
його діяльності був в основному присвячений вивченню озимої совки.
Розвідка з цього питання була надрукована окремою брошурою в Харкові
1908 року. За змістом і глибиною вивчення вона була визнана агрономічною радою Київського політехнічного інституту видатною і довгий час
була настільною працею ентомологів-практиків[1].
Другим напрямком досліджень М.В. Курдюмова як практиканта
Харківського губернського земства стало вивчення шкідливих перетинчастокрилих. Паралельно із спостереженнями за окремими шкідниками
він почав у штучних умовах проводити масове виведення окремих їх
видів. Зібрані в 1907 – 1908 роках комахи стали основою унікальної
колекції, яка до цього часу зберігається у лабораторії захисту рослин
Полтавської сільськогосподарської дослідної станції імені М.В. Вавилова
НААН.
В 1909 році після закінчення Київського політехнічного інституту
Микола Васильович певний час працював у цьому уславленому виші, а
згодом був відряджений до Північної Америки, де до дрібниць ознайомився з постановкою дослідної справи з ентомології. Одним з головних
завдань цієї поїздки було з’ясування і вивчення безпосередньо на місці
усіх матеріалів, що стосуються інтродукції та акліматизації комахентомофагів для боротьби зі шкідниками. Більше місяця М.В. Курдюмов
працював у відділі шкідників хлібних злаків у Огайо. Працюючи у Мельрозі в лабораторії інтродукції паразитів Микола Васильович був прийнятий до Американської асоціації прикладних ентомологів, Спілки праців-
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ників прикладної ентомології, а також став закордонним кореспондентомспівробітником Вашингтонського ентомологічного бюро. Це бюро дало
М.В. Курдюмову важливе доручення – дослідити питання про завезення з
Росії в Америку паразитів непарного шовкопряда і золотогуза та провести роботу по дослідженню паразитів люцернового довгоносика. Робота
була виконана: перевезення паразитів проводилося в 1910 році з Криму,
а дослідження біології люцернового довгоносика і його паразитів здійснив М.А. Гроссгейм. Ознайомлення з роботою і станом справ на американських станціях було для М.В. Курдюмова дуже корисним. Він багато
запозичив з американської практики того, що можна було б використати
в умовах Росії, чого до нього тут ніхто і ніколи не робив[1].
Та найбільш повно розкрились здібності Миколи Васильовича в
Полтаві, де з 22 червня (5 липня) 1910 року він почав працювати ентомологом знаменитої Полтавської сільськогосподарської дослідної станції,
прокладати перші кроки у справі вивчення шкідників рослин.
Свої дослідження в Полтаві М.В. Курдюмов розпочав, маючи досить обмежені кошти. Пізніше було знайдено кредити і почалась наполеглива робота. Перш за все це було детальне вивчення мало- і зовсім
невивчених комах. Протягом перших років вченим було досліджено, а
також надруковано низку праць з біології бересклетової і ячмінної попелиці, пшеничного пустоцвіту, полосатого трипсу та хлібного клопа. Кілька досліджень вчений присвятив жукам і метеликам. Крім того, М.В. Курдюмовим були написані праці з біології розвитку багатьох паразитуючих
перетинчастокрилих та двокрилих комах. Зокрема, матеріали з вивчення
біології та заходів боротьби із злаковими мухами були надруковані в його
праці „Главнейшие насекомые, вредящие зерновым злакам в средней и
южной России” (Полтава, 1913) [2]. Це раритетне видання видане величезним для того часу накладом (5000 примірників) і сьогодні не втратило
своєї актуальності, воно використовується багатьма дослідниками не
тільки в нашій країні, а й за кордоном. Взагалі, праці Миколи Васильовича з вивчення злакових мух високо цінував академік В.І. Вернадський.
Він перечитував їх, працюючи над своєю книгою про живу речовину.
Висвітлюючи в ній дослідження в галузі ентомології зарубіжних вчених і
М.В. Курдюмова, видатний вчений називав його „талановитим натуралістом”.
В організації та проведенні робіт спеціалісти відділу, яким керував
М.В. Курдюмов, по-новому підходили до вирішення багатьох питань ентомології. Адже до робіт М.В. Курдюмова ця наука займалася вивченням
безпосередньо комахи і на основі її біологічних особливостей вчені розробляли заходи боротьби з ними. Микола Васильович поставив питання
по-іншому. Вчений цілком слушно вважав, що для фахівця не стільки
важливо те, чи знаходяться у агрофітоценозах шкідники, з якими ведуть
боротьбу, важливіше за все питання про те, якої шкоди можуть завдати
комахи і чи вигідно з ними боротися. На думку М.В. Курдюмова, селянин
перш за все буде враховувати, чим обернуться витрати, які підуть на
боротьбу зі шкідниками[2,3]. Ось чому дослідник робив наголос на тому,
що для з’ясування цього питання необхідно виявити шкоду, яку приносить кожна комаха, а вже потім шукати дешеві способи боротьби з нею.
При такій постановці питання, за твердженням М.В. Курдюмова, будьякий ентомолог зверне свою увагу на вивчення пошкодженої комахою
рослини.
Таким чином, стараннями Миколи Васильовича ентомологія із суто
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зоологічної науки перетворювалася на прикладну, тобто сільськогосподарську. Адже вивчаючи пошкоджену рослину, ентомолог мусив
з’ясувати, яку вагу мали для неї та шкідників агротехнічні заходи. Отже,
М.В. Курдюмов першим поставив питання про неминучу потребу вивчення пошкодженої рослини та з’ясування впливу агротехнічних заходів на
розвиток шкідливих комах. З тих пір це питання майже не змінюється, а
лише доповнюється новими даними.
Треба відмітити й те, що Микола Васильович багато уваги приділяв конструюванню необхідних для дослідної справи приладів. Започатковане ним обладнання й досі зберігається на станції, вражає своєю
надійністю в роботі та оригінальністю. Взагалі, М.В. Курдюмов був глибоко освіченою і висококультурною людиною. Цими рисами свого характеру він вражав усіх, хто з ним спілкувався. Недарма академік М.І. Вавилов, аналізуючи своє проходження практики на Полтавській дослідній
станції, з теплотою писав: «згадую доброго і незабутнього Миколу Васильовича Курдюмова, часті екскурсії, бесіди». Про широкий діапазон інтересів науковця свідчить перелік товариств та редколегій до яких він
входив. Крім зазначених вище закордонних, це були багато численні
вітчизняні, а саме: Товариство дослідників природи при Харківському
університеті (з 1907р.); Київське товариство любителів природи (з
1908р.); Полтавське сільськогосподарське товариство (з 1910 р.), редколегії журналу «Хуторянин» (з 1910р.), «Трудов Полтавской опытной
станции» (з 1910р.). М.В. Курдюмов входив до складу правління Полтавського сільськогосподарського товариства; Ради Полтавської сільськогосподарської дослідної станції.
Микола Васильович весь час працював над підвищенням свого наукового рівня, багато читав. За дуже обмежений період він зумів зібрати
у відділі чудову бібліотеку (переважно іноземних видань), яка нараховувала близько 3000 книжок, а у 1913 році навіть пожертвував на потреби
ентомологічного відділу станції 437 рублів. Він багато листувався із зарубіжними колегами, а у січні 1914 року виїхав у закордонне відрядження.
При цьому вчений відвідав ентомологічні станції Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Англії, Франції, Італії, Австрії, Угорщини. Крім згаданих установ,
він ознайомився з колекціями усіх головних ентомологічних музеїв, де
працював над систематизацією привезених із собою колекцій комах.
Останнє стосується перш за все Британського та Віденського музеїв.
Після цього вчений почав особливо багато уваги приділяти вивченню
анатомії комах.
В першій половині березня 1914 року Микола Васильович повернувся до Полтави, а вже у серпні Перша світова війна відірвала його від
улюбленої справи, адже він добровольцем пішов до лав армії. Син поміщика, людина дворянського походження, він міг би вибрати штабну роботу, але він свідомо пішов на передову. Від рядового бійця артилерійської бригади Микола Васильович доріс до офіцера, - повного Георгіївського кавалера. Нагадаємо, що цією престижною військовою нагородою
нагороджувались вояки «за особливу мужність і хоробрість та відмінні
військові звитяги». Тому не дивно, що у листі до О.В. Знаменського у
Полтаву, Микола Васильович зазначав: «Я дуже хотів би повернутися
живим, ніде, окрім війни не можна відчути усю ціну життя і чарівність
буття. Не розумійте це, однак, неправильно в тому розумінні, що за буття
я готовий заплатити всім»[1]. Перебуваючи на фронті, М.В. Курдюмов не
забував Полтавської станції, він жваво листувався з колегами, допомага-
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ючи їм порадами. Микола Васильович навіть прислав їм свої спостереження над комахами, які робив або в окопах, під час короткочасного
відпочинку після наступу, або перебування у розвідці. Ці повідомлення
були дуже цікаві та повні за своєю суттю. Коли ж йому пощастило отримати відпустку, він майже весь час віддав дослідній справі, занурюючись
в роботу відділу, допомагаючи його співробітникам в обробці одержаних
матеріалів. Слід відзначити, що всі вони, а це такі знані ентомологи, як
О.В. Знаменський, Г.М. Колобова, Д.О. Оглоблін, О.О.Оглоблін вважали
себе учнями М.В.Курдюмова. Вони через усе життя пронесли його наукові ідеї.
У лютому 1917 року М.В. Курдюмов розлучився із своєю дружиною
Зінаїдою Варламівною Курдюмовою. Після цього він узяв другий шлюб (з
полтавкою Оленою Олександрівною Захаровою). Та мабуть подружнє
життя не принесло йому душевного спокою. Микола Васильович полишає
дружину і від’їжджає до війська у місто Мінськ.
У буремні дні 1917 року Микола Васильович весь час прагнув бути
осторонь від політичних подій. Він не торкався їх на своїй батареї, а згодом взагалі залишив військову службу, перейшовши працювати в земську спілку. Там увесь свій вільний час він віддавав опрацюванню матеріалу, який надсилав йому з Полтави О.В. Знаменський. У листі до нього від
10 (23) червня 1917 року М.В. Курдюмов з розпачем писав: «Дійсність
країни – це анархія, але навіть тепер сільськогосподарські знання потрібні навіть анархістам. У майбутньому, при переході землі до тих, хто не
вміє її обробляти, потреба в агрономах збільшиться, хоч їх матеріальний
стан може стати гірше попереднього. Що стосується ентомології, то боюсь , що її знищать зовсім. Злиденній країні не потрібна наука. Після
війни і революції пануватиме практицизм, який буде сприймати лише те,
що необхідно, головним чином, для того, щоб наїстися» [1].
Живучи в Мінську в готелі «Полтава», 7 (19)вересня 1917 року,
написавши посмертну записку, від пострілу в скроню М.В. Курдюмов
відійшов з життя. Вчений навіть не підозрював, що майже через два
місяці потому в нього народиться донька Віра (1917-1998). Саме вона
продовжила його родовід, який зараз представляють онуки та правнуки
знаного ентомолога, більшість з яких це науковці різних фахів.
Дуже цікавим і маловідомим фактом є те, що вижити Віра Миколаївна Курдюмова змогла за допомоги вже загаданого нами академіка
М.І. Вавилова. Саме його стараннями, їй, круглій сироті було призначено
пенсію.
Як бачимо, у вихорі життя не загинули ідеї видатного дослідника,
не забулися започатковані ним напрямки в ентомології, їх підхопили
колеги та учні Миколи Васильовича. Дуже влучно про це написав академік І.В. Якушкін, який вважав М.В. Курдюмова «видатним вченим, який
загинув безцільно, але який зумів розвинути рослинницьку ентомологію,
роль якої зростає з кожним днем» [4]. Пророчі та вікопомні слова, які
об’єктивно підтвердило життя, адже в ентомології сформувався Курдюмовський напрямок вивчення шкодочинності.
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ПОРУШЕННЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕЧІНЦІ ТА НИРКАХ
ЩУРІВ ЗА УМОВ ВОДНО-ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ
Хаврона О.П.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Погіршення стану навколишнього середовища та техногенне забруднення призводить до виникнення стресових умов для живих
організмів [6], тому дослідження впливу стресу на сьогоднішній день
залишається одним з важливих питань сучасної біології і медицини.
Cтресом вважають неспецифічну відповідь цілого організму на фактори
зовнішнього чи внутрішнього середовища, що порушують гомеостаз [11].
При надмірній або тривалій дії стресу адаптація організму може виявитися недостатньою, і реакція на стресовий чинник може перетворитися в
ланку патогенезу захворювання. Дія стресу стимулює утворення активних форм кисню та пригнічує антиоксидантну систему організму, що
призводить до посилення окиснення ліпідів та білків. Відомо, що адаптивні реакції організму при стресових впливах спрямовані на підтримку
гомеостазу. Серед органів, що беруть активну участь у цьому процесі
найважливіше значення відіграють печінка та нирки [1,6].
Тому метою даної роботи було вивчити вплив водноіммобілізаційного стресу (ВІС) на зміни метаболічних процесів у печінці
та нирках щурів.
Матеріал та методи досліджень. Дослідження проводились на
статевозрілих білих щурах-самцях середньою масою 180-220 г. Тварин
було поділено на 2 групи: І – 15 інтактних щурів, ІІ – 20 щурів з модельованим ВІС, який викликали шляхом іммобілізації тварин у пластиковому контейнері, після чого останній занурювали вертикально у воду
(23±0,5ºС) до рівня мечоподібного відростка тварин упродовж п’яти
годин. Декапітацію тварин проводили на тлі уретанового знечулення
згідно з вимогами етики, передбаченими положеннями Європейської
конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються для
дослідних та наукових цілей. Об’єктами дослідження були гомогенати
печінки та нирок приготовані на фізіологічному розчині, при + 4 оС, у
яких визначали вміст ТБК-активних продуктів [10], гідропероксидів ліпідів (ГПЛ) [12] та дієнових кон’югатів (ДК) [5], процеси окисної модифікації білків (ОМБ) [3], концентрацію молекул середньої маси (МСМ) [5].
Одержані результати статистично опрацьовані за t-критерієм Стьюдента
за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel 8.0.
Результати досліджень та їх обговорення. За умов ВІС спостерігалися значні порушення у досліджуваних органах щурів. Для оцінки
інтенсивності протікання перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у гомогенатах печінки та нирок щурів, які піддавалися стресу, визначали основні
продукти цього процесу. Встановлено, що при дії стресових чинників у
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гомогенатах печінки щурів зростав вміст первинних та проміжних продуктів ПОЛ: ДК у 2 рази, ГПЛ у 2,3 рази, ТБК-активних продуктів 3 у рази
порівняно з контролем (табл.1).
Таблиця 1.
Показники продуктів ПОЛ, ОМБ та МСМ у печінці та нирках
щурів за умов ВІС (М±m)
Показники
ТБК-прод.,
нмоль/г
ДК,
нмоль/мг
ГПЛ,
нмоль/г
ОМБ,
ООГ/мг
МСМ

Контроль
Печінка
4,38±0,30

ВІС
печінка
13,02±0,56*

Контроль
нирки
4,61±0,13

ВІС
нирки
9,25±0,21*

24,55±1,23

49,11±2,12*

15,20±2,24

25,84±2,35

1,49±0,13

3,53±0,09*

1,74±0,16

3,48±0,11*

7,20±0,64

39,80±2,45**

10,10±1,12

54,54±3,22**

5,54±0,14

14,95±0,35*

4,28±0,32

12,87±0,82*

*р≥0,05, **р≥0,001
Збільшення основних продуктів ліпопероксидації у печінці щурів
за умов ВІС свідчить про зсув окисно-антиоксидантної рівноваги у бік
генерації активних кисневих метаболітів, що викликає значні порушення
мембранних структур гепатоцитів [2]. У нирці теж проходить активація
вільнорадикальних процесів, хоча їх інтенсивність дещо нижча, ніж у
печінці. Спостерігали зростання ДК у 1,7 разів, ГПЛ та ТБК-активних
продуктів у 2 рази порівняно з контрольною групою тварин (табл.1).
Більше зростання продуктів ПОЛ у печінці може бути пов’язане з високою метаболічною активністю цього органу, в якому перетинаються процеси метаболізму вуглеводів, ліпідів та амінокислот. Крім цього, 20 %
об’єму печінки займають мітохондрії, у яких утворюються великі кількості
активних форм кисню. Оскільки переважна кількість кисню, який надходить у клітини, споживається мітохондріями, активність дихального ланцюга визначає вміст кисню у клітинах і, відповідно, швидкість утворення
активних форм кисню [4].
Для оцінки ступеня окисного ушкодження клітин за умови розгортання вільнорадикального окиснення визначають ступінь окисненості
білків. Вважається, що деструкція білків є надійнішим маркером окиснювальних пошкоджень тканин, ніж ПОЛ, оскільки продукти ОМБ стабільніші порівняно з пероксидами ліпідів, які швидко метаболізуються під дією
пероксидаз та низькомолекулярних антиоксидантів. Відомо, що відновлення окислених білків практично не відбувається. Вони стають мішенню
для дії специфічних нейтральних та лужних протеаз, активність яких
залежить від багатьох факторів [9, 13].
Крім того, негативний ефект ОМБ у клітинах пов’язаний із тим, що
вони є джерелом вільних радикалів, які виснажують запаси клітинних
антиоксидантів. При цьому окислення білків є не тільки пусковим механізмом патологічних процесів, а й найбільш раннім маркером оксидативного стресу [7]. У даному дослідженні відзначено практично однакову активацію процесів ОМБ в обох досліджуваних органах: у печінці ОМБ
зростала у 5,5 разів, у нирках у 5,4 рази порівняно з контрольною групою тварин (табл.1).
Активація процесів вільнорадикального окиснення призводить до
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виникнення ендогенної інтоксикації та збільшення вмісту МСМ, що спостерігалося у даному дослідженні (табл.1). Причому рівень ендогенної
інтоксикації був трохи більше виражений у тканині нирок. У печінці вміст
МСМ зростав у 2,7 рази, у нирках у 3 рази. Ці молекули являють собою
продукти деградації білків та їхніх комплексів і відіграють роль ендотоксинів. МСМ, змінюючи фізико-хімічні властивості мембран, роблять їх
більш доступними для різноманітних ушкоджуючи дій навколишнього
середовища. Рівень МСМ напряму залежить від тяжкості та тривалості
патологічного процесу чи впливу зовнішніх чинників [8].
Висновки. При дії стресу у печінці та нирках щурів зростає рівень
активних форм кисню, які пошкоджують мембранні структури клітин цих
органів, що призводить до інтенсифікації ПОЛ, причому активніше ці
процеси проходять у печінці. Виявлені метаболічні зміни свідчать про
розвиток оксидативного стресу за умов ВІС, основними маркерами якого
є процеси ОМБ. Відзначено практично однакову активацію процесів ОМБ
у обох досліджуваних органах. У результаті виявлених порушень у клітинах печінки та нирок зростає рівень ендогенної інтоксикації, що дещо
більшою мірою виявляється у нирках. Зростання процесів окиснення
білків та ліпідів є відображенням ступеня окиснювального ураження
клітин та резервно-адаптаційних можливостей організму.
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БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ НАЙПОШИРЕНІШИХ ХИЖИХ ССАВЦІВ
КОТЕЛЕВСЬКОГО РАЙОНУ
Шеремет Т.С., Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Одну з великих й різноманітних груп серед тваринного світу нашої
країни становлять ссавці або звірі. Вони живуть серед своїх сприятливих
умов для життя: у лісах, на луках, гірських масивах, у морях, на узбережжях водойм, у сільськогосподарських угіддях, у садах і парках, житлових і господарських угіддях.
Будова та спосіб життя ссавців визначає їх місце у житті людини.
Ссавці є джерелом промислової і лікарської сировини, харчових та інших
продуктів, необхідних для народного господарства. Хутрові звірі дають
народному господарству цінне хутро, деяких з них розводять на спеціальних фермах, м‘ясо диких копитних звірів використовується як їжа.
Представники ряду хижі ссавці (Carnivora) відіграють важливе
значення в екосистемах як консументи високого рівня. Хижакам належить санітарна функція – здатність поїдати в першу чергу хворих і ослаблених тварин; цим вони сприяють оздоровленню тварин, зокрема популяцій. Вони також можуть виступати трофічними конкурентами людини
та носіями небезпечних інфекцій. Це сприяло формуванню негативної
суспільної думки про хижаків взагалі і розвитку системи контролю за
чисельністю більшості з них. Окрім того, хутро цих тварин відрізняється
високими термоізоляційними властивостями, має гарний вигляд і користується ринковим попитом. Тому майже всі хижі ссавці являються
об’єктами звірівництва та мисливства [1].
Значні перетворення ландшафтів України наприкінці ХХ ст. дуже
змінили умови існування хижих ссавців, що вплинуло на їх поширення та
на стан фауни.
Територія Котелевського 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. Велика різноманітність на Котелевщині і
лугів та розораних степів.
Котелевський район завдяки різноманітним фізико-географічним
умовам має багатий набір біотопів, що відображається на кількості видів
фауни ссавців; не є винятком і видовий склад представників ряду Хижі
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ссавці.
У Котелевському районі переважають такі хижі ссавці, як лисиця
звичайна (79,4%), єнотовидний собака (14,1%) та куниця лісова (4.6%).
В той же час в околицях районного центру смт. Котельва існує практично
лише два види: лисиця звичайна (86 шт.) та єнотовидний собака (5 шт.)
(Дані районного УТРМ за 2014 р.). Надмірне полювання в минулому призвело до зменшення багатьох видів (в тому числі і хижих) і тому ці види
стали рідкісними чи навіть можливо повністю зникли з території району.
Такими стали тхори (чорний та степовий), горностай, ласка, борсук і
видра річкова, які ще в кінці 20-х років минулого століття відмічалися
відомим вченим М.І. Гавриленком як досить поширеними і звичайними по
всій Полтавщині [4]. Це ж стосується і вовка сірого (Сanis lupus), який в
останні десятиріччя лише епізодично мігрує територією району.
Лисиця звичайна або руда (Vulpes vulpes, syn. Vulpes fulva) – найбільш розповсюджений та широко відомий вид роду Лисиць (Vulpes),
родини Собачі (Canidae). Вона також є найбільшим видом роду: довжина
тіла 60-90 см, хвоста – 40-60 см, маса 6-11 кг. У більшості випадків забарвлення спини яскраво-руде, часто з неясним темним візерунком,
черево біле, іноді чорне. Забарвлення у тварин з південних районів ареалу тьмяніше. Поряд з типово забарвленими «вогнівками» зустрічаються
особини з темнішим хутром: сиводушки, хрестовки, чорно-бурі [1, 3].
У Котелевському районі лисиці найчастіше оселяються на відкритій місцевості, а також там, де є окремі гаї, переліски, на схилах ярів та
пагорбів, вибираючи ділянки з добре дренованим піщаним ґрунтом, захищені від залиття дощовими, ґрунтовими та талими водами. Нора звичайно має кілька вхідних отворів, що ведуть через більш або менш довгі
тунелі в гніздову камеру.
Чисельність лисиць помітно коливається за роками. Так, якщо в
2014 р. їх кількість в районі становила близько 86 особин, то в 1991 р. –
всього 37! (Дані обласного УТМР). На її стан впливають такі фактори як
кількість гризунів, метеорологічні умови, наявність в популяції інфекційних захворювань. В голодні роки не тільки падає плодючість самок та
виживає менша кількість цуценят, але й виникають умови, сприятливі
для поширення епізоотій, які інколи охоплюють великі території. Характерні для лисиць епізоотії – сказ, чума хижаків, свербляча короста. Наявність же достатньої кормової бази і місць норіння створює оптимальні
умови для збільшення кількості лисиці на цій території [5]. Котелевський
район є сільськогосподарською зоною, яка характеризується високим
виробництвом зернових культур, що безпосередньо веде за собою масовий розвиток гризунів, а вони складають більшу частину кормової бази
лисиці.
Лисиця має велике практичне значення як цінний хутровий звір.
Може спричиняти шкоду домашній птиці та дичині. Але така шкода не іде
ні в які порівняння з користю, яку приносить цей хижак: він є енергійним
ворогом шкідливих гризунів і комах [3]
Єнот уссурійський (Nyctereutes procyonoides) (собака єнотовидний) – вид ссавців родини Собачих (Canidae), що походить зі Східної Азії.
Хоча інколи вид називають «собакою», це не пес, а представник одного
з найбільш відокремлених і найдавніших родів своєї родини – роду Єноти
(Nyctereutes). Раніше вид відносили до роду псів (собак) і називали «пес
(собака) єнотовидний» [6].
Довжина голови й тіла від 500 до 680 мм, довжина хвоста від 130

24

до 250 мм. Вага 4-6 кг, але перед сплячкою 6-10 кг. Взимку шерсть довга і густа з щільним підшерстям і грубими покривними волосками до
120 мм у довжину. Забарвлення хутра земно-коричневе або буро-сіре з
чорними покривними волосками. Хвіст темніший, ніж тулуб. Літнє хутро
яскравіше, червонувато-солом'яного кольору.
Є дві особливості характерні для проживання єнотів: 1) вони часто
знаходяться поруч з водою, 2) протягом осені вони більш-менш залежні
від фруктів і ягід, що впливає на їх вибір середовища проживання. Інтродукований єнот населяє вологі ліси й береги річок і озер, особливо на
початку літа. В кінці літа і восени населяє вологі пустки, рясні на ягоди.
Для єнота уссурійського характерна зимова сплячка. В зимовий
час єноти припиняють будь-яку наземну активність, не виходять зі скотів
і сплять. Пробудження відбувається у березні або квітні. Літня активність
продовжується до жовтня або листопада. Єноти всеїдні. Вони шукають на
поживу як рослин, так і тварин [7].
Куна лісова, або європейська куниця, або жовтодушка (Martes
martes) – хижий ссавець роду Куна (Martes) родини Мустелових (Mustelidae). Мешкає в Європі і західних частинах Азії, населяє головним чином лісові місцевості. Розміром більша за свійського кота. На
відміну від своєї родички Куни кам'яної (Martes foina), куна лісова уникає
людських поселень. Веде переважно деревний спосіб життя.
Хутро куни лісової забарвлено у каштановий або темнокоричневий колір з жовтуватою округлою горловою плямою, яка на відміну від плями кам'яної куниці не розділена. Зимове хутро довге і шовковисте, влітку шерсть коротша і жорсткіша. Тіло довгасте з відносно короткими лапками і волосяним покровом на ступнях. Хвіст порівняно довгий
і пухнастий, і його функція полягає збереженні рівноваги при лазінні і
стрибання. Вуха невеликі, трикутні, облямовані жовтою смужкою, ніс на
відміну від куни кам'яної, темний.
Довжина тіла становить від 45 до 58 см, довжина хвоста – від 16
до 28 см, а вага – від 0,8 до 1,8 кг. Самці більші, в середньому на 30%
важчі за самок.
Лісові куниці живуть осіло, притримуючись конкретних ділянок
проживання. Навіть нестача їжі не завжди змушує тваринку покинути
свою територію, яку вона займає не один рік. Лиш інколи цей хижак
кочує слідом за білкою, час від часу робить далекі масові переселення.
Втім, серед осілих осіб зрідка натрапляємо на «бродяг», які раптово з'являються на тій чи іншій території, а потім зникають і йдуть далі. В межах
лісового масиву, який обжила одна тваринка, виділяють добові мисливські ділянки, де вона проводить більшу частину часу, і «прохідні». Влітку
та восени куниця-жовтодушка освоює лише незначну частину своїх мисливських угідь, довго мешкаючи там, де їжа доступна, і до кінця зими в
міру того як здобичі стає менше, кордони активних жирувальних шляхів
розсуваються. Місця, які вона найчастіше відвідує на своїй ділянці –
сховок, місця кормівлі і т.д. – куниця позначає сечею.
Цей звір зустрічається в різних за типом лісах, але віддає перевагу
тим, де більше ялини і близьких до неї хвойних порід. Близькості з людиною лісова куниця уникає, поселяється на старих вирубках. Не копіює
свою родичку кам'яну куницю і в місці прописки – ніколи не поселяється
в селах і містах, уникає населених пунктів, а навіть якщо й оселяється
там, то тільки в старих паркових масивах [2].
Куниця кам'яна, або куна хатня, або білодушка (Martes foina) —
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хижий ссавець роду куна (Martes) з родини Мустелових (Mustelidae).
Є найпоширенішим видом куниці в Європі і єдиним видом куниць,
який формує стійкі синантропні угруповання.
Це єдиний представник роду, що не мешкає виключно в лісовій місцевості. Кам'яна куниця віддає перевагу відкритій місцевості з чагарниками і окремими деревами, часто кам'янистому ландшафту, що дав їй її
назву. Вона не боїться з'являтися поблизу людських поселень і нерідко
зустрічається в парках, сараях і на горищах як Котельви (зокрема, її
часто можна зустріти на комбікормовому заводі, де завжди достатньо
гризунів), так і інших населених пунктів району [8].
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РОЗДІЛ 2. БІОРІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИННОГО СВІТУ:
ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНА

СОЗОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК ДОСЛІДЖЕНЬ МОХОПОДІБНИХ
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Гапон С.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Созологічний напрямок досліджень супроводжує вивчення фіторізноманіття будь-якого регіону. Особливо це спостерігається в останні
десятиріччя в зв’язку з розбудовою національної та регіональних екомереж. Такий напрямок вивчення мохоподібних властивий і для лісостепової зони України. Його початок має місце з появи перших бріофлористичних робіт, а саме праць І. Плутенка [14], М.О. Алексенка [1], де наводиться ряд рідкісних видів. Так, наприклад, М.О. Алексенко [1] наводить
Fissidens adianthoides Hedw., Fontinalis hypnoides C. Hartm., Phylonotis
fontana (Hedw.) Brid., Tetraphis pellucida Hedw. які і на сьогодні не змінили свій статус в межах лівобережжя регіону (що було підтверджено нашими попередніми дослідженнями [5]. Для заходу регіону рідкісні види
наводить К. Шафнагель [16]. Пізніше раритетні види з вапняків Поділля
подає А.С. Лазаренко [12], вказуючи їх конкретні місцезнаходження,
особливості екології. З гранітних скель р. Тясмин з м. Кам’янки Черкаської обл. він подає комплекс реліктових видів з родів Hennediella, Tortula,
Conardia. Рідкісний печіночник Mannia fragrans (Balbis) Frye & Clark відмічає на силікатних виходах вздовж р. Рось (в околицях м. Білої Церкви)
Д.К. Зеров [7]. Дещо пізніше, відомості про раритетні види подають
Б.Є. Балковський та О.О. Савостьянов [2, 3, 4] з Поділля. Авторами не
лише наводяться конкретні місцезнаходження мохів, а і характеризуються умови їхнього зростання, екологічні особливості тощо.
С.В. Мельник [13] наводить для правобережної частини Канівського заповідника ряд рідкісних та цікавих видів, особливо печіночників:
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort., Scapania curta (Mart.) Dumort.,
Jungermannia hyalina (L.) Dumort., Plagiochila asplenioides (L. emend.
Taylor) Dumort., Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort., представника антоцеротових мохів – Anthoceros punctatus L., а також ряду брієвих мохів:
Mnium marginatum (Dicks.) P. Beauv., Ulota críspa (Hedw.) Brid. Окремо
слід зазначити виявлення рідкісних видів сфагнів. Адже перші відомості
про них подають Є.М. Лавренко [9, 10], О.В. Фомін [15] при вивченні
боліт Харківщини. Конкретні вказівки на необхідність збереження ряду
сфагнових боліт з метою збереження багатої рослинності є в роботі
Є.М. Лавренка [11]. У «Флорі печіночних і сфагнових мохів України»
Д.К. Зерова [8] підсумовуються результати вивчення цих груп мохоподібних. Для кожного виду, в тому числі і рідкісних та зникаючих, автор
наводить всебічну характеристику, вказуючи і особливості поширення як
в межах України, так і в цілому по земній кулі. Серед названих для лісостепової зони є і раритетні види.
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Отже, історія вивчення рідкісних та зникаючих видів бріофітів на
території Лісостепу України бере початок з середини 19 ст. і супроводжує
більшість флористичних досліджень. Накопичення бріосозологічного
матеріалу та наше вивчення мохоподібних Лісостепу України дали можливість встановити в межах регіону 106 раритетних видів мохоподібних
[6]. Подальші дослідження в цьому напрямку дозволять виявити не лише
нові види, а й накреслити заходи щодо їх охорони.
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СТАНОВЛЕННЯ БРІОЛОГІЧНОГО ГЕРБАРІЮ ПОЛТАВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Гапон С.В., Гапон Ю.В., Мастюх К.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Будь-які флористичні та геоботанічні дослідження, що виконуються в природі, повинні бути підкріплені документально. Таким документальним супроводом є гербарій рослин та геоботанічні описи фітоценозів, у
ході яких не тільки заповнюються відповідні бланки, а й збираються
гербарні зразки невідомих видів з метою ідентифікації їх в лабораторії.
Особливо важливим є збір гербарію при дослідженні криптогамних організмів: водоростей, лишайників, мохоподібних. Це пов’язано зі специфікою цих об’єктів (частіше всього вони малі за розмірами, для їхнього
визначення необхідні збільшувальні прилади та інші матеріали і обладнання). Тому збір колекцій та гербаріїв криптогамів має важливе значення при аналізі результатів досліджень. Крім того, гербарії і колекції – це
той матеріал, до якого можна неодноразово повертатися з метою певних
уточнень чи порівнянь.
Гербарій кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка започаткований відомим вченим-мікологом, ботаніком, лісознавцем, кандидатом біологічних наук, доцентом кафедри ботаніки Ростиславом Васильовичем Ганжою. На сьогодні він містить такі основні відділи:
бріологічний (куратор – доктор біологічних наук, професор кафедри
С.В. Гапон ), мікологічний (куратор – кандидат біологічних наук, доцент
І.С. Беседіна ) та гербарій вищих судинних рослин (куратор – кандидат
біологічних наук, доцент Л.М. Гомля). На особливостях становлення бріологічного гербарію ми зупинимося в даній роботі.
Створення гербарію мохоподібних бере свій початок з 80-х років
ХХ ст. Воно пов'язане з активізацією бріологічних досліджень в межах
Лівобережного Лісостепу України асистентом кафедри ботаніки Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка
С.В. Гапон, які були завершені підготовкою та успішним захистом кандидатської дисертації «Мохоподібні Лівобережного Лісостепу України» (Гапон, 1993 р.). Збори мохоподібних були проведені в 6 адміністративних
областях: Київській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській,
Харківській та в 150 географічних пунктах. Особлива увага під час досліджень зверталася на природно-заповідні об'єкти, фіторізноманіття яких,
як правило, багатше. Гербарій був доповнений зразками мохоподібних,
зібраних під час експедиції в межах Полтавської обл. співробітниками
відділу екоморфогенезу рослин Інституту екології Карпат АН України:
старшим науковим співробітником, к.б.н. О.В. Лобачевською та інженером Є.М. Лесняк та ідентифікований відомими українськими бріологами –
к.б.н Уличною К.О. та к.б.н. Данилковим І.С. Всі ці збори були покладені
в основу бріологічного гербарію кафедри ботаніки Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка.
Подальші бріофлористичні матеріали С.В. Гапон, українських вчених-дослідників, аспірантів, магістрантів, студентів природничого факультету постійно поповнюють гербарій мохоподібних. Так, к.б.н. доц.
Чорна Г.А. передала гербарій мохоподібних, зібраних нею під час дослідження перезволожених ділянок Лісостепу України. Д.б.н. проф.
Л.М. Фельбаба-Клушина передала збори мохоподібних із Закарпатської
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області.
Сучасний бріологічний гербарій кафедри складається з двох блоків: навчального та наукового. Навчальний гербарій містить тематичні
гербарії та навчальні колекції: «Мохоподібні широколистяних лісів»,
«Мохоподібні соснових лісів», «Екологічні групи мохів за відношенням до
світла, субстрату», «Бріоценози широколистяного лісу» та ін. Вони використовуються під час вивчення таких курсів як «Ботаніка, систематика
рослин», «Геоботаніка», «Фітоценологія», спецкурсу «Флора і рослинність України», а також польової практики з ботаніки (систематики рослин) та основ геоботаніки.
Науковий гербарій складається з таких відділів: гербарій мохоподібних Лісостепу України, гербарій мохоподібних з різних територій України: Полісся, Криму, Карпат, Закарпаття, Прикарпаття, а також збори
С.В. Гапон з Кавказу, гербарій дублетів мохоподібних з різних місць України, переданих до гербарію провідними вченими-бріологами, гербарій
дублетів мохоподібних Лісостепу України, що становлять сучасний обмінний фонд. Супутньою до гербарних зразків є картотека видів.
У зв’язку з тим, що науковий гербарій може використовуватися
для ідентифікації видів у ході бріологічних досліджень, нами створено
пакет тимчасових препаратів мохоподібних та картотека до них. Тимчасовий препарат – це препарат певного органу моху (листка, стебла та
ін.), фіксований гліцерином, виготовлений з типових зразків мохоподібних. Такі препарати зберігаються досить тривалий час і при необхідності
переглядаються при визначенні невідомих видів. Їх ми використовуємо
також і в навчальному процесі при вивченні теми «Мохоподібні».
Бріологічний гербарій оформлений згідно існуючих вимог. Зразки
мохоподібних поміщені в паперові пакети, розміри яких переважно 9х14
см. Останні наклеєні на аркуші цупкого паперу і знаходяться в паперових папках, поміщених в шафи. Для кожного виду моху існує одна, або
кілька папок.
Таксономічна диференціація мохоподібних здійснена згідно загальноприйнятого наукового зведення для бріофітів України – «Чекліста
мохоподібних України» (Бойко, 2008). Сучасний гербарний фонд налічує
понад 2 тис. зразків мохоподібних – представників трьох відділів
Anthocerotophyta,
Marchantiophyta
та
Bryophyta,
з
7
класів
(Anthocerotopsida, Marchantiopsida, Jungermaniopsida, Sphagnopsida,
Polytrichopsida, Tetraphidopsida, Bryopsida), 20 порядків, 44 родин. Порядок розміщення зразків здійснено за «Чеклістом мохоподібних України»
(Бойко, 2008).
У процесі підготовки та оформлення перебуває науковий гербарій,
який збирався проф. С.В. Гапон під час експедиційних досліджень мохової рослинності Лісостепу України, зокрема мохових угруповань. Це зразки бріофітів з 13 областей України: (Хмельницької, Житомирської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Вінницької, Кіровоградської та ін.),
всього з 140 географічних пунктів. Паралельно з оформленням гербарію
проводиться і упорядкування бріосинтаксотеки. Вона містить понад 3
тис. геоботанічних описів бріоугруповань, кожен з яких супроводжується
гербарієм зразків, які зараз комплектуються до наукового гербарію.
Одним із розділів наукового гербарію є бріологічний гербарій міських екосистем, впорядкований зборами аспіранта кафедри Гапона Ю.В.
Він ґрунтується на флористичних, бріофітоценотичних та бріоіндикаційних зборах низки міст Лівобережного Придніпров'я. У подальшому його
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склад укомплектовується зразками мохоподібних, зібраних студентами
природничого факультету та учнями шкіл м. Полтави, які виконували та
виконують науково-дослідницькі роботи при кафедрі.
Отже, науковий гербарій кафедри ботаніки, екології та навчання
біології є основою для розвитку подальших бріофлористичних досліджень
в межах Лісостепу України, вивчення міських мохоподібних міст Лівобережного Придніпров'я. Започаткована бріосинтаксотека та супутній до
неї гербарій є першими і поки що єдиними в Україні методичними матеріалами для розвитку бріосинтаксономічного напрямку досліджень мохової
рослинності як в межах Лісостепу, так і України в цілому.
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МОХОПОДБНІ АНДРІЯШІВСЬКО-ГУДИМІВСЬКОГО ЗАКАЗНИКА
(СУМСЬКА ОБЛ.)
Гапон С.В., Гришай Д.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У сучасних умовах високої антропогенної трансформації рослинного покриву для збереження гено- і ценофонду велике значення має комплексне вивчення природних екосистем. Особливо це, в першу чергу,
стосується тих територій, які мають заповідний режим. Природнозаповідні території, як правило, характеризуються вищим ступенем фіторізноманіття, порівняно з не охоронюваними територіями. Тому вивчення
флори і рослинності таких об’єктів є актуальним та своєчасним. Це стосується і мохоподібних, які є складовими компонентами як природних, так і
штучних екосистем, відіграють у їхньому складі важливу ценотичну роль.
У межах Лісостепу, нами краще досліджені ті заповідні території, в яких
охороняються лісові масиви. Це переважно ботанічні та ландшафтні
об’єкти. Але на увагу заслуговують і іншого типу заповідні об’єкти, наприклад, гідрологічні. Тому для дослідження мохоподібних було обрано
Андріяшівсько-Гудимівський гідрологічний заказник, що розміщений в
Роменському р-ні Сумської області і створений в 1977 р. Це обводнені
болотні масиви, які займають площу 1509,6 га. [2] Серед заказника розміщений суходільний острів з кленово-липовою дібровою – зональними
типами рослинності Лівобережного Лісостепу України. По берегах болотного масиву тягнеться смуга вільшняків. Поряд є також різновікові соснові насадження. Всі наявні біотопи цього заказника характеризуються
високим ступенем диференціації клімато-, едафоумов, що і впливає на
різноманіття мохоподібних.
Робота ґрунтується на власних зборах С.В. Гапон та зборах В.В.
Тверетеньової, які люб’язно були надані автором до бріологічного гербарію Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.
Короленка.
У результаті обробки гербарних матеріалів нами було виявлено,
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що до складу біогеоценозів заказника входить 57 видів мохоподібних, які
належать до двох відділів: Marchantiophyta (4 види з 4 родів та 4 родин,
двох класів), Bryophyta (53 види з 32 родів, 20 родин, 5 класів). Основу
досліджуваної
бріофлори
становлять
родини
брієвих
мохів:
Amblystegiaceae
(7
видів),
Brachytheciaceae
(6),
Polytrichaceae,
Orthotrichaceae, Bryaceae, Hypnaceae, Plagiotheciaceae (по 4 види),
Plagiomniaceae (3). Решта 17 родин представлені 1-2 видами кожна. У
цілому головний родинний спектр флори заказника досить подібний до
головного спектру флори Лівобережного Лісостепу України [1]. Це пояснюється тим, що територія заказника та прилеглих територій характеризується високим ступенем диференціації біотопів та місцезнаходжень для
мохоподібних і має практично майже всі ті ж біотопи, що властиві і території Лівобережного Лісостепу України. Так значна участь видів родин
Brachytheciaceae,
Polytrichaceae,
Orthotrichaceae,
Hypnaceae,
Plagiotheciaceae свідчить про наявність лісових масивів, як широколистяних, так і соснових насаджень. Перевага болотних масивів пов’язана зі
значною участю видів родини Amblystegiaceae, деяких видів родин
Brachytheciaceae Polytrichaceae, Plagiomniaceae. Наявність переважаючих
родин родини Bryaceae cвідчить про наявність антропогенизованих субстратів. Такі ж закономірності відбиває і родовий спектр бріофлори.
Переважаючими родами є Brachythecium (5 видів), Orthotrichum,
Bryum, Plagiothecium (по 4 види), Plagiomnium (3). Тобто, систематична
структура бріофлори досліджуваної території є типовою для Лівобережного Лісостепу України і відображає умови зростання мохоподібних.
Виділення екоморф за відношенням до субстрату, вологи, світла
також характеризує досліджувану бріофлору як різноманітну та з високим ступенем еколого-ценотичної диференціації. Так, за субстратною
приналежністю нами виділені наступні групи: епігеї, епіфіти, епіксили,
епіліти. Найбагатшою є флора наземних мохів (37 видів, 64,9%). Причому переважають види, які трапляються на звичайному лісовому грунті,
вільному від підстилки. Це Polytrichum commune, P. juniperinum,
P. strictum, Plagiomnium cuspidatum, P. ellipticum, Climacium dendroides та
ін. Низка видів є піонерами заростання порушених грунтів і відіграє важливу роль у сукцесійних процесах. Це Marchantia polymorpha, Atrichum
undulatum, Funaria hygrometrica, Fissidens bryoides, Ceratodon purpureus,
Barbula unguiculata, Oxyhrrynchium hians.
Епіфіти та епіксили представлені 15 (26,3%) та 4 (7%) відповідно.
Типовими епіфітами є Leskea polycarpa, Pseudoleskeella nervosa,
Orthotrichum speciosum, Pylaisia polyantha та ін. Група епіксилів репрезентована видами: Lophocolea heterophylla, Dicranum montanum, Hypnum
reptile, Platygyrium repens.
Розподіл геліоморф досліджуваної бріофлори свідчить про перевагу в її складі геліосціофітів (40 видів – 77,1%). Типовими тіневитривалими
видами
є
Pseudoleskeella
nervosa,
Orthotrichum
pumillum,
Plagiothecium nemorale та ін. Група геліофітів налічує 15 видів (26,3%), а
тіньових – 2 види (3,5%). Це геліофіти: Bryum argenteum, Syntrichia
ruralis, Brachythecium albicans та тіньові Fissidens bryoides, Leucodon
sciuroides.
Досить строкатим є розподіл гігроморф. Незважаючи на те, що переважають територіально болотні масиви, найбагатшими є групи мезофітів та мезоксерофітів (14 і 12 видів відповідно – 24,5 і 21%). Типовими
мезофітами є Atrichum undulatum, Fissidens bryoides, Barbula unguiculata,
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Oxyhrrynchium hians, мезоксерофітами: Bryum capillare, Dicranum
montanum.
Водні та вологолюбні види належать до гідато-, гідро-, гігро-, та
гідромезофітів. Cеред гідатофітів це: Leptodictium riparium, гідрофітів –
Calliergonella cuspidata, Drepanocladus aduncus, гігрофітів – Polytrichum
strictum, Brachythecium mildeanum. Мохоподібні, які зростають при недостачі вологи, віднесені нами до гігроморф ксерофітів (4 види – 7%) та
ксеромезофітів (8 видів – 14%). Це Syntrichia ruralis, Bryum argenteum,
Brachythecium albicans та ін.
Біоморфологічний аналіз виявлених видів бріофлори Андріяшівсько-Гудимівського заказника свідчить про наступний розподіл життєвих
форм. Найбагатше представлена група мохів, які мають біоморфу: дернину (пухку та щільну, високу та низьку – 28 видів, 50%). У решти видів
життєві форми у вигляді плетива, подушечок, килима.
Різноманітність екотопів заказника зумовила і різноманіття екоценоморф досліджуваної бріофлори. Основу ценотичної диференціації становлять лісові види (36 видів – 63,1%). Водні, болотні та лучно-болотні
види репрезентовані 14 видами. Найбільше серед них (8 видів –
15,8%) – це болотні види. Типовими видами цих ценоморф є Leptodictium
riparium, Calliergonella cuspidata, Drepanocladus aduncus, Stramiergon
stramineum та ін.
Отже, результати наших досліджень свідчать про досить багату та
різноманітну флору мохоподібних Андріяшівсько-Гудимівського заказника, яка налічує 57 видів бріофітів з двох відділів. Це типова лісовоболотна флора, яка відбиває особливості зональних та інтразональних
типів рослинності Лісостепу України і характеризується перевагою епігеїв
з участю епіфітів, тіневитривалих, лісових, водних та болотних мезофітних видів, які мають різноманітні біоморфи з перевагою дернини. Таке
комплексне вивчення бріофлори заказника є важливим підґрунтям для
подальших бріологічних досліджень, зокрема вивчення мохових угруповань та їх класифікації.
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УЧАСТЬ КЕРМЕКА ЗАМШЕВОГО (LIMONIUM TOMENTELLUM
(BOISS.) KUNTZE) У ФОРМУВАННІ ВРОЖАЙНОСТІ ЛУЧНИХ
ФІТОЦЕНОЗІВ
Орлова Л.Д., Котелевська А.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Потенціал природних кормових угідь різко падає у результаті нераціонального використання сінокосів, перевантаження пасовищ, безсистемного випасу і як наслідок посилюється деградація рослинного і ґрунтового покриву, а значить і знижується їх врожайність [5].
З’ясування продуктивності рослинного покриву як сукупності про-
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цесів утворення органічної речовини, накопичення та її перетворення
залишається однією з головних проблем науковців і практиків. Особливо
великого значення воно набуває при вивченні лучних фітосистем. Лучні
травостої являють собою природні утворення, які у структурнофункціональному відношенні адаптивно пов’язані, та водночас внутрішньо суперечливі результати єдності абіотичних і біотичних компонентів:
клімату, ґрунтів, фітоценозу, зооценозу та мікробоценозу. Останні в них,
вступаючи між собою, як правило, «за допомогою серії ланок проміжного
порядку» у складну взаємодію, характеризуються на тій або іншій території певним типом обміну речовин і енергії, утворюючи складні екологічні системи, що розрізняються за багатьма параметрами [1].
На продуктивність луків впливає багато факторів, як зовнішніх,
так і внутрішніх. Зокрема, зміни флористичного складу угруповань, їх
продуктивність пов’язують з рельєфом, у тому числі зі зміною товщини
ґрунтового шару, механічним складом ґрунтів і вмістом у них гумусу,
азоту та гумінових кислот, вологості ґрунту тощо. Також велику роль у
підвищенні ефективності агропромислової галузі відіграє азотфіксація,
використання препаратів із різнобічною дією добрив тощо [4].
Роботи щодо врожайності лучних фітоценозів регіону на сучасному
етапі практично відсутні або обмежені невеликими територіями.
Основна мета нашого дослідження – встановити врожайність лучних травостоїв в околицях с. Омельник Кременчуцького району Полтавської області, та визначити участь кермека замшевого (Limonium
tomentellum (Boiss.) Kuntze) у формуванні врожайності даної місцевості.
На дослідженій території поширені чорноземно-лучні солонцюваті
ґрунти, серед яких переважають солончаки. Солончаки — це інтразональна група ґрунтів [2], що можуть формуватися у різних природних зонах, відрізняються від інших ґрунтів високим вмістом легкорозчинних
солей (карбонатів, сульфітів, хлоридів), які знаходиться у деякій частині
ґрунту або у всьому профілі, у таких кількостях, які є токсичними для
сільськогосподарських рослин (0,25 % і більше) [1]. Лучні солончаки
утворюються при засоленні лучних ґрунтів і зберігають ряд їх ознак,
таких як високий вміст гумусу, наявність оглеєння. Ґрунтові води знаходяться на глибині 1-2 м [3]. Для них характерна зріджена галофітна
рослинність. До цієї групи солевитривалих рослин належить багато видів
лучних трав, які за малих концентрацій солей на перших порах навіть
стимулюють розвиток вегетативної маси рослин. З накопиченням солей,
ця стимуляція знижується, або стає гальмівною для малоадаптованих
лучних видів рослин, до їх розвитку в умовах засоленості ґрунту.
Дослідження проводились впродовж шести місяців (травеньжовтень 2014 р.). Врожайність лучних фітоценозів установлювали шляхом прямого зважування надземної маси на 10 окремих ділянках, площею 1х1 м².
У результаті досліджень було виявлено, що врожайність пасовищної трави досліджених луків становить від 0,053 до 0,245 кг/м², а сіна –
від 0,044 до 0,111 кг/м². Найвища інтенсивність утворення надземної
маси лучних травостоїв була виявлена в травні та червні, з переважанням злакових представників, потім дана інтенсивність поступово спадає,
що пов’язано з з підвищенням температури повітря та відсутністю опадів.
На основі отриманих даних нами була визначена участь кермека
замшевого у формуванні врожайності лучних фітоценозів. Було встановлено, що відсоток кермека замшевого у пасовищній траві впродовж дос-
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ліджуваного періоду коливався в межах 39-67%, а у сіні – 40-65%. Виявлено, що він залежить від абіотичних та біотичних чинників, які впливають на тривалість вегетаційних періодів рослин.
Отже, при дослідженні участі кермеку замшевого у врожайності
лучних фітоценозів околиць с. Омельник Кременчуцького району Полтавської області, виявлено, що у більшій частині обстежених ділянок частка
досліджуваного виду складала у середньому близько половини всієї біомаси.
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ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА
СУДИННИХ РОСЛИН РІЧКИ ІЛЛІМКА
Астахова Л.Є.
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Важливим компонентом водних екосистем є вищі водні рослини
(ВВР), які є первинним продуцентом органічної речовини та відіграють
важливу роль у колообігу речовин і енергії. Відома роль рослин у біотичному балансі, процесах формування якості води і біологічному режимі
водойм [2].
Внаслідок антропогенного тиску у водних екосистемах відбуваються певні зміни, які не можуть не відображатись на складі їх біоти.
Тому вивчення флористичних комплексів водойм, зокрема судинних
рослин, є актуальним, оскільки вони можуть слугувати індикаторами
екологічного стану середовища.
Мета нашого дослідження полягала у вивченні видового складу та
екологічної структури судинних рослин (СР) річки Іллімка в межах села
Нові Велідники (Житомирська обл.). Річка Іллімка бере свій початок від
лісових ярів південного схилу Словечансько-Овруцького кряжу і сягає у
довжину близько 7 км. Вона протікає по системі розложистих балок з
пологими схилами. Русло її помірно звивисте, на деяких ділянках має
пороги. В межах с. Нові Велідники ширина русла становить 2 м. Заплава
річки в окремих ділянках заболочена.
При вивченні флори СР використано загальноприйнятий метод ма-
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ршрутного флористичного обстеження прибережної зони та русла
р. Іллімка.
Збирання, фіксування та камеральна обробка гербарного матеріалу також виконані за загальноприйнятими методиками [1]. Список видів
СР складений на основі використання визначника [3]. Біоморфологічний
аналіз виконаний за шкалою К. Раункієра [4]. Географічний аналіз здійснений на основі ботаніко-географічного районування Земної кулі, розробленого Г. Мойзелем [5].
У складі систематичної структури флори р. Іллімка виявлено 32
види СР, які належать до двох відділів (Magnoliophyta та Equisetophyta)
та 19 родин (табл.1). З них найчисельнішою є родина Poaceae, яка налічує п’ять видів (15,6 %), що належать до прибережно-водних рослин.
Трьома видами представлена родина Cyperaceae (9,4%). Сім родин
включають по два види (44 %) та десять родин представлені лише по
одному виду , що становить 31 % від загальної кількості видів.
Таблиця 1
Видовий склад та екологічні групи судинних рослин
річки Іллімка
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Життєва
форма за
Раункієром
Геофіт

Екологічна група
рослин по відношенню до
світла
вологи
Тіньовитрива- Гігрофіт
ла

Губоцвіті
(Lamiaceae)

Гемікриптофіт

Тіньовитривала

Гігрофіт

Губоцвіті
(Lamiaceae)

Гемікриптофіт

Тіньовитривала

Гігрофіт

Зонтичні
(Apiaceae)

Криптофіт

Тіньовитривала

Гігрофіт

Зонтичні
(Apiaceae)

Гемікриптофіт

Тіньовитривала

Гігрофіт

Маренові
(Rubiaceae)

Гемікриптофіт

Геліофіт

Гігрофіт

Маренові
(Rubiaceae)

Гемікриптофіт

Тіньовитривала

Гігрофіт

Шорстколисті
(Boraginaceae)

Криптофіт

Тіньовитривала

Гігрофіт

Видова назва рослин

Родина

Хвощ
річковий
(Equisetum
fluviatile L.)
Шоломниця
списолиста
(Scutellaria
hastifolia L)
Вовконіг
європейський
(Lycopus
europaeus L.)
Вех
широколистий
(Sium
latifolium L.)
Дудник
лісовий
(Angelica
silvestris L.)
Підмаренник
прибережний
(Gallium
rivale Gris.)
Підмаренник
болотний
(Galium
palustre L.)
Живокіст
лікарський
(Symphitum

Хвощові
(Equisetaceae)
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9.

10.

11.

officinale L.)
Незабудка
болотяна
(Miosotis
palustris L.)
Жовтець отруйний
(Ranunculus
sceleratus L.)
Кушир
занурений

Шорстколисті
(Boraginaceae)

Гемікриптофіт

Геліофіт

Гігрофіт

Жовтeцеві
(Ranunculaceae)

Терофіт

Тіньовитривала

Гігрофіт

Куширові

Криптофіт

Тіньовитривала

Гідатофіт

Гемікриптофіт

Геліофіт

Гігрофіт

(Scrophulariaceae)

Пухирникові

Криптофіт

Тіньовитривала

Гідрофіт

Айстрові
(Asteraceae)

Терофіт

Тіньовитривала

Гігрофіт

Частухові
(Alismataceae)

Гемікриптофіт

Геліофіт

Гігрофіт

Жабурникові
(Hydrocharitaceae)

Гемікриптофіт

Тіньовитривала

Гідатофіт

Жабурникові

Терофіт

Тіньовитривала

Гідрофіт

Геофіт

Тіньовитривала

Гідатофіт

Геофіт

Тіньовитривала

Гідатофіт

Осокові
(Cyperaceae)

Геофіт

Геліофіт

Гігрофіт

Осокові
(Cyperaceae)

Гемікриптофіт

Тіньовитривала

Гігрофіт

(Ceratophyllaceae)

(Ceratophyllum
demersum L.)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Вероніка
джерельна
(Veronica
anagallisaquatica L.)
Пухирник
звичайний
(Urticularia
vulgaris L.)
Череда
поникла
(Bidens
cernua L.)
Частуха
подорожникова
(Alisma
plantagoaquatica L.)
Елодея
канадська
(Elodea
canadensis
Michx.)
Жабурник
звичайний
(Hydrocharis
morsusranae L.)
Рдесник
плаваючий
(Potamogeton
natans L.)
Рдесник
блискучий
(Potamogeton
perfoliatus L.)
Куга озерна
(Scirpus
lacustris L.)
Ситняг
болотний

Ранникові

(Lentibulariaceae)

(Hydrocharitaceae)

Рдесникові
(Potamogetonaceae)

Рдесникові
(Potamogetonaceae)
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22.
23.

24.

25

26.

27.

(Eleocharis
palustris L)
Осока гостра
(Carex
acuta L.)
Очерет звичайний
(Phragmites
austraiis
(Cav.))
Мітлиця
собача
(Agrostis
canina L.)
Лепешняк
великий
(Glyceria
maxima L.)
Лепешняк
плаваючий
(Glyceria
fluitans L.)
Очеретянка
звичайна

Осокові
(Cyperaceae)

Гемікриптофіт

Тіньовитривала

Гігрофіт

Злакові (Poaceae)

Геофіт

Тіньовитривала

Гідрофіт

Злакові (Poaceae)

Гемікриптофіт

Тіньовитривала

Гігрофіт

Злакові (Poaceae)

Гемікриптофіт

Геліофіт

Гігрофіт

Злакові (Poaceae)

Гемікриптофіт

Геліофіт

Гігрофіт

Злакові (Poaceae)

Гемікриптофіт

Геліофіт

Гігрофіт

Ароїдні (Araceae)

Геофіт

Геліофіт

Гігрофіт

Ряскові
(Lemnaceae)

Криптофіт

Тіньовитривала

Гідрофіт

Рогозові
(Typhaceae)

Геофіт

Геліофіт

Гігрофіт

Рогозові
(Typhaceae)

Геофіт

Геліофіт

Гігрофіт

Їжачоголовкові
(Sparganiaceae)

Геофіт

Геліофіт

Гігрофіт

(Phalaroides
arundinacea L.)

28.

29.
30.

31.

32.

Лепеха
звичайна
(Acorus
calamus L.)
Ряска мала
(Lemna
minor L.)
Рогіз
вузьколистий
(Typha
angustifolia L.)
Рогіз
широколистий
(Typha
latifolia L.)
Їжача голівка
пряма
(Sparganium
erectum L.)

У спектрі життєвих форм (за К. Раункієром) переважають гемікриптофіти -15 видів (47 %), тоді як на долю геофітів припадає 9 видів
(28 %), криптофітів – 5 видів (16 %) і терофітів – 3 види (9 %). За типами ареалів відповідно до ботаніко-географічного районування земної кулі
12 видів (37,5 %) належать до плюризональних, 11 видів (34,4 %) - до
борео-субмеридіональних, 4 види (12,5 %) – до температномеридіональних, 3 види (9,4 %) – до борео-меридіональних та 2 види
(6,2 %) – до борео-температних. За регіональними ареатипами домінують види з циркумполярним (11 видів, 34,4 %) та євроазіатським (9
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видів, 28,1 %) типами ареалів. На долю космополітних (5 видів), європейських (4 види) і євросибірських видів (3 види) припадає 15,6, 12,5 та
9,4 % відповідно.
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АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ БРІОФЛОРИ СЕЛІТЕБНИХ
ТЕРИТОРІЙ М. МИКОЛАЄВА
Буряк Я.Ю., Комісар О.С.
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Мохоподібні, як і інші рослини, чутливо реагують на зміни навколишнього середовища (вологи, світла, температури, хімічного та трофного складу субстрату), в тому числі викликані антропогенним впливом. Під
дією антропогенного фактора на фітоценози, деякі види мохоподібних
зникають, інші – пристосовуються завдяки своїм еколого-біологічним
особливостям [1;3].
В результаті проведених нами досліджень було встановлено видовий склад бріофлори селітебних територій м. Миколаєва, в кількості 36
видів, які відносяться до 2 відділів, 3 класів, 9 порядків, 13 родин і 18
родів [2].
Серед проаналізованих мохоподібних селітебних територій переважають види з такою екологічною структурою, по відношенню до вологи
(рис. 1):
 56% (20 видів) мезоксерофіти (рослини, пристосовані до умов,
дещо менш ніж середніх по запасах вологи в ґрунті);
 22,4% (8 видів) ксерофіти (рослини сухих середовищ, здатні
переносити тривалу посуху);
 16% (6 видів) мезогігрофіти (рослини, що віддають перевагу
місцеперебування із середньою вологістю);
 5,6% (2 види) мезофіти (рослини, які пристосовані до проживання у середовищі з більш-менш достатнім, але не надмірним
зволоженням).
За відношенням до освітлення (рис. 1) у мохоподібних переважають:
 геліофіти (світлолюбні рослини, що пристосовані до життя при
повному сонячному освітленні), яких 58% (21 вид);
 геліосціофіти ( види частково вимогливі до світла), менша кількість – 28% (10 видів);
 сциофіти (рослини, що живуть виключно в затемнених умо-
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вах), лише – 14% (5 видів).
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Рис. 1. Діаграма кількості видів мохів за екологічними групами
Щодо відношення мохоподібних до хімізму субстрату (рис. 1):
 інцертофіли (не проявляють чіткої залежності від характеру хімізму субстрату, віддають перевагу екотопам) – їх найбільша
кількість 67,2% (24 види);
 кальцефіли (рослини, які надають перевагу багатим на вапно,
тобто карбонатним, ґрунтам), кількість яких становить 16% (6
видів);
 індиферентні види (рослини, які селяться на вапнякових субстратах) та ацидофіли становлять по 5,6% (по 2 види) від загальної кількості видів;
 галофіти (рослини, здатні переносити високі рівні засолення
ґрунту) та нітрофіли – налічують найменшу кількість –по 2,8%
(по 1 виду);
По відношенню до трофності субстрату (рис. 1) в селітебних зонах
налічується:
 олігомезотрофів 44,8% (16 видів) (розповсюджені на бідних
доступними поживними речовинами субстратах);
 мезоевтрофів 19,6% (7 видів) (надають перевагу вологим місцезростанням, багатим гумусом і мінеральними солями);
 мезотрофів 16% (6 видів) (трапляються на збіднених субстратах: вологий наземний покрив, гнила деревина);
 оліготрофів 14% (5 видів) (заселяють субстрати дуже бідні на
доступні елементи живлення);
 евтрофи – найменша кількість видів – 2 (5,6%) (трапляються
переважно на вологих місцезростаннях, багатих на гумус і мі-
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неральні солі).
Отже, дослідивши бріофлору селітебних територій м. Миколаєва,
нами було виявлено, що за екологічною структурою переважаючими є:
мезоксерофіти (56%), геліофіти (58%), інцертофіли (67,2%), олігомезотрофи (44,8%).
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЬКИХ
МОХОПОДІБНИХ
Гапон Ю.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У зв'язку з розвитком суспільства і антропогенного наступу на вільні території, потрібний постійний моніторинг за станом довкілля та
особливостями його пристосувань до впливу людини. Біомоніторинг за
останні два десятиліття досить швидко розвивається. Результати власних
досліджень науковці друкують з досить високою інтенсивністю. Активно
розвивається фітоіндикаційний напрям, зокрема: аутфітоіндикаційний
(використання окремих ознак чи частин рослин); синфітоіндикаційний
(використання рослинних угруповань, комплексу видів як компонентів
біогеоценозу та екосистеми).
Проведення досліджень, пов'язаних з визначенням ступеня забруднення повітря за допомогою рослин, зокрема мохоподібних, на сьогодні
розвивається в двох основних напрямах. Перший полягає в проведенні
зборів бріофітів у природному середовищі міста. На основі отриманих
статистичних даних обраховується індекс чистоти повітря для кожного,
конкретного місцезростання з послідуючим картографуванням території і
визначення меж зон різного ступеня забруднення.
Другий напрямок, що використовується в бріоіндикації – це перенесення з природного середовища мохоподібних в умови міста і подальше визначення ступеня порушення дернинки і накопичення в ній шкідливих елементів.
Для відповідних бріологічних досліджень першим етапом є робота
в польових умовах. Ми розглянемо різні методичні підходи роботи в природі, результати яких можна використати для біомониторингу. З цією
метою в якості біоіндикаторів беремо як міські види мохоподібних, так і
цілі бріоугруповання. Останні класифікуємо за двома підходами: БраунБланке та домінантним.
Всі ці методики мають досить спільного, а також є деякі відмінності. Розглянемо кожну окремо, поступово зводячи їх до спільної системи,
котру будемо апробовувати в подальшій роботі.
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При проведенні польових досліджень мохового покриву, різні автори наводять дещо модифіковані методики. Зокрема, А.А. Аболинь [1]
використовувала, досліджуючи зміни мохового покриву залежно від розподілу опадів, пробні ділянки 20х20см. М.П. Ахмінова [4] в своїх роботах
користувалася ділянками розміром 10х20 см. О.М. Андреєва [2] рекомендувала визначати проективне покриття мохового покриву на облікових
ділянках розміром 20х50 см. У основному всі автори, котрі підтримують
домінантну класифікацію, беруть обособлені одноманітні вибірки за площею, але при аналізі отриманих даних, не беруть до уваги інші складові
компоненти бріосинузій, що можуть співіснувати разом (водорості, лишайники). Для проведення бріоіндикаційних досліджень вибірки проводять так само, закладаючи пробні ділянки розмірами 10х10, 15х15 см [4].
Для класифікації мохових угруповань на основі методу БраунБланке, згідно із загальноприйнятими методиками [4, 5] описи проводяться на закономірно повторюваних ділянках з добре розвинутим моховим покривом, але розміри пробних ділянок, як зауважує С.В. Гапон [5]
будуть різними. У залежності від площі угруповань пробні ділянки будуть
від 1 дм2 до 10 дм2 .
Для бріоіндикаційних досліджень найчастіше використовують два
найбільш поширені індекси та їх модифікації:
А) І.Р. – індекс політолерантності Трасса, який має такий вигляд
[7]:
𝑛

І. Р. = ∑ =
𝑖=1
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,
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де n – кількість видів у синузії; аі – ступінь політолерантності виду
(екологічний індекс); сі – покриття виду; Сі – сумарне покриття видів, що
утворюють синузію.
У формулі Трасса показники (класи) толерантності видів (аі) можуть мати значення від 1 до 10 і визначаються за результатами польових
спостережень для кожного виду; покриття виду (сі) визначається за 10бальною шкалою: 1 – покриття становить 1-3%; 2 – 3-5%; 3 – 5-10%;
4 – 10-20%; 5 – 20-30%; 6 – 30-40%; 7 – 40-50%; 8 – 50-60%; 9 – 6080%; 10 – 80-100% площі квадрата.
Класом політолерантності (аі) даного виду вважають той, де вид
трапляється найчастіше і має найвище покриття і життєздатність. Таких
класів 10: від 1-го (природні ландшафти без антропогенного впливу) до
10-го (міські та індустріальні ландшафти з дуже сильним антропогенним
впливом). Для того, щоб встановити місцеву незалежність виду до класу
політолерантності, всі його місцезнаходження розподіляють за типами
місцезростань, вимальовується крива локальної "поведінки" виду на
узагальненій трансекті і в чистих до забруднених місцезростань. Така
методика визначення класу політолерантності виду має, звичайно, деякі
недоліки. Результати її застосування залежать від кількості матеріалу, від
суб’єктивності визначення типів місцезростань, в яких були зібрані або
описані зразки даного виду, від трапляння виду на території (рідкий чи
звичайний).
Б) І.А.П. – індекс чистоти атмосфери де Слувера і Леблана, що є
сумою добутків комбінованого показника трапляння-екологічного покриття й екологічного індексу, який відбиває чутливість до забрудненого
повітря кожного з видів, що складають угруповання. Індекс чистоти має
такий вигляд:
42

𝑛

І. А. П. = ∑
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де Q – екологічний індекс кожного виду (ступень стійкості до забруднення); fі – комбінований показник частоти трапляння-покриття
кожного виду; n – кількість видів, які зростають у даному районі.
Екологічний індекс (Q) оцінюється від 1 до 30 і визначається за
середнім значенням кількості видів, які траплялись в досліджуваному
місцезростанні; f – комбінований показник трапляння-покриття може
мати значення від 1 до 5 і визначається візуально. Показник покриттятрапляння (fі) 5-бальний:
1 – вид трапляється дуже рідко або з дуже малим покриттям;
2 – рідко або з низьким покриттям;
3 – рідко або з середнім покриттям на деяких стовбурах;
4 – часто або з високим покриттям на деяких стовбурах;
5 – дуже часто або з дуже високим покриттям на більшості стовбурів.
Для еколого-флористичних методів використовується модифікована шкала Браун-Бланке: r – вид трапляється досить рідко з незначним
покриттям, t – зрідка ступінь покриття 1 %, 1 – кількість особин значна
але покриття до 5 %, 2 – кількість особин велика, ступінь покриття від 5
до 25 %; 3 – кількість особин велика, ступінь покриття від 25 до 50 %; 4
– кількість особин велика, ступінь покриття від 50 до 75 %; 5 – кількість
особин велика, ступінь покриття понад 75 %.
Постійність конкретного виду в угрупованнях визначається за загальноприйнятою п’ятибальною шкалою. Класи постійності: І – 1-20 %,
ІІ – 21-40 %, ІІІ – 41-60 %, ІV – 61-80 %, V – 81-100 % [4, 5, 6].
Розглянувши обидві шкали ми зробили висновок, основі методики
визначення І.П.Ч і І.А.П., рясності-покриття за методом Браун Бланке є
досить подібними. Тому для проведення подальших наших досліджень ми
використаємо модифіковану методику. У ході польових досліджень збори
будемо проводити за методиками визначення І.П.Ч, а для екологофлористичної класифікації вибиратимемо описи, котрі нам найкраще
будуть підходити. За основу беремо шкалу Браун Бланке [6] з модифікацією її для адекватного значення обох методик.
У подальших наших дослідженнях ми плануємо підтвердити нашу
гіпотезу. і вдосконалити методику для проведення кореляції між двома
типами досліджень.
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ОНТОГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ ACER
PLATANOIDES L. В УМОВАХ КРОЛЕВЕЦЬКО-ГЛУХІВСЬКОГО
ГЕОБОТАНІЧНОГО РАЙОНУ
Дегтярьов В.М.
Сумський національній аграрний університет

Кролевецько-Глухівський геоботанічний район відноситься до територій із досить високою лісистістю (близько 11%). В межах зазначеного регіону одним із провідних лісоутворювальних видів є Acer
platanoides L. [1].
З врахуванням ролі та значущості у формуванні лісових угруповань Кролевецько-Глухівського геоботанічного району, кількісні та якісні
ознаки ценопопуляцій A. platanoides можуть виступати одними із чітких
індикаторів еколого-ценотичних взаємодій, притаманних тому чи іншому
фітоценозу, свідченням його здатності до стійкого існування, а також
показником можливості прояву сукцесійних змін [5]. У системі популяційного аналізу зазвичай вельми інформативним є вивчення онтогенетичних характеристик ценопопуляцій провідних лісоутворювачів [4].
Метою даної роботи було оцінити онтогенетичну структуру ценопопуляцій A. platanoides в лісових фітоценозах, що є типовими для Кролевецько-Глухівського геоботанічного району.
Дослідженням були охоплені наступні угруповання: 1. Querceto
(roboris)–Aceretum (platanoiditis) aegopodiosum (podagrariae), 2. Tilieto
(cordatae)–Aceretum (platanoiditis) urticosum (dioici), 3. Tilieto (cordatae)–
Acereto (platanoiditis)–Quercetum aegopodioso (podagrariae)–caricosum
(pilosae), 4. Tilieto (cordatae)–Acereto (platanoiditis)–Quercetum (roboris)
aegopodiosum (podagrariae), 5. Querceto (roboris)–Tilieto (cordatae)–
Acereto (platanoiditis)–Betuletum (pendulae) stellarioso (holosteae)–
caricosum (pilosae), 6. Fraxineto (excelsioris)–Tilieto (cordatae)–Querceto
(roboris)–Aceretum
(platanoiditis)
urticoso
(dioici)–aegopodiosum
(podagrariae).
В зазначених фітоценозах відповідно до загальноприйнятих вимог
оцінювалась частка рослин різних онтогенетичних станів. Проростки
(p) – рослини A. platanoides, в яких наявні надземні сім’ядолі та пара
справжніх листів. Ювенільні рослини (j) – особини без галуження, що
несуть 1 – 4 пари супротивних листків, які є пальчастими, інколи трійчастими і вирізняються незначною глибиною розчленування пластинки.
Рослини імматурного онтогенетичного стану (im) в основному мають
висоту від 0,5 см до 2,5 м та 1 – 4 порядки галуження. Віргінільні рослини (v) – молоді дерева, що набули характерної для дорослих рослин
морфологічної структури, однак ще не вступили у фазу цвітіння і плодоношення. Генеративні рослини (g) – дерева, які вступили у фазу форму-
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вання структур генеративного розмноження. Є молоді генеративні рослини (g1), середньогенеративні (g2) дерева, старі генеративні (g3) рослини.
Сенільні рослини (s) – дерева, які не плодоносять, всихають та мають
вторинну крону[2].
Онтогенетичні спектри ценопопуляцій A. platanoides були проаналізовані в аспекті їх належності до одного з чотирьох типів: лівосторонні – вирізняються домінуванням догенеративних особин, центровані –
переважають генеративні особини, правосторонні – їм притаманна висока кількість сенільних рослин, бімодальні – мають два пікових значення
[3,6].
Результати дослідження узагальнені в таблиці 1. Вони засвідчують, що для Кролевецько – Глухівського геоботанічного району характерне формування ценопопуляцій A. platanoides із неповними онтогенетичними спектрами в складі яких відсутні рослини 2 – 7 онтогенетичних
станів. Ценопопуляції A. platanoides в основному належать до категорії
інвазійних та мають лівосторонні онтогенетичні спектри. В їх складі найбільшу частку (50,9 – 73,4%) складають імматурні або віргінільні (44,4 –
100%) рослини. Однак майже в усіх досліджуваних фітоценозах наявні
генеративні особини A. platanoides. Виключення становить лише ценопопуляція з угруповання Tilieto (cordatae)–Acereto (platanoiditis)–Quercetum
aegopodioso (podagrariae)–caricosum (pilosae), на 100% сформована з
віргінільних рослин.
Таблиця 1

Онтогенетична структура ценопопуляцій Acer platanoides
у різних угрупованнях Кролевецько – Глухівського
геоботанічного району
Угруповання

Онтогенетичні стани рослин та їх частка (%) у
складі ценопопуляції
p
j
im
v
g1
g2
g3
S

Querceto (roboris)–Aceretum 3,4 11,4 50,9 11,1 17,6 5,6
(platanoiditis) aegopodiosum
(podagrariae)
Tilieto (cordatae)–Aceretum
0
0
33,3 44,4 22,3
0
(platanoiditis) urticosum
(dioici)
Tilieto (cordatae)–Acereto
0
0
0
100
0
0
(platanoiditis)–Quercetum
aegopodioso (podagrariae)–
caricosum (pilosae)
Tilieto (cordatae)–Acereto
11,9 5,5 73,4 5,5
3,7
0
(platanoiditis)–Quercetum
(roboris) aegopodiosum
(podagrariae)
Fraxineto (excelsioris)–Tilieto 9,4
0
58,2
0
0
32,4
(cordatae)–Querceto
(roboris)–Aceretum
(platanoiditis) urticoso
(dioici)–aegopodiosum
(podagrariae)
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Querceto (roboris)–Tilieto
(cordatae)–Acereto
(platanoiditis)–Betuletum
(pendulae) stellarioso
(holosteae)–caricosum
(pilosae)

15,1

0

64,4

0

20,5

0

0

0

Виходячи із сучасних особливостей онтогенетичної структури ценопопуляцій A. platanoides, вважаємо, що в майбутньому для лісів Кролевецько – Глухівського геоботанічного району можливе зростання частки
A. platanoides в деревостанах низки фітоценозів. Особливо актуальним
це є для таких угруповань як Tilieto (cordatae)–Acereto (platanoiditis)–
Quercetum aegopodioso (podagrariae)–caricosum (pilosae)та Querceto
(roboris)–Tilieto (cordatae)–Acereto (platanoiditis)–Betuletum (pendulae)
stellarioso (holosteae)–caricosum (pilosae).
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АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ СОРТІВ SOLANUM TUBEROSUM L. ДО
ЗБУДНИКІВ БАКТЕРІОЗІВ
Демчинська М.І., Карбованець О.І., Куруц Н.В.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Внаслідок нераціонального й науково необґрунтованого ведення
сільськогосподарського виробництва в аграрній сфері України протягом
останніх років постійно збільшувався деструктивний вплив на природне
середовище. В інтегрованій системі захисту картоплі значну частку займають хімічні пестициди, що призводить до накопичення їх в навколишньому середовищі. Вимогам підвищення ефективності і екологічної безпеки картоплярства найбільш повно відповідає вивчення біоценотичних
зв’язків у системі "картопля – шкідливий організм" та селекція стійких до
хвороб сортів [5, 8, 9].
В Україні збудники бактеріальних хвороб розповсюджені в усіх
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районах вирощування картоплі, що спричиняє втрати врожаю та значне
зниження його якості. В більшості на рослинах картоплі присутні представники різних видів і комбінацій, в патогенезі яких значну роль відіграють збудники бактеріального походження [3, 4].
Метою наших досліджень вивчення видового складу збудників бактеріальних хвороб картоплі в Закарпатській області, моніторинг спектру
стійкості сортів картоплі на штучному інфекційному фоні проти збудників
окремих бактеріозів картоплі.
Матеріали та методи. Обстеження картоплі та відбір зразків
проводили протягом вегетаційного періоду на посадках та під час зберігання в приватних господарствах 10-ти районів Закарпатської області.
Для аналізу відбирали зразки з ознаками бактеріального ураження. Відібрані зразки аналізували за загальноприйнятими методами [1, 6, 7].
Для визначення стійкості картоплі проти збудників гнилей картоплі в умовах штучного інфекційного фону були використані зразки картоплі різних груп стиглості [2, 7].
Результати досліджень та їх обговорення. Рослини, уражені
бактеріями групи м’яких гнилей, відставали в рості, листя їх ставало
блідо-зеленим або жовтим, верхні листочки інколи скручувались. З хворих рослин та бульб з симптомами мокрої гнилі виділяли Pectobacterium
carotovora, з ознаками сухої бактеріальної гнилі - представників родів
Pseudomonas та Bacillus.
Збудник кільцевої гнилі картоплі проникає судинами із зараженого
садивного матеріалу в стебло. Бактерії, нагромаджуючись в судинах,
викликають їх закупорювання, в’янення стебел та листків. Після зимівлі
ураженість бульб картоплі кільцевою гниллю була низькою (в Ужгородському районі – 1,3%, Тячівському – 1,8%).
Стійкими проти збудників бактеріозів картоплі за умов штучного
інфекційного фону виявились сорти Санте, Воловецька, Белароза та
Розара. Найвищу чутливість до збудника бурої та кільцевої гнилей проявили сорти Розалінда, Фантазія, а до Pect. carotovorum - сорт Наташа.
Не спостерігали ознак ураження у сортів Санте, Воловецька за інокуляції
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicum та Ralstonia solanacearum.
Серед виділених штамів найбільш агресивнішими були штами Pect.
carotovora 4 та 12. За штучного зараження бактеріями цього виду
в’януло до 50% листків інокульованих пагонів сорту Леді Розетта. Досліджувані штами Cl. michiganensis уражували рослини картоплі досить
слабко. Найбільшу стійкість до збудників мокрої та кільцевої гнилей проявив сорт Воловецька.
Видовий склад бактерій, виділених із зразків картоплі з симптомами бактеріального ураження, відібраних протягом вегетації та зберігання
бульб, був різним. Виділені штами бактерій віднесено до родів Erwinia,
Pseudomonas, Bacillus та Clavibacter. Встановлено, що всі штами здатні
інфікувати сорти Світанок київський, Українська рожева, Кобза, Агрія,
Леді Розетта в умовах in vitro. Вивчення механізмів патогенності та стійкості рослин до комплексу збудників хвороб є важливими для розробки
високоефективних заходів захисту рослин, що дозволить знизити пестицидне навантаження на агроекосистему.
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ТЕРИТОРІЇ
ШЕНГУРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
(ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., КОБЕЛЯЦЬКИЙ Р-Н)
Дерев’янко Т.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Озеленення загальноосвітніх навчальних закладів призначене для
забезпечення навчально-виховних цілей, фізичного розвитку і відпочинку дітей. Раціональне розміщення озеленених ділянок, смуг захисних
насаджень, квітників, груп чи поодиноких екземплярів деревних рослин
сприяють створенню комфортного середовища. Крім того, зелені насадження пришкільної території дають змогу наглядно вивчати властивості
різних рослин, допомагають вихованню естетичного почуття, екологічної
свідомості тощо [1, 2, 3].
Територія Шенгурівської загальноосвітньої школи (Полтавська обл., Кобеляцький р-н) розміщена в східній частині населеного пункту
(с. Шенгури) на загальній площі 2,7 га. Шкільну ділянку можна розподілити на п’ять функціональних зон: навчальна – 12%, спортивна – 35%,
зона відпочинку – 24%, господарська – 7% та навчально-дослідна – 1%.
Пришкільна територія огороджена і має асфальтований під’їзд зі сторони
вулиці Павлова. Місця для паркування автомобілів безпосередньо біля
школи відсутні, але значна їх кількість розташована неподалік (відстань – 250 м). Площа під зелені насадження складає 46,6% від всієї те-
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риторії школи, з них більше 10% не використовується повноцінно.
З’ясовано, що територія Шенгурівської школи характеризується
бідним видовим складом як деревних так і трав’янистих рослин. Зокрема,
в зелених насадженнях пришкільної ділянки виявлено лише 8 видів деревних рослин, із них 1 вид – належить до відділу голонасінних. В доброму стані на території школи зростають каштан кінський, вишня звичайна, липа серцелиста. Незадовільним розвитком характеризуються самшит
вічнозелений, туя західна, тополя лавролиста та садові яблуні, що висаджені у плодовому саду (північна частина пришкільної території). Значна
кількість дерев втратили декоративні властивості, мають механічні та
біологічні (поширення омели білої) пошкодження, представлені старими
особинами, за якими не здійснюється належний догляд. Деревні види
сформовані переважно в алейне (каштан кінський, вишня звичайна,
тополя лавролиста, туя західна, ) та групове (липа серцелиста, самшит
вічнозелений) насадження.
В квітково-декоративних композиціях пришкільної території школи
виявлено п’ять видів, які використовують для квіткового оформлення. Це
зокрема, скабіоза темно-пурпурова, санвіталія розпростерта, цинія, айстра, чорнобривці садові.
Реконструкція зелених насаджень на території Шенгурівської школи спрямована на створення нових декоративних насаджень та удосконалення існуючих. У північній частині подвір’я Шенгурівської школи знаходиться незасаджена ділянка, яку доцільно використати для формування нових дендрологічних композицій. Реконструкції потребує і ділянка у
південній частині території школи та біля центрального її входу, яка має
непривабливий естетичний вигляд. Декоративну цінність цієї території
значно підвищать гарноквітуючі низькі форми кущів (таволга японська
форма карликова, вейгела квітуча, керія японська форма махрова, кизильник горизонтальний та інші) та хвойні види (ялівець горизонтальний,
туя західна форма шаровидна, сосна гірська, ялина колюча форма срібляста та голуба).
Для озеленення території навчального закладу рекомендовано наступний асортимент декоративних рослин: клен гостролистий форма
шаровидна та пурпуролиста, береза бородавчаста, ліщина деревовидна,
туя західна, гортензія деревовидна, ялівець козацький, ялівець звичайний, ялина звичайна, псевдотсуга тисолиста, сосна кримська, гінкго
дволопатеве та інші. Серед квітково-декоративних видів перспективними
для квіткового оформлення є – бегонія вічноквітуча, бегонія гібридна,
вербена гібридна, гвоздика китайська, сальвія блискуча, нарциси садові,
гіацинти. Для підвищення декоративно-художнього вигляду квітників,
пропонуємо створити навколо їх бордюрні насадження з хризантеми
корейської та самшиту вічнозеленого.
У задовільному стані знаходиться газонне покриття пришкільної
території, яке є рідким та неякісним, що значно знижує декоративноестетичну цінність. Тому, з північної та південної сторін території доцільно покращити ділянку високодекоративними та стійкими газонними травами, організувати ігрові майданчики та створити рядові посадки з ліщини деревовидної, котра створить своєрідний мікроклімат та захисний
бар’єр. Крім того, із південної сторони, справа від центрального входу,
пропонуємо висадити декілька кущів ялівцю козацького та горизонтального, таволги японської, керії японської, біля огорожі – клен гостролистий, ялину колючу, тую західну та їх декоративні форми.
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Ділянку навпроти споруди школи довершуємо, висаджуючи ряд із
14 дерев туї західної форми колоновидної (по внутрішній стороні). В
східній частині території, задля відмежування господарської площі від
ігрової, висаджуємо клен гостролистий форма пурпурова, ялину звичайну, псевдотсугу тисолисту. Крім того, благоприємного заспокійливого
тону цій ділянці додасть розміщення (між існуючим рядом липи) декількох дерев берези повислої.
Таким чином, зелені насадження території Шенгурівської ЗОШ мають бідний видовий склад рослин, вони представлені переважно старовіковими екземплярами, які є малодекоративними. Висаджено значну кількість видів, які не становлять пізнавальної цінності для школярів. Крім
того, просторова композиція насаджень не відповідає сучасним нормативним вимогам ландшафтної архітектури і потребує заходів реконструкції.
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РІЗНОМАНІТТЯ ХВОЩІВ У ФЛОРІ ВОДОЙМ М. ПОЛТАВИ
Клепець О.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Хвощі – давні вищі спорові рослини із монотипового відділу хвощевидні (Eqyisetophyta), що містить єдиний клас (Equisetopsida), одну
родину (Equisetaceae) і єдиний рід (Equisetum). Близько 30 видів цього
роду поширені на планеті майже повсюдно, але в Північній Америці та
Євразії, у помірній та арктичній зонах відзначається найбільше видове
різноманіття хвощеподібних. Назву «хвощ» рослини отримали за зовнішню схожість із хвостами тварин, зокрема, коней, про що нагадує латинська назва роду (лат. Equius – кінь, seta – щетина) [3].
Сучасні хвощі являють собою невисокі, в середньому до 1-1,5 м,
трав’янисті багаторічники із з щільними, просоченими кремнеземом стеблами, простими або кільчасто розгалуженими. Найбільшим видом є хвощ
гігантський заввишки до 10-12 м, що зустрічається в лісах тропіків і субтропіків з підвищеною вологістю. Листки лускоподібні, розміщені в основі
меживузль мутовками, піхви їх зростаються між собою у трубку, що містить невеличкі зубці – видозмінені листкові пластинки. Спороносні колоски, або стробіли, сидять поодинці на верхівках спороносних пагонів, які
після спороношення або відмирають, або зеленіють, утворюють бічні
гілки та функціонують як вегетативні пагони [6].
Зростають хвощі у місцях із підвищеним зволоженням – у лісах, на
луках, болотистій місцевості, поблизу водойм, а також як бур’яни на
полях та городах. Наявність хвощів зазвичай вказує на кислу реакцію
ґрунту [4]. Окрім спор, хвощі розмножуються, в основному, кореневищами, що залягають на глибині до 2 м і дозволяють їм захоплювати значні
площі, утворюючи велику кількість дочірніх рослин-клонів (особливо на
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ділянках із порушеним рослинним покривом), та переносити несприятливі умови (наприклад, пожежі) [3, 4, 6].
За особливостями своєї зовнішньої і внутрішньої будови хвощі поєднують ознаки як гігрофітів (слабкий розвиток провідної системи, добре
розвинена повітроносна тканина), так і ксерофітів (занурені під поверхню епідерми клітини вустя, закриті вустя на старих ділянках стебла,
значний розвиток механічних тканин, фотосинтезуючі стебла, редукція
листків) [3].
У флорі України [7] зареєстровано 9 видів хвощів, всі з яких є характерними і для території Полтавщини [1], тоді як на території Полтавського району [2] відомо 6 видів із роду Equisetum. Нами в ході гідроботанічного вивчення водних об’єктів м. Полтави протягом польових сезонів 2011-2013 рр. у складі водної та навколоводної флори було виявлено
також три представника хвощеподібних – гелофіт E. fluviatile L., гігрофіт
E. palustre L. та мезофіт E. arvense L.
Звичайний для Полтавського регіону хвощ річковий (E. fluviatile) у
флорі досліджених водойм Полтави відомий із єдиного місцезростання –
на мілководдях (30-40 см) Горбанівського ставу НВЦ ТОВ «Нафтогазтехнологія» в угрупованнях справжньої водної рослинності із загальним
проективним покриттям (ПП) близько 100% у складі Ceratophyllum
demersum L. (ПП до 50%), Utricularia vulgaris L. (ПП до 20%), Elodea
canadensis Michx. (ПП близько 5%) та значною участю зелених макроводоростей, зокрема нитчастих (ПП до 50%), Enteromorpha intestinalis Link.
(ПП до 10%); ПП хвоща не перевищувало 5%.
Хвощ болотний (E. palustre L.) зафіксований у двох локалітетах: 1)
заболочене узбережжя найбільшого ставу (№61) Пушкарівської балки,
де вид формував розріджені зарості (сумісно із Geranium pratense L.,
Ranunculus acris L., Scirpus sylvaticus L. тощо); 2) заболочені луки Горбанівської балки (між ставком НВЦ ТОВ «Нафтогазтехнологія» та копанками), де даний вид разом із Juncus inflexus L. складав основу травостою.
Хвощ болотний спорадично трапляється на Полтавщині [1] і належить до
малопоширених видів Полтавського району [2].
Наймасовіше представлений у вивченій флорі хвощ польовий (E.
arvense), який траплявся у складі лучних угруповань на навколоводних
екотопах більшості досліджених водних об’єктів (особливо чисельно –
поблизу ставка-копанки у дендропарку, навколо ставків Пушкарівської
балки, по берегах Жемчужного (Левада-2) та Лісківського (мікрорайон
Лісок) кар’єрів, уздовж берегів р. Ворскла тощо).
Отже, різноманіття хвощів у складі флори водних об’єктів м. Полтави представлене нерівномірно, частота трапляння окремих видів обернено корелює із ступенем зволоження їх місцезростань.
Зважаючи на високу зовнішню подібність та морфологічну пластичність хвощеподібних [3], пропонуємо порівняльну таблицю для їх визначення, що містить аналіз деяких особливостей будови описаних представників (за матеріалами літератури [4-7] і власного досвіду).
Порівняльні ознаки різних видів хвощів
Стебла

Орган, ознака
спороносні

E. fluviatile
E. palustre
зелені, однакового розміру із вегетативними, відрізняються від них
лише наявністю стробіли
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Таблиця 1

E. arvense
рожеві, негалузисті, товщі,
з’являються

вегетативні
ширина
колір
ребра
борозни
піхви стебла

Гілки

Стеблові порожнини

зубці піхви

широкі
темно-зелені
9-30, слабко
виражені
невиразні, у
вигляді білих
смуг
циліндричні,
притиснуті до
стебла, чорні
трикутношиловидні, чорні, з вузькою
білою смугою по
краю

Неширокі
Зелені

раніше, згодом
відмирають
вужчі, зелені
неширокі
яскраво-зелені

6-10, рельєфні

6-12, рельєфні

чітко виявлені

виразні

бокальчасті,
не притиснуті

циліндричні,
щільно притиснуті

широкі, видовжено-трикутні,
з білою смугою
по краю

10-12 (6-18),
вузькі, видовжені, гострі, іноді
зрослі по 2-3

центральна

добре розвинена,
4/5 діаметра
стебла

вузька,
1/5 діаметра
стебла

вузька

бічні

розвинені слабше центральної

добре розвинені, рівні або
більші за
центральну

вузькі, сплющені

характер,
просторове
положення

нечисельні або
відсутні,
короткі

прості, негалузисті, спрямовані догори та
дуговидно
всередину

нерозгалужені,
косо спрямовані
догори

перше меживузля у порівнянні з
відповідною
стебловою
піхвою

не має діагностичного значення

помітно коротше

довше або не
коротше
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ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНИХ УГРУПОВАНЬ
ВЕРХНЬОЇ ТЕЧІЇ Р. ПІВДЕННИЙ БУГ (ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ)
Кутина А.О.
Житомирський державний університет імені Івана Франка

У час стрімкого розвитку науки і техніки, коли людство навчилося
використовувати синтетичні речовини для задоволення своїх потреб,
воно перестало турбуватися про навколишнє середовище, в якому живе,
вичерпуючи природні багатства і запаси, а також забруднюючи біо- і
екосистеми. Річки, досить чутливо реагують на антропогенне навантаження. Значного антропогенного впливу зазнає й одна з найбільших
річок України – Південний Буг, яка є джерелом питної води кількох областей України.
Фітопланктон є однією із найважливіших ланок водної екосистеми,
який на сьогоднішній день зазнає значного антропогенного впливу. Водоростеві угруповання річкових екосистем, які характеризуються значним видовим різноманнітям, досить швидко реагують на зміну навколишнього середовища, відіграючи велику роль у формуванні водних об’єктів і
впливаючи на якість води.
Разом з тим водорості є одним із важливих індикаторів стану якості
водного середовища. У зв′язку з цим особливого значення набуває необхідність детального вивчення видового складу водоростей як віддзеркалення особливостей усіх процесів, які протікають у водоймі. У зв'язку з
великою видовою різноманітністю, чисельністю та біомасою, досліджувані
гідробіонти беруть активну участь у кругообігу речовин та трансформації
енергії в біоценозах. Значення досліджуваних угруповань зумовлене їх
участю в різноманітних трофічних зв'язках, сукупність яких визначає
загальну біологічну продуктивність водних екосистем, а також здатність
водойм до самоочищення.
Матеріал для даної роботи, було отримано на стаціонарних станціях, розташованих у с. Новоконстянтинів (Летичівський район, Хмельницька обл.) і с. Кудинка (Старосинявський район, Хмельницька обл.).
Відбір проб проводили подекадно впродовж 2009–2011 рр. на 4 станціях.
За період досліджень відібрано і оброблено 222 альгологічні проби для
встановлення якісних та кількісних показників розвитку фітопланктону.
Нами ідентифіковано 201 вид водоростей, представлений 212 внутрішньовидовими таксонами, включаючи тих, що містять номенклатурний
тип виду. В цілому фітопланктон на досліджуваній ділянці формували
водорості з 9 відділів: Chlorophyta – 70 видів (72 внутрішньовидових
таксона), що становить 33,9% від їх загального числа, Bacillariophyta –
55 (55) – 25,9%, Cyanophyta – 34 (38) – 17,9%, Euglenophyta – 21 (26) –
12,3%, Chrysophyta і Streptophyta –по 6 (6) – 2,8%, Xanthopyta – 4 (4) –
1,8%, Dinophyta – 3 (3) – 1,4% та Cryptophyta – 2 (2) – 0,9%.
На
рівні
класів
домінували
Chlorophyceae
(21,2%),
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Bacillariophyсеае (19,8%), Trebouxiophyceae (12,7%), Euglenophyceae
(12,3%),
Chroococcophyceae
і
Hormogoniophyceae
по
(8%),
Fragilariophyceae і Coscinodiscophyceae – (6,1%).
Найбільша насиченість таксонами видового та внутрішньовидового
рангу була властива порядкам: Sphaeropleales – 32 видів (33 внутрішньовидових таксонів), що складає 15,5% від їх загальної кількості;
Chlorellales – 27 (27) – 12,7%, Euglenales – 21 (26) – 12,2%,
Chroococcales – 15 (17) – 8,01%, Fragilariales – 13 (13) – 6,1%,
Naviculales – 11 (11) – 5,2%.
У результаті рангової оцінки родового складу водоростей планктонних угруповань р. Південний Буг виявили 13 провідних за таксономічною значимістю родів, із них Trachelomonas Еhr., – склали 7,5% видового і внутрішньовидового різноманіття фітопланктону річки, Nitzschia
Rabernh. – 4,7%, Oscillatoria Vauch і Desmodesmus (Chod.) An, Friedl et
Hegew. – по 3,3%, Euglena (Klebs) Schmitz. – 2,8%, Microcystis (Kütz.)
Elenk, Cyclotella, Eul. in Grun., Aulacoseira (Ehr.) Sim., Navicula Bory,
Dictyosphaerium Näg., Straurastrum Delp. – по 2,3%, Choococcus (Kirchn.)
Hollerb., Chlamydomonas Stein, – по 1,8%.
За частотою трапляння у фітопланктоні річки переважали зелені,
синьозелені, діатомові та евгленові водорості. Максимальною частотою
трапляння характеризувалися: Coelosphaerium kuetzingianum Näg.,
Gomphosphaeria aponina Kűtz, Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb.,
Desmodesmus communis (Hegew.) Hegew., Microcystis pulverea (Wood)
Fonti emend. Elenk., Pseudoholopedia convolutа (Breb.) Elenk.,
Trachelomonas hispida (Perty) emend. Defl, Aulacoseira italica (Ehr.) Sim.,
Pandorina charkowiensis Korsch., Pediastrum duplex Meyen, Crucigenia
guadrata Moor., Desmodesmus communis (Hegew). Hegew. Зазначимо, що
число видів фітопланктону з максимальною частотою трапляння досить
стабільна у продовж вегетаційного періоду і визначає фон планктонних
угруповань водоростей річки.
Родовий коефіцієнт становив 2,18. Порівняльний аналіз значень
родового коефіцієнта, розрахованого для різних відділів, показало максимальне насичення родів видами для евгленових, стрептофітових, синьозелених, діатомових та зелених водоростей. Пропорція флор становить 1: 2,1:4,4:4,7.
Дослідження сезонної динаміки розвитку водоростевих угруповань
верхньої течії р. Південного Бугу, показали зростання видового різноманіття від весни до літа і його зниження від літа до осені. Мінімальну кількість видів фіксували у зимовий період.
У всі сезони провідна роль у формуванні видового та внутрішньовидового
різноманіття
належала
Chlorophyta,
Bacillariophyta
та
Cyanophyta. Динаміка чисельності водоростевих клітин планктону у загальних рисах відповідала змінам біомаси фітопланктону.
Домінуючий комплекс фітопланктону нараховував 11 домінантів та
4 субдомінантів. Оцінюючи величину внеску кожного домінанта, констатуємо монодомінантність річки. Домінуючими видами для річки були:
Aphanizomenon flos-aquae, Desmodesmus communis (Hegew). Hegew,
Anabaena flos-aquae (Lyngb.) Breb., Coelosphaerium kuetzingianum Näg.,
Gomphosphaeria aponina Kütz., Cymbella tumida (Brеb. In Kütz.) V.H.,
Trachelomonas hispida (Perty) emend. Defl., Microcystis pulverea (Wood)
Forti emend. Elenk., Pseudoholopedia convoluta (Breb.) Elenk., Cyclotella
kuetzingiana Thw., Chlamydomonas globosa Snow. Субдомінантами:

54

Euglena viridis Ehr., Trachelomonas similis Stokes, Fragilaria arcus (Ehr),
Synedra ulna (Nizsch) Ehr.
За результатами досліджень створена електрона база даних за
структурно-функціональними показники фітопланктону р. Південний Буг
(Хмельницька область) у форматі Microsoft Excel 2003, що може бути
суттєвим доповненням для альфлори України, а також використаний для
моніторингу водних екосистем.
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ВПЛИВ ФУНГІЦИДІВ НА СТІЙКІСТЬ СІЯНЦІВ СОСНИ
ЗВИЧАЙНОЇ ТА ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ЩОДО ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ
ГРИБКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ У ПОСІВНИХ ВІДДІЛЕННЯХ
ЛІСОВИХ РОЗСАДНИКІВ
Левченко В.Б., Шульга І.В.
Житомирський національний агроекологічний університет

Постановка проблеми. Останнім часом проблема підвищення
продуктивності лісів вирішується не лише селекційно-генетичними методами, внесенням добрив, але і застосуванням фітофармакологічних засобів захисту рослин - це природні або синтетичні сполуки, які в малих
концентраціях здатні призводити до значних змін у рості та розвитку
рослин. Новизна досліджень полягає у вивченні впливу фунгіцидів системної дії: альто супер, дерозал, фалькон на збудники кореневої гнилі,
полягання сіянців, борошнистої роси, фузаріозу сосни звичайної та дуба
звичайного в умовах Полісся України.
Аналіз останніх досліджень. Основною метою обробки сіянців в
базових розсадниках є їх доведення до стану, який би дозволив при
висаджуванні в лісові масиви швидко та дружно прижитись, сформувати
стійкість до грибкових та бактеріальних хвороб і покращити їх ріст [1, 4].
В літературі зустрічаються дані про фунгіністичні властивості ан-
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транілової кислоти і використання її як профілактичного заходу по боротьбі з фузаріозом Fusarium spp., Alternaria spp., та вплив розчину на
схожість насіння сосни звичайної [3, 5,]. Відомо, що в результаті алелопатичної взаємодії з альфа амінокислотами зародка в процесі проростання насіння ацетилсаліцилова кислота у взаємодії з ендоспермом насінини
утворює цілий ряд активних речовин: антибіотики, вітаміни, стимулятори
росту тощо, які підвищують схожість на 10-25% [3].
Мета, об’єкт та методика дослідження. В процесі наших досліджень використовувались препарати: альто супер, фалькон, дерозал.
Норма витрати 0,4-0,5 л/га. При обприскуванні рослини у розсадниках
отримують максимальний захист в критичний період росту. Препарат
зупиняє розвиток грибів, блокуючи біосинтез стеролів у мембрані клітини
[2]. Фунгіцид розбавляється водою, а не навпаки. Робоча рідина 10 л
води + 6 мл препарату на 0,02 га. Строк дії препарату 30 днів [2, 4].
Дослідження проводились на тимчасовому розсаднику Тригірського лісництва в кварталі 19, виділ 6, площа 0,06 га - посіви сосни звичайної; квартал 56, виділ 21, площа 0,12 га. Протягом вегетації проводили фенологічні спостереження за рослинами. При цьому оцінювали такі
показники як схожість, кількість сіянців уражених виляганням; збереженість сіянців на кінець вегетаційного періоду. Обліки сходів проводили на
15-й, 20-й, 25-й та 30-й день [3].
Енергію проростання та схожість насіння вираховували за формулами 1.1., 1.2.

Е

n
n1
 100 (1.1.), С  2  100
N
N

(1.2)

де: Е – енергія проростання насіння, %;
С – схожість насіння, %;
n1 – кількість насіння, пророслого на 7 день після висіву, шт.;
n2 - кількість насіння, пророслого на 14 день після висіву, шт.;
N – загальна кількість висіяного насіння, шт.
Обприскування проводили на 10-й день після появи сходів робочим розчином (ІІІ декада травня місяця). Через 10 днів після обробки
фунгіцидом альто супер проводилась обробка грунту фунгіцидом дерозал
[4, 5]. Він має як профілактичну так і лікувальну дію. Робочий розчин–
10 л води + 3мл. фунгіциду на 0,01 га. Обробка посівів даними препаратами проводилась двократно: травень та серпень місяць.
При обприскуванні сіянців дуба звичайного проти збудника борошнистої роси та грибкової листової плямистості, використовувались фунгіциди альто супер та фалькон. Обприскування проводилось у 2-й декаді
червня, через 10 днів в липні місяці проводилось обприскування сіянців
дуба звичайного препаратом альто супер з повторенням у тій же послідовності в серпні - вересні місяцях (робочий розчин 10 л води + 6мл.
препарату). Обліки сходів проводилось кожних 10 днів [1, 2].
До групи основних газометричних кількісних методів визначення
інтенсивності фотосинтезу належить метод асиміляційної колби, розроблений Л.О. Івановим і Н.Л. Косовичем.
Результати дослідження. В процесі досліджень було відмічено
інтенсивність росту оброблених сіянців. Стійкість сіянців на кінець вегетаційного сезону у варіантах з використанням фунгіцидів альто супер,
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дерозал, фалькон була в 2 рази вищою, ніж на контрольних варіантах.
Що стосується діаметру кореневої шийки, то він також змінився на
15-20% від стандартного. У варіанті з фунгіцидами даний показник був
суттєво вищим ніж в контрольних варіантах.
При проведенні досліджень по виявленню ефективності дії фунгіцидів альто супер, дерозал, фалькон на збудники фузаріозу та перенаспорозу, брались до уваги фактори підвищення продуктивності рослин
на фізіологічному рівні, а саме визначення інтенсивності та продуктивності фотосинтезу.
За результатами досліджень було встановлено, що на варіантах,
де застосовувались фунгіциди дерозал, альто супер інтенсивність фотосинтезу була вища ніж на контрольних ділянках (таблиця 1).
Таблиця 1
Вплив фунгіцидів дерозал, альто супер на інтенсивність фотосинтезу сосни звичайної та дуба звичайного
(середні за 2012 – 2014 роки)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Варіанти досліду
сосна звичайна (контроль)
сосна звичайна (варіанти, оброблені фунгіцидом дерозал)
дуб звичайний (контроль)
дуб звичайний (варіанти, оброблені фунгіцидом альто супер)
НІР05

Площа
асиміляційної
поверхні
однієї рослини,
см2
7,4

Інтенсивність
фотосинтезу,
мг/см2/
годину
10,7

10,2

21,5

12,3

31,8

16,4

56,2

1,12

1,16

Як видно з вищенаведених даних, в контрольних варіантах які не
оброблялись фунгіцидами, інтенсивність фотосинтезу набагато нижча,
ніж у варіантах, де сосна звичайна і дуб звичайний оброблялись фунгіцидами дерозал, альто супер.
Виходячи з цих даних, можна спрогнозувати чисту продуктивність
фотосинтезу рослин за добу, тобто кількість загальної сухої біомаси, яка
утворюється рослиною протягом доби при фотосинтезі (таблиця 2).
Таблиця 2
Характеристика чистої продуктивності фотосинтезу сосни
звичайної та дуба звичайного (середнє за 2012 – 2014 роки)

№
п/п

1.
2.
3.

Варіанти
досліду
сосна звичайна
(контроль)
сосна звичайна
(варіанти, оброблені
фунгіцидами)
дуб звичайний

Середня маса
абсолютно
сухої біомаси
10 рослин,
г.

Середнє
значення
площі листкової поверхні 10
рослин, м2.

Чиста продуктивність фотосинтезу,
г/м2 за добу

4,5

0,22

52,3

8,9

0,45

168,4

12,6

0,67

84,4
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4.
5.

(контроль)
дуб звичайний
(варіанти, оброблені
фунгіцидами)
НІР05

19,8

0,95

234,2

1,21

1,30

1,42

Висновки:
1. Сіянці, оброблені фунгіцидами дерозал, альто супер та фалькон
мають максимальну стійкість до збудників кореневої гнилі, вилягання
сіянців, борошнистої роси, фузаріозу сосни звичайної та дуба звичайного
в умовах Полісся України.
2. В результаті досліджень було встановлено, що сіянці сосни звичайної та дуба звичайного, оброблені фунгіцидами системної дії дерозал,
альто супер та фалькон, протягом всього вегетаційного періоду володіють фенологічною стабільністю.
3. Сіянці сосни звичайної і дуба звичайного, оброблені фунгіцидами дерозал, альто супер та фалькон мають набагато вищу інтенсивність
та продуктивність фотосинтезу ніж рослини на контрольних варіантах.
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АУТЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ HIPPOРHAE RHAMNOIDES L.
Миколайко І.І.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Одним із актуальних питань екології рослин є дослідження особливостей взаємодії рослинних організмів зі середовищем існування, виявлення фізіологічних, морфологічних і інших пристосувань (адаптацій)
видів до різних екологічних умов: режиму зволоження, високим і низьким температурам, засоленню ґрунту. Тому особливого значення набуває
вивчення еколого-біологічних характеристик певних видів і аналіз можливості залучення їх для використання у лісокультурній справі й декоративному садівництві України.
Незважаючи на суттєве різноманіття екологічних чинників за характером їх впливу на організми, у відповідних реакціях живих істот
можна виявити ряд загальних закономірностей. Величезну кількість абіотичних факторів Г. Вальтер звів до п’яти первинних прямих (тепло, світло, вода, хімічні, механічні), які мають одиниці виміру і не можуть бути
поділені на складові, і чотири групи комплексних (кліматичні, орографічні, едафічні та біотичні), які не мають одиниць виміру.
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Кожний чинник неоднаково впливає на різні функції організму.
Ступінь витривалості, критичні точки, оптимальні та песимальні зони
окремих індивідуумів не співпадають. Ця мінливість визначається як
спадковими якостями особин, так і статевими, віковими та фізіологічними
відмінностями. Ступінь витривалості особин виду відносно одного якогось
чинника не означає широку його екологічну валентність до дії інших
факторів. Наприклад, види, що переносять широкі коливання температури, зовсім не обов’язково повинні також бути пристосованими до значних
коливань вологості або сольового режиму.
Обліпиха крушиноподібна (Hippoрhae rhamnoides L.) – перспективна лісова, плодова, декоративна, лікарська рослина. Вона відрізняється
швидким ростом, скороплідністю, рясним щорічним плодоношенням,
високим вмістом харчових та біологічно активних речовин, є поліморфним видом, що володіє різко вираженою мінливістю, уособлює різноманітність форм з різними якісними та кількісними ознаками
Мінливість, як і нормальний ріст та плодоношення H. rhamnoides,
багато в чому визначається умовами вирощування, які повинні відповідати біологічним вимогам культури. У культурі H. rhamnoides краще росте
на теплих піщаних і суглинкових (легких і середніх) ґрунтах чорноземного типу з рН 6,5–7,0, а також на сірих лісових, каштанових за достатньої
ємності гумусного горизонту.
Крім механічного складу ґрунту, значний вплив на ріст і розвиток
H. rhamnoides має забезпечення її поживними речовинами. Більш високі
вимоги вона проявляє до наявності в ґрунті фосфору, достатня кількість
якого покращує життєздатність бульбочок на коренях. Для росту і розвитку H. rhamnoides вміст Р2О5 повинно бути не менше 20 мг на 100 г ґрунту. Окрім того, H. rhamnoides, як і багато плодово-ягідних культур має
велику потребу в мікроелементах (міді, молібдені, марганці, йоді, цинку
тощо).
Поряд з забезпеченням H. rhamnoides елементами живлення реалізація великих потенційних можливостей формування врожаю можлива
лише за рівномірного водопостачання. Високий урожай плодів можливо
отримати тільки за забезпечення вологості ґрунту – до 80 %. Висока
потреба кореневої системи у зволоженні поєднується із значною пристосованістю надземної частини переносити в певних межах внутрішній
водний дефіцит і активно його регулювати швидкими змінами осмотичного тиску клітинного соку. Іншим важливим моментом у відношенні
H. rhamnoides до екстремальних умов є здатність її кореневої системи
виносити тривале (більш 100–120 днів) затоплення. Ця здатність відіграє
важливу роль у виживанні рослин в природних умовах зростання, характерними затопленнями територій весняними паводковими водами. Але
вона зовсім не виносить застійних ґрунтових вод та заболочування ґрунту, залягання ґрунтових вод повинно бути глибше 0,7–1,0 м.
У період посухи реагує на даний чинник без значних пошкоджень,
зберігаючи високий тургор листків і молодих пагонів. На засуху, як і на
інші екстремальні умови, першочергово реагує листковий апарат хвилею
пожовтіння і редукції базальних листків пагона. У результаті, порушується загальний баланс між листковим апаратом і плодами.
Поряд з цим, досить важливою умовою нормального росту і плодоношення H. rhamnoides є достатня освітленість місця посадки. Це світлолюбна рослина і в природних умовах уникає симбіозу з іншими деревами та чагарниками, а окремі рослини, що зростають в затінку прояв-
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ляють елементи пригнічення, вони з малою кількістю листків і практично
не плодоносять. Підвищення вимог до світла проявляються уже з першого року життя і зберігаються протягом всього онтогенезу, що підтверджується природним самопроріджуванням крони. Для квітування та плодоношення рослин H. rhamnoides необхідна освітленість в день від 25000
до 59000 люксів, в ранкові години – від 11000 до 21000, а ввечері –
відповідно 15000–31000 люксів. У разі освітленості нижче цих рівнів,
квітування та плодоношення не спостерігалось, що пов’язано, з недостатньою кількістю світла для закладання генеративних бруньок.
Треба підкреслити й те, що у H. rhamnoides, як і в багатьох інших
рослин, які походять із гірської місцевості, відсутня реакція на фотоперіодичні зміни, пов’язані з впливом тривалості дня і ночі. Можливо тому, в
Сибіру не відмічається повного листопаду і в зиму вона входить з неопалими листками, які до настання морозів продовжують створювати запаси
вуглеводів. Це, очевидно, є однією із основних причин високої зимостійкості H. rhamnoides. Вона здатна виносити мінусові температури протягом 5–6 місяців з перепадами температур до -45 °С. У той же час морозостійкість квіткових бруньок чоловічих і жіночих рослин різна. Чоловічі, як
правило, менш зимостійкі, ніж жіночі, сильніше пошкоджуються в суворі
зими. Однак зимостійкість сибірської популяції H. rhamnoides, як жіночих
так і чоловічих рослин, нерідко знижується в м’які і мало засніжені зими,
коли ґрунт під снігом не промерзає і в зоні кореневої шийки підтримується низька тривала температура. Зниження зимостійкості також відмічалося у роки після рясного плодоношення, яке достатньо сильно ослаблює
рослину. За умов перевантаження урожаєм у коренях відкладається
недостатня кількість запасних вуглеводів, що нерідко призводить до
загибелі рослин у період перезимівлі.
Таким чином, H. rhamnoides є поліморфним видом, що володіє різко вираженою мінливістю, уособлює різноманітність форм з різними якісними та кількісними ознаками, може зростати на абсолютній висоті до
5 тис. м, зберігатися у діапазоні температур від -43 °С до +40 °С за середньорічних опадів у 300–400 мм, на ґрунтах з рН 9,5.

ОЦІНЮВАННЯ КОРЕННЕПЛОДІВ СОРТІВ ТА СЕЛЕКЦІЙНИХ
НОМЕРІВ ЦИКОРІЮ КОРЕНЕПЛІДНОГО ЗА ХІМІЧНИМ
СКЛАДОМ
Миколайко В.П.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Однією з основних умов, від якої залежить успіх селекції цикорію
коренеплідного є наявність різноманітного вихідного матеріалу, що має
комплекс важливих господарсько-цінних ознак та ступінь їх вивченості. У
процесі створення вихідного матеріалу, окрім урожаю коренеплодів враховується вміст сухих речовин і інуліну, насиченість яких залежить від
походження генотипу [1–3].
Цикорій коренеплідний (Cichorium intybus L. var.sativum Lam) —
цінна харчова, технічна та лікарська рослина. Коренеплоди і листя рослин цикорію містять корисні речовини: білок, цукор, каротин, вітаміни
групи В, аскорбінову кислоту, глікозид інтібін, що має специфічний гіркуватий смак, дубильні речовини, мінеральні солі, органічні кислоти,
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холін, а також цінний полісахарид — інулін, який при розщепленні дає
фруктозу. У квітах знайдено кумаринові глікозиди, в молочному coуcі —
гіркі речовини (лактуцин, лактуконікрін) та ін. [4].
Найціннішою речовиною цикорію є полісахарид інулін, застосування якого в медицині практично необмежне. Він використовується у
фармакології для виготовлення понад 40 лікарських препаратів, що застосовуються при лікуванні хвороб шлунку, печінки, нирок, серця, нервової системи [5].
У коренеплодах цикорію коренеплідного міститься 16–24 % інуліну, який сприяє виведенню з організму радіонуклідів та токсинів, 2,5 %
фруктового цукру, 1,2 % білків, 0,6 % жирів, вітаміни А, В 1, В2, В12, РР та
більше 30 мінеральних елементів [2,6].
У зв’язку з цим перед селекціонерами першочерговим завданням є
створення високопродуктивних сортів, адаптованих до різних ґрунтовокліматичних умов, тривалістю періоду вегетації не більше 150–170
днів,стійких до хвороб і шкідників, здатних забезпечувати врожайність
коренеплодів 35–45 т/га та вміст інуліну в коренеплодах 17–20 % [1].
За вихідний матеріал використано селекційні номери та сорти цикорію коренеплідного, які в результаті селекційного роботи було отримано на Уманській дослідно-селекційній станції ІБКіЦБ протягом 2010–
2014 рр.
Вивчення вмісту сухих речовин у коренеплодах цикорію у окремих
селекційних номерів показало досить високу їх варіабельність, що вказує
на високий генетичний потенціал і можливість селекції за цією ознакою.
Так, вміст сухих речовин в середньому за роки досліджень між окремими
номерами змінювався — від 28,6 % до 31,6 % до маси сирої речовини.
Найвищий вміст сухих речовин у коренеплодах забезпечив сорт
Уманський–96, різниця якого порівняно з контролем (Уманський–99)
становила 2,5 %. Близькими до контролю за цим показником були номери сортів Sleska і сорт Уманський–90. Інші селекційні номери мали проміжні показники за вмістом сухої речовини із незначною різницею між
собою.
У залежності від форми коренеплоду відхилення між номерами з
низьким і високим вмістом сухої речовини було зафіксовано на рівні з
подовженою формою — 0,7 %, конусоподібною — 1,1 %, циліндричною — 1,5 % до маси сирої речовини.
Вуглеводи складають основну частину сухих речовин коренеплоду
цикорію. З вуглеводів найбільше значення мають моноцукри — глюкоза,
фруктоза, галактоза і арабіноза.
Дано характеристику сортів та селекційних номерів цикорію коренеплідного за змістом цукрів у відсотках до маси сирої речовини залежно
від форми коренеплоду і підтверджено, що нами достатньо широко використано генофонд вихідних матеріалів, потомства яких мали варіабельність.
Визначення вмісту відновлюючих цукрів, які входять до складу сухих речовин коренеплодів цикорію, показало, що їх кількість варіює від
0,2 до 1,3% до маси сирої речовини. Так, в залежності від форми коренеплоду, між потомствами селекційних номерів спостерігалось відхилення: з подовженою формою від 0,8 до 1,3 %; з конусоподібною — 0,2–
1,2%; з циліндричною — 0,4–0,5 % до маси сирої речовини.
Вивчення індивідуальної мінливості за вмістом суми цукрів у коренеплодах цикорію вказує на різний їх вміст. У середньому в коренепло-
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дах вміст суми цукрів варіює від 13,6 % до 18,1 % до маси сирої речовини. Основна маса коренеплодів, в роки досліджень мала 15 %, 16 % і
17 % до маси сирої речовини суми цукрів.
У розрізі сортів найвищий вміст суми цукрів спостерігався в сортах
Уманський–95 (18,1 %), Уманський–97 (17,8 %) і Fredonia (17,6 %), що
відповідно на 1,2 %, 0,9 % та 0,7 % більше ніж у контрольного варіанту
Уманський–99.
Полісахарид інулін є основною речовиною, завдяки якому культивується цикорій. Накопичення інуліну в коренеплодах відбувається протягом усього періоду вегетації і досягає свого оптимального вмісту в кінці
вересня на початку жовтня місяців, на період технічної стиглості сортів, з
масовим всиханням нижніх листків.
Вивчення групової мінливості за вмістом інуліну в коренеплодах
показало досить істотні відмінності між потомством, де варіювання коливалося від 11,5 % до 15,7 % до маси сирої речовини.
Більш низький вміст інуліну, в середньому за роки проведення досліджень, відмічено в варіантах з подовженою формою коренеплоду,
який становив 11,5–12,2 % до маси сирої речовини, тоді як високий
вміст інуліну відзначено у селекційних номерах з конусоподібною формою — 14,1 %; 15,6 %; 15,7 % і 16,5 % до маси сирої речовини.
Досліджувані селекційні номери з циліндричною формою мали
проміжні показники вмісту інуліну і в середньому за роки досліджень
становили від 13,1 % до 14,1% до маси сирої речовини.
У залежності від сорту високий вміст інуліну встановлено в номерах сортів Уманський–95, Fredonia і Уманський–97, що відповідно становив 53,9 %; 51,8 % і 51,6 % до маси сухої речовини.
Наявність індивідуальної та групової мінливості за вмістом інуліну
характеризує широкий генофонд створеного вихідного матеріалу цикорію
коренеплідного, який підтверджується і варіабельністю за кількістю сухих речовин у коренеплодах. Дослідження показали, що в селекційних
номерах, основні вивчені ознаки варіюють — за змістом сухих речовин
від 28,6 % до 31,6 %, утримання полісахариду інуліну від 11,5 % до
15,7 %; вмістом суми цукрів від 13,6 % до 18,1 % до маси сирої речовини.
Проведення доборів за цими ознаками в наступних поколіннях дозволить утримувати індивідуальну мінливість, накопичувати цінні властивості і підвищувати ефективність селекційної роботи, що дасть змогу
створювати нові сорти цикорію коренеплідного з підвищеним вмістом
сухих речовин та інуліну.
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ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДОВИЙ СКЛАД
МАКРОФЛОРИ РІЧКИ УБОРТЬ
Муж Г.В.
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Багатьма дослідженнями доведено, що вивчення видового складу
та екологічних особливостей вищих водних рослин гарантує адекватну
оцінку якості вод і донних відкладів та є важливим для оцінки загального
стану водних екосистем [1]. Тому вивчення макрофлори водойм, у тому
числі і р. Уборть, є досить актуальним, оскільки дані щодо її складу можуть бути використані у фітомоніторингових дослідженнях. Метою нашого дослідження було вивчення видового складу та еколого-біологічних
особливостей макрофлори річки Уборть в межах села Зубковичі Житомирської області.
Вивчення макрофлори р. Уборть здійснювали шляхом маршрутного
обстеження з картуванням і описом водних та прибережно-водних фітоценозів протягом червня-вересня 2014 р. Для визначення видової належності рослин користувались визначником вищих рослин України [2].
Виділення екологічних груп рослин здійснювали за класифікацією
І.М.Распопова [3], відповідно до якої розрізняють три групи вищих водних рослин: занурені рослини (гідатофіти), рослини з плаваючими асимілюючими органами (плейстофіти) та повітряно-водні рослини (гелофіти).
У процесі вивчення макрофлори р. Уборть нами виявлено 60 видів
вищих водних та прибережно-водних рослин. У таксономічному відношенні ці види належать до 2 відділів, 3 класів, 26 родин, 44 родів. Відділ
Хвощеподібні (Equisetophyta) представлений двома видами. Найбільше
видове різноманіття характерне для відділу Magnoliophyta (58 видів).
Серед покритонасінних більшим видовим багатством характеризується
клас однодольні (Liliopsida), на який припадає близько 53,5 % видів,
клас дводольні (Magnoliopsida) нараховує 43,3% видів.
Провідними за кількістю видів є родини Осокові (Cyperaceae) і
Злакові (Poaceae), кожна з яких представлена 8 видами. Цим двом родинам належить 26,7 % видів рослин з виявлених у р. Уборть. Родини Розові (Rosaceae) і Зонтичні (Apiaceae) нараховують по 4 види, Губоцвіті
(Lamiaceae), Айстрові (Asteraceae) та Ситникові (Juncaceae) по 3 види,
Хвощові
(Equisetaceae),
Шорстколисті
(Boraginaceae),
Частухові
(Alismaceae), Жабурникові (Hydrocharitaceae), Ряскові (Lemnaceae) і
Рогозові (Typhaceae) – по 2 види. Інші 12 родин мають у складі лише по
одному виду. На родовому рівні найбільшою кількістю видів відрізняється
рід Carex, який нараховує 6 видів, два роди нараховують по 3 види, сім
родів – по 2 види і 29 родів – по 1 виду (табл. 1).
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Таблиця 1
Видовий склад та екологічні групи макрофітів річки Уборть
№

Видова назва

Родина

1.

Хвощ річковий
(Equisetum fluviatile L)
Хвощ болотний
(Equisetum palustre L)
Глечики жовті
(Nuphar lutea (L.) Smith)
Кушир темно-зелений
(Ceratophyllum demersum L.)
Калюжниця болотна
(Caltha palustris L.)
Слабник водяний
(Myosoton aquaticum L.)
Щавель прибережний
(Rumex hudrolapathum Huds.)
Алтей лікарський
(Althaea officinalis L.)
Гадючник оголений (Filipendula
denudate (J. Presl еt C Presl.)
Fritsch.)
Гравілат річковий (Geum rivale L.)
Перстач гусячий
(Potentilla anserina L.)
Перстач прямостоячий
(Potentilla erecta (L.) Raeusch.)
Плакун верболистий
(Lythrum salicaria L.)
Зніт дрібноквітковий
(Epilobium parviflorum Schreb.)
Герань болотна
(Geranium palustre L.)
Вех широколистий
(Sium latifolium L.)
Омег водяний (Oenanthe aquatica L.)
Дягель лікарський (Archanngelica
officinalis Hoffm.)
Цикута отруйна (Cicuta virosa L.)
Валеріана болотна
(Valeriana exaltata J.C. Mikan)
Незабудка болотна
(Myosotis palustris L.)
Живокіст лікарський
(Symphytum officinale L.)
Вовконіг європейський
(Lycopus europaeus L.)
Шоломниця звичайна
(Scutellaria galericulata L.)
Чистець болотний
(Stachys pаlustris L.)
Череда поникла (Bidens cernua L.)

Хвощові
(Equisetaceae)
Хвощові
(Equisetaceae)
Лататтєві
(Nymphaeaceae)
Куширові
(Ceratophyllaceae)
Жовтецеві
(Ranunculaceae)
Гвоздичні
(Caryophyllaceae)
Гречкові
(Polygonaceae)
Мальвові
(Malvaceae)
Розові (Rosaceae)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Екологічна
група
Гелофіт
Гелофіт
Гідатофіт
Гідатофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт

Розові (Rosaceae)
Розові (Rosaceae)

Гелофіт
Гелофіт

Розові (Rosaceae)

Гелофіт

Плакунові
(Lythraceae)
Онагрові
(Myrtaceae)
Геранієві
(Geraniaceae)
Зонтичні (Apiaceae)

Гелофіт

Зонтичні (Apiaceae)
Зонтичні (Apiaceae)

Гелофіт
Гелофіт

Зонтичні (Apiaceae)
Валеріанові
(Valerianaceae)
Шорстколисті
(Boraginaceae)
Шорстколисті
(Boraginaceae)
Губоцвіті
(Lamiaceae)
Губоцвіті
(Lamiaceae)
Губоцвіті
(Lamiaceae)
Айстрові

Гелофіт
Гелофіт

Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт

Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Жовтий осот болотний
(Sonchus palustris L.)
Череда три роздільна
(Bidens tripartite L.)
Частуха подорожникова
(Alisma plantago-aquatica L.)
Стрілолист стрілолистий
(Sagittaria sagittifolia L.)
Жабурник звичайний
(Hydrocharis morsus-ranae L)
Елодея канадська
(Elodéa canadénsis)
Рдесник гребінчастий
(Potamogeton pectinatus L.)
Рдесник кучерявий
(Potamogeton crispus L)
Рдесник плаваючий
(Potamogeton natans L.)
Півники болотні (Iris pseudocorus L.)
Ситник стиснутий
(Juncus compressus Jacq.)
Ситник розлогий (Juncus effusus L.)
Ситник чорний
(Juncus atratus Krock.)
Комиш лісовий (Scirpus sylvaticus L.)

42.

Комиш озерний
(Schoenoplectus lacustris L.)
Осока лисяча (Carex vulpine L.)

43.

Осока чорна (Carex nigra L.)

44.

Осока гостро видна
(Carex acutiformis Ehrh.)
Осока здута (Carex rostrata Stoker)

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Осока прибережна
(Carex riparia Curt.)
Осока гостра(Carex acuta L.)
Мітлиця повзуча
(Agrostiss tolonifera L.)
Китник колінчастий
(Alopecurus geniculatus L.)
Бекманія звичайна
(Beckmannia eruciformisL.)
Куничник сіруватий
(Calamagrostis canescens)
Тонконіг болотний (Poa palustris L)
Лепешняк плаваючий
(Glyceria fluitans L.)
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(Asteraceae)
Айстрові
(Asteraceae)
Айстрові
(Asteraceae)
Частухові
(Alismataceae)
Частухові
(Alismataceae)
Жабурникові
(Hydrocharitaceae)
Жабурникові
(Hydrocharitaceae)
Рдесникові
(Potamogetonaceae)
Рдесникові
(Potamogetonaceae)
Рдесникові
(Potamogetonaceae)
Півникові
(Iridaceae)
Ситникові
(Juncaceae)
Ситникові
(Juncaceae)
Ситникові
(Juncaceae)
Осокові
(Cyperaceae)
Осокові
(Cyperaceae)
Осокові
(Cyperaceae)
Осокові
(Cyperaceae)
Осокові
(Cyperaceae)
Осокові
(Cyperaceae)
Осокові
(Cyperaceae)
Осокові
(Cyperaceae)
Злакові (Poaceae)

Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Плейстофіт
Гідатофіт
Гідатофіт
Гідатофіт
Гідатофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт
Гелофіт

Злакові (Poaceae)

Гелофіт

Злакові (Poaceae)

Гелофіт

Злакові (Poaceae)

Гелофіт

Злакові (Poaceae)
Злакові (Poaceae)

Гелофіт
Гелофіт

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Лепешняк великий
(Glyceria maxima Hartm)
Очерет звичайний
(Phragmites australis)
Лепеха звичайна
(Acorus calamus L.)
Ряска мала (Lemna minor L.)
Ряска три борозенчаста
(Lemna trisulca L.)
Рогіз вузьколистий
(Typha angustifolia L.)
Рогіз широколистий
(Typha latifolia L.)

Злакові (Poaceae)

Гелофіт

Злакові (Poaceae)

Гелофіт

Ароїдні (Araceae)

Гелофіт

Ряскові
(Lemnaceae)
Ряскові
(Lemnaceae)
Рогозові
(Typhaceae)
Рогозові
(Typhaceae)

Плейстофіт
Плейстофіт
Гелофіт
Гелофіт

Водні та прибережно-водні рослини р. Уборть входять до складу
трьох екологічних груп: гідатофіти, плейстофіти та гелофіти. При аналізі
видового різноманіття досліджуваної рослинності за екологічним складом
відмічено, що в ній переважають гелофіти – 51 вид (85% усіх видів), на
долю гідатофітів припадає 6 видів (10%), а плейстофітів – 3 види (5 %).
З угруповань прибережних повітряно-водних рослин найпоширенішими були ценози очерету звичайного та лепешняка великого. Серед
занурених найчастіше зустрічались рдесник гребінчастий, кушир занурений, елодея канадська. З вільноплаваючих рослин переважали ряска
мала та ряска триборозенчаста.
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РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ РІЧКИ БЕРЕСТОК
(ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ Р-Н)
Остапчук Л.С., Шелюк Ю.С.
Житомирський державний університет імені Івана Франка

Водорості планктонних угруповань є індикаторами певних чинників середовища (солоність, сапробність, рН тощо). Тому відомості про
флористичне і ценотичне різноманіття угруповань планктонних водоростей мають важливе значення при встановленні закономірностей функціонування водних екосистем та їх трансформації в умовах антропогенного
пресу, і є важливим і невід’ємним компонентом сучасних гідроекологічних досліджень. Це обов’язкова біологічна складова при оцінці екологічного стану водних об’єктів і якості води, оскільки фітопланктон серед
компонентів біоти першим реагує на зміни екологічних умов [1].
Мета роботи – встановлення особливостей видового складу фітопланктону р. Бересток, а також оцінка її екологічного стану.
Відбір альгологічних проб, їх опрацювання здійснювали впродовж
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вегетаційного сезону 2012–2014 рр. подекадно на стаціонарних станціях,
розташованих на р. Бересток (Ємільчинський р-н). Усього було відібрано
39 альгологічних проб, які фіксували, згущували та камерально опрацьовували загальновідомими методами [2]. Визначення систематичного
складу водоростей проводили відповідно до найновіших флористичних
зведень «Algae of Ukraine» [3–5]. Еколого-географічна характеристика
водоростей за індикаторними видами подана згідно [1].
За час досліджень у планктоні р. Бересток виявлено 66 видів водоростей, представлених 76 внутрішньовидовими таксонами, включно з
тими, що містять номенклатурний тип виду з 7 відділів: Chlorophyta – 25
видів, представлених 26 внутрішньовидовими таксонами включно з номенклатурним типом виду – 34% від їх загального числа, Euglenophyta –
15 (21) – 28%, Bacillariophyta – 14 (17) – 22%, Cyanoprokaryota – 6 (6) –
8%, Dinophyta – 3 (3) – 4%, Сhrysophyta– 2 (2) – 3%, Xanthophyta – 1
(1) – 1%.
У сезонному аспекті розподіл водоростей був наступним: максимальне різноманіття зареєстровано у літній період, мінімальне – у пізньоосінній, ранньовесняний та зимовий періоди.
У структурі фітопланктону річки Бересток провідна роль належала
планктонним (52%) і планктонно-бентосним (26%) формам, частка бентосних становила 16% і ґрунтових – 6%.
За температурною приуроченістю більшість видових і внутрішньовидових таксонів належали до евритермних (60%) та індиферентних
(40%) форм.
За реофільністю 63% таксонів рангом нижче роду можна віднести
до стоячо-текучих, 33% – до стоячих та 3% – до текучих вод.
Сапробіологічна характеристика якості води р. Бересток представлена на основі співвідношення видів-індикаторів, які визначають різний
стан органічного забруднення водної товщі. У фітопланктоні річки переважали β-мезосапроби – 36% видів, різновидів та форм водоростей, що
дозволяє характеризувати досліджувану річкову екосистему як слабко
забруднену. Частка
оліго-α-мезосапробів
склала
19%,
оліго-βмезосапробів – 14%, β-α-мезосапробів – 12%, β-олігосапробів – 9%.
Частка
олігосапробів,
α-сапробів,
ксено-олігосапробів,
олігоксеносапробів, α-β-мезосапробів була незначною (відповідно по 2%).
Більшість видів планктонних водоростей ставка є прісноводними
формами (частка індиферентів за відношенням до галобності становить
65% від числа водоростей, для яких знайдено літературні дані). Частка
галофілів склала 20%, галофобів – 10%, мезогалобів і олігогалобів – по
3%. Отже води річки слабко мінералізовані.
За географічним поширенням водоростеві угруповання р. Бересток
є гетерогенними, відмічено перевагу видів-космополітів (70% таксонів
видового та внутрішньовидового рангу зі з’ясованим географічним поширенням). Представники голарктичної флори складають 8%, арктоарктичної та альпійської – по 5%. Частка голарктично-палеотропічних,
голарктичних, палеотропичних, голантарктичних, циркумбореальних
видів була незначною (відповідно майже по 3%).
За системою Ватанабе вода р. Бересток характеризується помірним умістом органічних сполук. Встановлено провідну роль еврисапробів
(43%), частка сапрофілів і сапроксенів склала майже по 28%.
Отже таксономічний склад і екологічні спектри водоростей відтворюють індивідуальність альгофлори річки та умови її існування.
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ТАКСОНОМІЧНА СТРУКТУРА ДЕНДРОФЛОРИ ВІДДІЛУ
PINOPHYTA М. МИКОЛАЄВА
Погасій А.Ю.
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Активне втручання людини в природне середовище відображується на його стані. Зі збільшенням антропогенного навантаження на екосистеми зменшується їх стійкість, і з’являється небезпека зникнення окремих таксономічних груп. Тому одним з пріоритетних напрямків в сучасній
біології є вивчення біорізноманіття живих організмів, проведення структурного аналізу біоти.
Таксономічна структура біоти – це сукупність даних про кількість
та представленість надвидових таксонів у біоті [3, 6]. Такі характеристики таксономічної структури як таксономічне багатство і таксономічний
спектр, характеризують різноманітність біоти в таксономічному аспекті.
Територію наших досліджень є урбанізовані екотопи м. Миколаєва,
які потребують введення в культуру нових стійких видів рослин, найбільш перспективних серед яких в досліджуваних умовах є голонасінні
рослини.
Метою роботи є встановлення таксономічної структури видового
різноманіття відділу Pinophyta зелених насаджень м. Миколаєва. Об'єктом
дослідження є аборигенна та культивована дендрофлора відділу
Pinophyta в паркових фітоценозах м. Миколаєва. Камеральна обробка та
гербаризація рослин виконувалась за загальноприйнятою методикою,
визначення видів здійснювалось за допомогою „Определителя растений
Украины” [1], видові назви рослин узгоджені із довідниками "Каталог
дендрофлори України" [2] та „Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural
checklist”[7].
На основі камерального опрацювання власних матеріалів, з урахуванням даних літературних джерел [4], нами складено флористичний
список дерев та чагарників м. Миколаєва, що включає 33 види голонасінних рослин, які належать до 18 родів, 6 родин, 4 порядків, 3 класів
відділу Pinophyta.
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У таксономічній структурі виявленої дендрофлори домінують представники класу Pinopsida (31 вид, 94%). Серед порядків найбільшою
кількість видів представлений порядок Pinales (28 видів, 85%), по одному виду нараховують порядки Ginkgoales та Ephdrales.
Провідними родинами дендрофлори є Cupressaceae (15 видів,
45%) та Pinaceae (13 видів, 39%), решта родин представлені 1-2 видами.
Середня кількість видів у родині становить 5.5, що дає змогу виявити
домінуючі родини досліджуваної флори. Роди розподіляються по родинах
так: Cupressaceae – 7, Pinaceae – 6, Taxaceae – 2, решта родин представлені лише по одному роду. Серед родів провідне місце займає рід
Juniperus, що нараховує 8 видів (24% від загальної кількості видів). Це,
зокрема, Juniperus communis, J. virginiana, J. sabina, J. excelsa,
J. horizontalis, J. squamata, J. chinensis, J. scopulorum. Значною кількістю
видів також представлені роди Рісеа та Pinus (по 4 види, 17%). Решта 15
родів включають 1-2 види.
Найбільш розповсюдженими на території м. Миколаєва є види
Pinus sylvestris L., Pinus pallasiana L., Рicea abies L., Platycladus
orientalis (L.) Franco., Thuja occidentalis L., Juniperus sabina L. Причиною
переважання саме цих видів рослин, на нашу думку, є добра адаптація
до кліматичних умов степової зони, значної морозостійкості та посухостійкості, здатності протистояти антропогенному впливу урбанізованих
територій та ураженню фітопатогенними грибами та шкідниками. Перераховані види невибагливі до родючості ґрунту, що дає змогу використовувати їх і на збіднених міських ґрунтах.
Нами була визначена пропорція біоти відділу Pinophyta (співвідношення середньої кількості родин в порядку до середньої кількості родів
в родині і до середньої кількості видів у роді): 1,5 : 3 : 2. За отриманими
даними, можна зробити висновки, що показник таксономічного багатства
відділу Pinophyta невисокий; частково це можна пояснити впливом комплексу несприятливих факторів урбанізованого середовища.
Порівняння отриманих результатів щодо таксономічної структури
М.Миколаєва із з таксономічною структурою голонасінних рослин м. Одеси [5] показало, що є ряд спільних тенденцій у розвитку дендрофлори.
Зокрема, виявлено подібність провідних таксонів – найбільшою кількістю
родів представлена родина Cupressaceae та рід Juniperus. Але, в цілому,
видове різноманіття голонасінних рослин флори м. Одеси порівняно вище, що є наслідком ефективної інтродукційної роботи Ботанічного саду
ОНУ ім. І.І.Мечникова. Перспективами наших подальших досліджень є
всебічне вивчення біоморфологічних особливостей голонасінних рослин.
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ГІНКГО ДВОЛОПАТЕВИЙ НА ПОЛТАВЩИНІ: ПІДСУМКИ 120РІЧНОЇ ІНТРОДУКЦІЇ
Самородов В.М.
Полтавська державна аграрна академія

Релікт третинного періоду – гінкго дволопатевий (Ginkgo
biloba L.) – листопадне дводомне дерево – екзот із відділу Pinophyta привертає до себе увагу дослідників різних напрямків. Адже ця найстаріша
рослина нашої планети (палеонтологічні залишки якої датуються
200 млн. років) має полі функціональне використання.
В Україні цей вид, занесений до Міжнародної Червоної книги, лише зараз набуває поширення,хоч вперше був інтродукований ще із
1809 р.[1]. Завдяки спрямованій праці багатьох поколінь ботаніків, паркобудівників та пересічних громадян, це й екзот культивується у Ботанічних садах і парках Полтавщини від 1894 р.[1]. З того часу і по сьогодні
його інтродукція обіймає два періоди : перший – від 1894р. по 1974 р.,
та другий – від 1975р. і по сьогодні.
За перший період інтродукції на теренах Полтавщини росло лише
шість дерев гінкго – п’ять у Полтаві та одне в Устимівському дендропарку. Немає жодної інформації звідки вони походили і яким чином потрапили до дендроосередків краю. Відомо лише те, що деякі дерева які росли
у той час в Полтаві вступили в репродуктивну фазу, і одне з них жіночої
статі утворювало насіння. На превеликий жаль, ці рослини, які перенесли складні метеоумови та соціальні потрясіння і не зазнали при цьому
ніяких пошкоджень, після 1956 р. були спиляні. До 1975 р. було ще декілька спроб культивувати гінкго у Полтаві, але вони не мали позитивних
результатів.
Другий етап інтродукції гінкго на Полтавщині почався від 1975 р.
За 40 років які минули відтоді гінкго почали вирощувати у ботанічних
садах, дендраріях і парках Полтави, Кременчука, Лубен, Миргорода,
Хоролу, а також у десяти районах області: Диканському, Глобинському,
Кобеляцькому, Кременчуцькому, Лубенському, Машівському, Миргородському, Пирятинському, Семенівському та Шишацькому. Все це, - свідчення значного розповсюдження гінкго Полтавщиною, а також притаманній цьому виду екологічній пластичності.
Станом на 1.01.2015 р. у ботанічних садах, дендраріях та парках
нашої області зростає 75 різновікових дерев гінкго. Всі вони були інтродуковані у вигляді саджанців із різних ботанічних осередків Сухумі, Києва, Одеси, Харкова, Ужгорода. Але їх переважна більшість була завезена
з Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НААН України
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(м. Київ).
Найбільше з цих дерев (35 особин) зростає у Полтаві. З них 28,
60% припадає на дендрарій Полтавської державної аграрної академії, а
16,10% росте у Вавиловіарії – меморіальному парку Полтавської сільськогосподарської дослідної станції імені М.І. Вавилова НААН.
На теренах області ростуть різні за віком дерева. Переважають
особини восьми – десяти років. Разом з цим маємо рослини які вже вступили у репродуктивний стан. Найстарші з них ростуть у Ботанічному саду
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Їх вік сягає 43 років. Три з них чоловічої статі, а одне – жіночої.
На 27-му році життя вони вступили в репродуктивний стан. Дещо молодші від них дерева з дендрарію аграрної академії. Одному з них – чоловічому, - 40 років, решті – двом чоловічим і одному жіночому по 35 років.
Такі ж за віком два чоловічі і одне жіноче дерева які ростуть у Вавиловіарії. Репродукція дерев аграрної академії і Вавиловіарію почалась відповідно на 28-му і 30-му роках життя.
Таким чином, на сьогодні, в Полтавській області росте три жіночі
дерева які утворюють шишкоягоди з насінням. Виявлено їх репродуктивний потенціал, який дозволяє щорічно заготовляти насіння та вирощувати з нього садивний матеріал для озеленення області.
Досвід культивування гінкго на Полтавщині свідчить про успішність його адаптації до умов області. Так, вегетація його дерев триває
170-185 днів, що вкладається в агрокліматичні параметри притаманні для
нашого краю. Період росту видовжених пагонів 65-70 днів, що відповідає
більшості аборигенних видів з тенденцією до затухання ростових процесів у другій половині літа. Це повністю забезпечує своєчасне здерев’яніння пагонів, та їх підготовку до перезимівлі.
Максимальну кількість шишкоягід (3436 шт.) зібрано у 2014р. з
жіночого дерева гінкго яке росте у Ботанічному саду педагогічного університету. З цієї ж рослини зібрано майже 6 кілограмів очищеного від
саркостести насіння (у 2014р.). Але переважно більшу масу однієї насінини, в середньому 2,27г, має жіноче дерево з дендрарію аграрної академії. Виповненість насіння коливається по роках, так само як і його
схожість. Та не дивлячись на це, вже отримані сіянці власної репродукції,
які використані для поповнення дендрологічних колекцій низки наукових
та учбових закладів.
Таким чином, можна констатувати, що охарактеризований генофонд гінкго дає можливість для збільшення біологічної різноманітності
культурної флори Полтавщини. У подальшому необхідно спрямувати
зусилля на відбір найбільш декоративних, високоврожайних та адаптованих до екологічних умов області рослин. Все це буде сприяти більш
широкому використанню гінкго у паркобудівництві, озелененні та лікарському рослинництві.
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НОВЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ EPIPACTIS HELLEBORINE (L.)
CRANTZ В ДОЛИНІ НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ Р. СУЛИ
Смаглюк О.Ю.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Однією з характерних особливостей сучасного техногенного стану
розвитку біосфери є активація процесу денатуралізації природних екосистем, зумовленого зростанням в глобальному масштабі антропогенного
впливу на живу природу, що веде до дигресії цілих біномів.
Дослідження екологів та біологів свідчать, що найбільш чутливим
компонентом природних екосистем до різних форм техногенного впливу
є рослинний світ.
На сьогоднішній день на земній кулі під небезпекою зникнення
знаходиться біля 25 тис. видів судинних рослин [1].
Протягом агрокультурного періоду значні зміни в структурі природних ландшафтів відбулися і в Україні. В Лісостеповій зоні природні
ландшафти займають приблизно 15-20% територій; хоча корінних лісових угруповань крім тих, що охороняються на територіях природо заповідного фонду практично не залишилося.
Особливо відчутним даний процес є на лівобережжі Лісостепу, де
природні екосистеми та біологічне різноманіття відчутно бідніше ніж на
лівобережжі (особливо в порівняння з Поліссям та Карпатами).
Весною 2014 року нами проводився збір польового ботанічного
матеріалу за темою «Лісова рослинність нижнього басейну р. Сула» в
Полтавській адміністративній області. В процесі роботи виявлено зростання судинного виду рослини, що занесена до Червоної книги України –
коручки морозниковидної (Epipactis helleborine) [2].
Яка зростає на ділянці широколистяного лісу, що пропонується
для створення ботанічного заказника місцевого значення і знаходиться в
околицях села Олександрівка Михнівської сільської ради Лубенського
району. В лісогосподарському відношенні це 6 виділ 35 кварталу Оржицького лісництва Лубенського держлісгоспу. В геоморфологічному відношенні це схилова частина (пн.-зах. схил із загальним кутом нахилу 3–4о)
денудованого лесового плато із сірими лісовими грунтами, порослого
широколистяним лісом. Поверхня схилу порізана неглибокими ярками та
ускладнена слабо вираженими зсувовими терасами. Подекуди спостерігаються рукотворні рови, що вочевидь є артефактами попереднього господарювання.
Рослинний покрив представлений дубово-грабовим лісом в якому
проводились вибірково-санітарні рубки. Більшість дерев верхнього ярусу
мають порослеве походження. Вік деревостану за основною породою
(дубом звичайним) біля 70 років. У верхньому ярусі деревостану співдомінують Quercus robur (40%), Carpinus betulus (40%). Як домішка у деревостані зростає Tilia cordata (+). Зімкнутість другого ярусу не виражена
ніде, але повсюдно розрізненими екземплярами зустрічаються підріст
Acer platanoides (+), Acer campestre (+). Із чагарників у цьому ж ярусі
зростають Grossularia reclinata (+), Euonymus verrucosa (+). Відмітною
рисою трав`яного ярусу є присутність представників усіх основних і
типових синузій та феноритмотипічних груп видів східноєвропейських
широколистяних лісів: зокрема зимовозелених хамефітів та гемікриптофітів – Carex pilosa (20%), Galeobdolon luteum (20%), Asarum
europaeum (+), Pulmonaria obscura(+); ефемероїдів та геміефемероїдів –
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Ficaria verna (+), Adoxa moschatelina (+), Scilla bifolia (+), Anemonoides
ranunculoides (+); літньовегетуючих видів із раннім розвитком –
Mercurialis perennis (15%), Viola odorata (+), Aegopodium podagraria (+),
Stellaria holostea (+), Melica nutans(+), Lathyrus nirga (+), Lathyrus
vernus (+), Viola mirabilis(+); літньовегетуючих із пізнім розвитком –
Epipactis helleborine (+); ярових напівпаразитних трав – Melampyrum
nemorosum(+); архегоніат – Cystopteris fragilis (+), Dryopteris filixmas (+). У цьому ж ярусі повсюдно зустрічаються ювенільні та імматурні
особини більшості порід деревного та чагарникового ярусів.
Загально-екологічна та природоохоронна значимість цієї ділянки
для природного комплексу лівобережжя Дніпра на цій ділянці Кременчуцького водосховища визначається:
а) зростанням тут виду судинних рослин, що занесений до Червоної книги України – коручки морозниковидної (Epipactis helleborine), що
тут представлена мало-чисельною популяцією (відмічено 5 особин), які
зростають розрізнено по всій території вказаного лісогосподарського
виділу;
б) необхідністю охорони і збереження важливих для підтримання
біогеоценотичного різноманіття регіону типів біотопів, що належить охороняти згідно переглянутого в 2010 році Додатку І Резолюції 4 (від
1996 року) Бернської конвенції зокрема:
– G1.A1.4 широколистяних лісів на силових ділянках із мезотрофними та евтрофними ґрунтами;
в) наявністю тут цілого ряду видів судинних рослин, що рекомендовані до охорони в межах Полтавської області, зокрема: великої за
площею виявлення і досить чисельної місцевої популяції зеленчука жовтого (Galeobdolon luteum), високо-чисельної популяції проліски дволистої
(Scilla bifolia), мало чисельної популяції пухирника звичайного
(Cystopteris fragilis);
г) значимістю цієї ділянки лісу як однієї із найкраще збережених у
структурно-ценотичному відношенні широколистяно-лісової рослинності
лівобережного Дніпра.
Створення тут заказника за рахунок вказаної території суттєво
збільшить
біотопічне
різноманіття
охоронюваного
природнотериторіального комплексу Придніпровського Лівобережжя і дозволить
попередити можливі будь які негативні господарські впливи.
Рекомендації щодо заповідного режиму:
– заборона суцільних рубок та випасу худоби.
Заповідна структура Полтавської області включає в себе 387
об’єктів, загальною площею – 142412, 8215 га з яких 358 об`єктів місцевого значення площею – 91499, 9015 га, загальний відсоток заповідності
4, 95% [3].
Природо-заповідні об’єкти були виявлені та описані на протязі достатньо великого часового проміжку в зв’язку з чим територіальне розміщення нових заповідних об’єктів слід створювати з урахуванням, щоб
останні формували екокоридори як основні шляхи територіального поширення вразливих та цінних видів рослин.
Література
1.

Шеляг-Сосонко Ю. Р. Зеленая книга Украинской ССР – Киев: Наук. думка,
1987.

73

2.
3.

Червона книга України. Рослинний світ / За заг. ред. Я.П. Дідуха. – К.:
Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.
Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення Полтавської області станом на 01.01.2015.

УРОЧИЩЕ «ГРИШКИН ЛІС» – ОСЕРЕДОК ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЛІСОВОЇ ФІТОРІЗНОМАНІТНОСТІ В М. ПОЛТАВА
Смоляр Н.О.1, Донченко Д.В.2
«Інститут біології» Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
2Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
1ННЦ

У зв’язку з високим ступенем антропогенізації, проблема збереження вцілілих природних комплексів як осередків збереження природної фіторізноманітності на території України, в тому числі й на Полтавщині, є досить актуальною. Для міста Полтави, як і для будь-якого іншого, міста чи населеного пункту з урбанізованими, рекреаційними та селітебними зонами, які постійно розширюються, природні об’єкти, на
території яких збереглися типові та унікальні природні комплекси, фітоценози та види, є особливо значимими.
Останнім часом здійснюється оптимізація природно-заповідної мережі Полтавської області, частиною якої є локальна природно-заповідна
мережа міста Полтави, що нині репрезентована 34 об’єктами загальною
площею 205,75 га. В ній найбільш представленими є об’єкти колекційного блоку (парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва) та ботанічні
пам’ятки природи місцевого значення (окремі вікові дерева, групи дерев
чи незначні за площею бульвари та сквери). Згідно концепції природозаповідання для Полтави увага звертається на екологічну, природоохоронну та наукову роль зелених зон міста, наприклад, природні комплекси в
околицях сіл Вакуленці, Буланове, Нижні Млини та ін. [2].
Однією із таких територій, яка, до того ж, нині виконує значні рекреаційні функції і у зв’язку з цим піддана значному рекреаційному навантаженню, є урочище «Гришкин ліс» – масив широколистяного лісу
суміжно з мікрорайоном Половки м. Полтава (Київський район міста)
площею орієнтовно 50 га, що має локалізацію «лісового острова» серед
забудов та інших селітебних територій.
Урочище «Гришкин ліс» є залишком вікових, зональних для Лівобережного Лісостепу, дібров із добре збереженим природним біорізноманіттям, у складі якого виявлені й раритетні види флори [2]. За структурою фітоценозів, флористичним ядром і наявністю раритетних видів цей
лісовий масив є подібним до Розсошенського лісу, який охороняється із
1982 року в статусі ботанічного заказника місцевого значення «Розсошенський» і є одним із еталонних об’єктів такого рангу за характеристиками біорізноманітності [1]. Очевидно в минулому ці урочища територіально входили до суцільних масивів дібров, що оточували Полтаву, а ще
раніше займали й територію сучасної Полтави.
На території урочища «Гришкин ліс» домінують угруповання кленово-липово-дубового лісу бруслиново-зірочникового зі значною участю
Fraxinus excelsior у деревостані. Перший ярус лісу формують Quercus
robur L., Fraxinus excelsior, Tilia cordata Mill., Acer platanoides L., другий –
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Ulmus laevis L., Acer campestre L., Sorbus aucuparia L., Betula pendula
Roth. Підлісок утворюють Euonymus verrucosus Scop., Euonymus
europaea L., Rhamnus cathartica L., Crataegus oxyacantha L., зрідка зустрічаються Corylus avellana L., Sambucus nigra L. На узліссі суцільні
смуги утворює Prunus spinosa L.
Трав'янистий ярус має на багатьох ділянках трансформований характер як наслідок значної неврегульованої рекреації. Однак, у цілому
флористичний склад і структура лісу на даний час добре збережена і
виявлена. Домінантом трав'янистого ярусу виступає частіше Stellaria
holostea L., на вологіших місцях, особливо ближче до тальвегу яру, –
Aegopodium podagraria L., на добре освітлених схилових місцевостях –
Poa nemoralis L.
Основне флористичне ядро формують Carex pilosa Scop. (подекуди
утворює незначні за площею куртини), Mercurialis perennis L.,
Polygonatum multiflorum (L.) All., Asarum europaeum L., Roegneria canina (L.) Nevski, Pulmonaria obscura Dumort., Glechoma hederacea L., Viola
mirabilis L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Campanula persicifolia L.,
Scrophularia nodosa L. та ін.
Значною
є
участь
рослин –
лісових
нітрофілів:
Lamium purpureum L., Urtica dioica L., Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et
Grande, Geum urbanum L., Galium rivale (Sibth. et Smith.) Griseb., Lactuca
serriola Torner, Lactuca chaixii Vill. У складі флори відмічені й адвентивні
види: Stenactis annua Nees., Impatiens grandulifera Royle, Solidago canadensis L., Erigeron canadensis L.
На узліссях та галявинах зростають Hypericum perforatum L.,
Origanum vulgare L., Achillea submillefolium L. та інші узлісні й деякі лучно-степові види.
Навесні трав'янистий покрив лісу представлений синузіями ранньовесняних ефемероїдів, домінантами яких є Scilla siberica Haw. (регіонально рідкісний вид), Corydalis solida (L.) Clairv., Ficaria verna Huds.,
Anemone ranunculoides L. з участю інших весняноквітуючих рослин.
У центральній частині урочища сформоване незначне за площею
болото, на якому відмічені монодомінантні угруповання Typha latifolia L.,
на більш обводнених місцях із участю Phragmites australis (Cav.) Trin ex
Steud. По периферії болота збільшується участь інших типових гігрофільних видів: Angelica archangelica L., Carex acutiformis L., Carex
pseudocyperus L., Bidens tripartita L., Lycopus europaeus L., Solanum
dulcamara L., Eupatoria cannabinum L., Urtica galeopsifolia Wierzb. ex Opiz,
Poa palustris L., Symphytum officinale L.,
на більш сухішому –
Glechoma hederacea L., Prunella vulgaris L., Lysimachia nummularia L.,
Ranunculus repens L., Anthriscus sylvestris L., Humulus lupulus L. Зустрічаються поодинокі (або групи) деревa Salix alba L. та кущисті верби – Salix
cinerea L., S. triandra L., S. fragilis L.
У складі флори урочища відмічено шість видів рідкісних рослин, із
яких два включені до Червоної книги України (Allium ursinum L., Tulipa
quercetorum Klok. et Zoz) [3] та чотири – до регіонального списку (Scilla
siberica Haw., Convallaria majalis L., Corydalis marschalliana Pall, ex Willd.
та Vinca minor L.).
Унікальним явищем, що складає значний созологічний та науковий
інтерес є місцезростання на території масиву двох видів рослин, занесених до Червоної книги України.
Allium ursinum – реліктовий вид, який одиничними місцезнахо-

75

дженнями відомий для Лівобережного Лісостепу України [3], приурочений до вологих місць уздовж джерела по тальвегу яру. У цьому місцезнаходженні Allium ursinum добре розмножується і поширюється, що підтверджено результатами демекологічних досліджень.
Середньочисельною на території масиву є й ценопопуляція Tulipa
quercetorum, який теж тут здатний до самовідтворення (виявлені різні
вікові стани, де переважають молоді), однак насіннєвому розмноженню
його на території лісу перешкоджає неврегульована рекреація та масовий збір квітуючих рослин.
Досить багатим є й тваринний світ місцевості, який відносно добре
представлений, незважаючи на значний антропогенний вплив, і потребує
спеціальних досліджень.
Біорізноманітність урочища, незважаючи на значний рекреаційний
пресинг, характеризується досить високими показниками наукової цінності (як за критерієм репрезентативності, так і унікальності – флористичної, ценотичної, фауністичної). Тому з метою збереження лісового масиву як осередку збереження лісової біорізноманітності та унікальної
пам’ятки природи нами пропонується забезпечити його охорону у статусі
ботанічного заказника місцевого значення.
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ЦІННІСТЬ РИЦИНИ – В НАСІННІ
Шокало Н.С.
Полтавська державна аграрна академія

Всім нам доводилось влітку й восени милуватись яскравими рослинами рицини, що схожа на екзотичну пальму. Вона прикрашає квітники, створюючи ефектні композиції як у поєднанні з іншими представниками флори, так і окремо. Рицина – єдиний представник даного виду, що
має декілька садових різновидностей. Можна зустріти рослини червоно- і
зеленолисті, у яких коробочки дуже яскраві (багряно-червоні, рожевочервоні, пурпурові) або зелені. Дехто знає, що насіння рицини отруйне і
його категорично неможна вживати в їжу, особливо дітям. А що нам відомо про цю рослину як технічну культуру, а не лише декоративну?
Рицина (Ricinus communis) належить до роду Ricinus, родини молочайних (Euphorbiaceae). У країнах із тропічним та субтропічним кліматом вона росте та розвивається як багаторічна рослина з деревоподібним
стеблом до 10-12 м заввишки та кроною до 5 м у діаметрі. Тривалість
життя її тут досягає 10 років. У районах із помірним кліматом (південь
України) рицину вирощують як однорічну рослину висотою 1-3 метри [3].
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Олія рицини є важливим комерційним продуктом. Ще в далекому
1840 р. «Земледельческая газета» писала про актуальне і сьогодні: «Хоча відомо про використання цілющої рицинової олії, але до цього часу ще
ніхто у нас не брався належним чином за розведення цієї корисної рослини, яка обіцяє тому, хто її розводить, істотну винагороду» [5].
Річ у тім, що насіння рицини містить до 55% жирної невисихаючої
олії, білкові речовини – альбуміни і глобуліни (до 17%), фермент ліпазу,
токсальбумін рицин (до 2-3%); алкалоїд рицинін (0,1-1%), безазотисті
речовини (10-12%), клітковину (близько 18%). У складі рицинової олії є
однокислотний тригліцерид рицинолевої кислоти (75-85%), олеїнова
(9%), лінолева (3%), пальмітинова, стеаринова і діоксистеаринова кислоти, гліцерин та неомилювані речовини (до 0,4%). До складу білкових
речовин входить маловивчений токсальбумін – рицин – небезпечна отруйна речовина [2].
Такий хімічний склад зумовлює надзвичайні властивості рицинової
олії. Ця унікальна олія не висихає, до того ж є найбільш щільною і
в’язкою з усіх рослинних олій. Температура її застигання – мінус 18–
220С; розчиняється в спирті, але не розчиняється у нафті і бензині. Завдяки цьому вона використовується як найкращий, майже не замінимий
мастильний матеріал в авіації, ракетній техніці, точних приладах і т. д.
[1].
Рицинова олія застосовується у багатьох сучасних галузях промисловості. Галузі застосування рицинової олії постійно розширюються і
потреба в ній з року в рік зростає.
Рицинову олію одержують із насіння рицини гарячим або холодним пресуванням. Гаряче пресування забезпечує більший вихід олії,
проте якість її гірша, позаяк в олію із насіння потрапляють отруйні речовини – дуже токсичний білок рицин та алкалоїд меншої токсичності –
рицинін. Тому така олія придатна тільки для технічних потреб.
Для виготовлення ліків використовують касторову олію, відпресовану холодним способом [4]. Ще Геродот, Діодор, Пліній згадували у
своїх працях рицину як лікарську рослину. Касторка, окрім послаблюючої дії, має сильні бактерицидні та антисептичні властивості. Знаменита
мазь Вишневського містить 94% касторової олії. Вона незамінна при
лікуванні ран, виразок, пролежнів та ін., оскільки сприяє прискоренню
процесу регенерації. Касторова олія міститься в складі багатьох мазей,
бальзамів для прискорення росту волосся. Ненасичені жирні кислоти
чудово живлять, захищають, пом’якшують, запобігають старінню нашої
шкіри, надають їй блиску та еластичності. Давно відома касторка допоможе не гірше за дорого-вартісні засоби при видаленні бородавок,
пом’якшенні мозолів, вона використовується для поліпшення росту вій і
волосся.
У промисловості рицинова олія широко застосовується для виготовлення захисного покриття. Внаслідок вмісту у молекулі рицинолевої
кислоти оксигрупи, рицинова олія належить до невисихаючих. Якщо
провести дегідратацію, тобто відщеплення оксигруп, що відбувається
одночасно з відщепленням одного атому водню від сусіднього з оксигрупою атому вуглецю, то рицинолева кислота переходить в ізомер лінолевої кислоти, яка є основою у невисихаючих оліях. Дана реакція дозволяє
використовувати рицинову олію у виробництві плівкоутворювачів та
оліф.
Здавна відомо про використання рицинової олії у парфумерній і
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хімічній промисловості для отримання з неї енантового альдегіду
СГ1з(СН2)5С і ундециленової кислоти СН2 = СН – СН2ОН, які можуть
бути використані також для приготування важливих видів поліамідних
смол. Тому можна передбачити подальше розширення сфери використання рицинової олії у сучасних галузях хімічної промисловості. Це підтверджується й тим, що світові ціни на рицинове насіння невпинно зростають. Знежирене борошно з насіння рицини, виготовлене без нагрівання, являє собою препарат сирої ліпази, яка може бути використана для
гідролізу складних ефірів, у т.ч. рослинних олій. У присутності тригліцеридів ліпаза витримує без інактивування нагрівання до 165 0С. Знежирена – інактивується за 60 0С. Рицинова олія використовується для отримання алкідних і епоксидних смол, алізаринової олії, енантового альдегіду, себацинової та ундециленової кислот.
Діелектрична стала рицинової олії вища діелектричних сталих інших рослинних олій, що також обумовлено наявністю оксигрупи і рицинолевої кислоти. Діелектрична стала рицинової олії 4,0-4,5, у той час як
у решти олій – 3,0-3,2. Це дозволяє використовувати рицинову олію як
рідкий діелектрик і як сировину у виробництві радіотехнічної апаратури.
З минулого століття широко застосовувались рідини на рициновій
основі для гідроприводів гальм автомобілів. До цього часу у гальмівних
системах з барабанними гальмівними механізмами використовують рідину БСК – бутиловий спирт і касторова (рицинова) олія, оскільки дана
рідина характеризується високою стійкістю, не гігроскопічна, не агресивна для гумових деталей, має мастильні та антикорозійні властивості.
Перспективним є використання рицинової олії як мастильного матеріалу – такого, що відповідає сучасним вимогам. Завдяки процесу естолідизації мастильні матеріали можуть мати задану в’язкість у більш
широкому інтервалі від’ємних і додатних температур.
Рицинова олія як мастильний матеріал має ряд переваг порівняно
з мінеральними оліями: широкий діапазон робочих температур (Т замерзання = 16, Т спалаху = 2750С), нерозчинність у нафтопродуктах, нетоксичність, неагресивність відносно більшості пластмас. Головними недоліками, що обмежують застосування цієї речовини як мастильного матеріалу, є її швидке окислення і низька теплопровідність[6].
Таким чином, насіння рицини – цінне джерело одержання олії, яка
використовується у багатьох галузях господарювання. Саме тому дослідження інтродукції цієї важливої стратегічної культури в перехідній південній частині Полтавської області набувають пріоритетного значення.
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РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

ЕСЕНЦІАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ МЕТАБОЛІЗМУ
Цебржинський О.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Регуляцію метаболізму, функцій, морфогенезу на рівні життєвого
циклу клітин виконує генна регуляція, на рівні онтогенезу організму –
рецепторна регуляція, на рівні біоценозу – ессенціальна регуляція. Ці
форми регуляції визначають відповідно генетичний, онтогенетичний,
екологічний (а також акумуляційний) механізми здоров’я та патології.
Ессенціальний механізм є впливом біоценозу на біологічні регрес
або прогрес популяцій організмів, між- і внутрішньопопуляційні зв'язки,
опосередковано діє на екологічну сукцесію біоценозу, насамперед діє
крізь харчові ланцюги, а також крізь зміни хімічного складу довкілля Для
всього живого (і особливо для людини) біогеоценоз поставляє есенціальні (незамінні) необхідні речовини. Крім цього, організми продукують
токсини, екзогормони.
Біоелементи: C, H, O, S, N, P – мікроелементи (входять до складу
біополімерів і низькомолекулярних сполук), мікроелементи – Na, K, Ca,
Mg, Zn, Fe, Ni, Co, Cu, Mn, Mo, W, Cr, V, F, Cl, Br, J, Se, B, Si, можливо Rb,
Li, Sr, Ge, As (підтримують осмотичний тиск і мембранний потенціал,
входять до складу деяких гормонів, вітамінів, месенджерних систем,
твердих тканин, ферментів).
Вітаміни (A, D, E, C, P, PP, В2, В1, В5, В6, В9, В12, Н, K) і вітаміноїди
(ліпоат, ерготіонеїн, пара-амінобензоат, пірол-хінолінхінон – В14, інозитол, оротова та пангамова кислоти, S-метилметіонінсульфоній-хлорид,
карнитин, холін, убіхінон) є попередниками гормонів, антиоксидантами,
кофакторами ферментів.
Незамінні жирні (лінолева та ліноленова кислоти входять до складу мембранних ліпідів, дають арахідонат, а з нього гормоноїди ейкозаноїди) та амінокислоти (валін, лейцин, ізолейцин, метіонін, фенілаланін,
триптофан, треонін, лізин, а також частково незамінні тирозин, аргінін,
метіонін). Амінокислоти необхідні для синтезу білка, перетворення у
замінні амінокислоти, алкалоїди, гормони, нейромедіатори, невеликі азот
місткі сполуки.
Біоелементи, вітаміни, незамінні жирні та амінокислоти для різних
організмів можуть бути різними, виробляються в більшості рослинами і
бактеріями, потрібні в певних кількостях, а нестача або надлишок токсичні.
Біохімічні взаємодії відомі між мікроорганізмами, між ними та грибами (наприклад, антибіотики), рослинами, тваринами, між грибами та
рослинами, тваринами, між рослинами (алелопатія), між рослинами та
тваринами, між рослинами.
Токсини пошкоджують виконавчі структури мембрани, їх канали,
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цитоскелет, ферменти (наприклад, ціаногенні глікозиди через HCN інгибують цитохромоксидазу), синтез білка, активують шляхи вторинних
месенджерів і імунної відповіді, ініціюють (Н2О2) або гальмують (глютатіон) неферментативне вільнорадикальне перекисне окиснення у водоймах, як протеази розщеплюють білки, у тому числі крові, перешкоджають
проведенню нервових імпульсів}, діють як агоністи або антагоністи гормонів (фіто естрогени) і нейромедіаторів (алкалоїди). Токсини продукуються бактеріями, грибами, рослинами, тваринами, слугують для нападу
та захисту проти поїдання або паразитизму.
Агоністи і антагоністи лігандів рецепторних систем визначають
смак і запах, діють проти фітофагів, як кайромони (речовини, що сприймаються як корисні), атрактанти, феромони, антифіданти, ювенільні
гормони та ліньки, хемостерилянти (канабіноїди) і афродізіаки, аломони
(отрути захисту між тваринами). Наприклад, для екологічної сукцесії
чапараля важливі α- і β-пінени – ростові інгібітори рослин, після пожежі
їх стає менше, що стимулює ріст рослинності, але розвиток кустів чапараля пригнічує піненами ріст трав, що сприяє конкуренції за воду. В
плантаціях кофе кофеїн пригнічує мітози корінців сусідніх цих рослин.
Хімічні взаємодії організмів сприяють біорізноманіттю та заміні організмів і видів у біоценозі.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПОВІДАННЯ
ЛІСОВОГО УРОЧИЩА БОРОК
Ащеулова І.П., Тищенко Ю.Г.
Глухівська загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів імені М.І. Жужоми
Сумської обласної ради

Антропогенний вплив на рослинний покрив приводить до зміни
видового складу, поширення, чисельності окремих видів. Кожен вид
входить до складу певних фітоценозів, звідси актуальною є необхідність
виявлення цінних ділянок рослинного покриву, які служать притулком
для одного або ряду видів рідкісних рослин, проводити їх моніторинг та
розробки заходів по охороні [1].
Мета роботи – вивчити екологічний стан лісової рослинності та
обґрунтувати доцільність заповідання природного комплексу урочища
Борок.
Завдання роботи: вивчити видове різноманіття рослин лісового
урочища, визначити рідкісні рослини; встановити особливості життєвого
стану дерев за щільністю, висотою крони, дефоліацією та дехромацією
хвої у сосни звичайної; вивчити біологію рослини Червоної книги плауна
річного (Lycopodium annotinum), що росте в урочищі.
Урочище Борок знаходиться на околиці нашого міста. Це урочи-
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ще – ділянка хвойного лісу. Головною лісоутворюючою породою є сосна
звичайна. Площа Борка 173 га. Ми визначили 4 дослідних точок в та 5
контрольна в заміській зоні біля с. Некрасове. На зазначених ділянках
порахували загальну кількість видів. Нами було визначено 118 видів
рослин, з них 12 видів дерев, 21 вид кущів, 85 видів трав'янистих рослин. 2 види в Червоній книзі України, 5-книзі Сумщини.
Для вивчення екологічного стану визначили щільність деревостану, наявність живої крони та її стан, які визначаються рівнями дефоліації
та дехромації. Для вивчення особливості життєвого стану сосни звичайної в урочищі Борок визначили, показники пошкодження та усихання
хвої. Відібрали по 200 хвоїнок з чотирьох точок та 200 хвоїнок заміської
території. Хвоїнки розподілили за класами пошкодження. Результати
дослідження розмістили в таблицю.
Серед 200 обстежених хвоїнок в урочищі, 119 мають пошкодження
другого та третього класу, рівень дехромації складає 59,5% від загальної
кількості дослідних хвоїнок. 63 хвоїнки мають усихання 2-4 класів, рівень дефоліації складає 26,5%. Ці показники дещо вищі, порівняно з
показниками контрольної точки у заміській зоні біля с. Некрасове, відповідно пошкодження 41%, усихання 18,5%. Показники пошкодження та
усихання (дехромації та дефоліації) хвої говорять про вищий рівень забруднення повітря в урочищі, ніж в заміській зоні [3].
Для встановлення тривалості життя хвої провели візуальну оцінку
пагонів сосни. Кількість дослідних дерев – по 20 на кожній ділянці. Тривалість життя хвої встановили шляхом огляду пагонів з хвоєю по мутовках Обстежили верхню частину ствола за останні роки – кожна мутовка,
рахуючись зверху, це рік життя. Дані обстеження занесли в таблицю. З
наведених даних розрахували індекс тривалості життя хвої (Q) за формулою: де Q – індекс тривалості життя хвої; В1,В2,В3 – кількість дерев з
тривалістю життя хвої відповідно1, 2, 3 років [3].
Індекс тривалості життя хвої сосни в заміській зоні вище на 0,27,
на відміну від хвої дерев, розташованих в лісовому урочищі Борок. Чим
нижче індекс тривалості життя хвої, тим менший термін життя хвої, тим
гірший екологічний стан дерев.
Для визначення кількості дерев з різним станом крони, розглянули
по 20 дерев у кожній точці. Візуально дали оцінку деревостанів по сукупності ознак: стан стовбуру, гілок, по ажурності крони. Дані спостережень занесли в таблицю. За даними спостережень визначили відсоток
зниження щільності крони (f) за формулою:де f – показник зниження
щільності крони; В1, В2, В3, В4, В5 – кількість дерев з відповідним станом крони.
Рівень зниження щільності крони сосни звичайної в урочищі складає 39%, у дерев заміської зони відповідно – 21%. Чим нижчий показник
зниження щільності крони, тим кращий стан дерев.
При вивченні видового складу рослин, встановлені місця поширення рідкісних рослини Сумщини – плауна булавовидного, сонцецвіту
монетолистого, орликів звичайних, щитника гребенястого, котячих лапок
дводомних та рослин Червоної книги України – зелениці сплюснутої та
плауна річного [2].
Встановлена рясність та проективне покриття плауна річного. Рослина зустрічається в дуже малій кількості, рідкісними екземплярами,
значення його рясності за шкалою Друде sol. (solitarius), а проективне
покриття складає близько 10% [1].
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За нашими дослідженнями можемо зробити наступні висновки.
Видове багатства та різноманіття рослин в урочищі Борок складає
118 вид рослин. Хвоя сосни звичайної має певний рівень дехромації та
дефоліації. Індекс тривалості життя хвої в урочищі на 0,27 нижче, ніж у
дерев заміської зони. Рівень зниження щільності крони сосни звичайної в
урочищі складає 39%, у дерев заміської зони відповідно – 21%. Наявність рослин Червоної книги України та Сумщини в урочищі дає підставу
для створення в урочищі заповідної території.
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CУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОЇ МЕРЕЖІ
МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ємець О.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Зменшення біорізноманітності займає особливе місце серед головних екологічних проблем сучасності. Головні загрози безпечному існуванню живих організмів виникають насамперед внаслідок діяльності
людини. Вони полягають у знищенні чи фрагментації природних середовищ існування, що завдає значної шкоди міграції та розселенню видів,
призводячи до ізоляції чисельно невеликих популяцій одна від одної і
тим самим зменшуючи їхні можливості до самовідновлення. Одним із
шляхів збереження біорізноманітності є природозаповідання.
Розвиток заповідної справи здійснюється відповідно до Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України
на 2000-2015 роки та регіональних програм формування екологічної
мережі, головними елементами якої є території та об’єкти природнозаповідного фонду.
Сучасна оптимізована природно-заповідна мережа Полтавської
області станом на 01.04.2013 р. (за уточненими даними Управління екології та природних ресурсів у Полтавській області спільно з Головним
Управлінням Держземагентства у Полтавській області) налічує 387 територій та об’єктів загальною площею 142404,2215 га, що складає 4,953 %
від загальної площі області. Найнижчий показник заповідності (до 1%)
характерний для Великобагачанського, Гребінківського та Миргородського районів.
Миргородський район характеризується переважанням сільськогосподарського природокористування й відзначається великою розораністю
території (63,73 %) та доволі невеликою часткою лісів (8,9 %), значним
відсотком меліорованих земель [2].
Нами здійснено кількісну та якісну оцінку природно-заповідних
об’єктів Миргородського району, що дає змогу проаналізувати їх сучасний стан, визначити їх функціональність, а також з’ясувати можливість
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включення до складу екомереж в якості природних ядер або біоцентрів.
Нами використовувались такі показники для оцінки мережі природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) регіону:
1) загальна кількість природно-заповідних територій та об’єктів
певної території. На досліджуваній території знаходиться 11 об’єктів ПЗФ,
у тому числі 4 заказники (3 – ландшафтні, один – ботанічний) та 7
пам’яток природи (4 – ботанічні, 2 – гідрологічні, одна – геологічна);
2) загальна площа природно-заповідного фонду певної території.
Площа ПЗФ на території Миргородського району становить 1280,02 га.
Найбільша площа ландшафтного заказника «Ярмаківський» – 1053,6 га,
що дозволяє забезпечити охороною різноманітні екосистеми (широколистяні та вологі ліси, лучно-болотні та лучні ценози, соснові насадження на
боровій терасі р. Хорол) [2].
3) показник щільності об’єктів ПЗФ на території Миргородського
району становить 0,71 об’єкти /100 км2, що майже вдвічі менший від
середнього для Полтавської області (1,34) та дещо менший від середнього по Україні (1,08);
4) відсоток заповідності території, тобто відношення площі природно-заповідного фонду певної території до її загальної площі. Для досліджуваної території відсоток заповідності становить 0,87 %, що є досить
низьким у порівнянні із показником у Полтавській області (4,953 %) та в
Україні (6,05 %).
5) коефіцієнт інсуляризованості I та K, що визначає співвідношення рівня фрагментованості природоохоронних територій. Вони визначаються за індексом інсуляризованості (І), який для території Миргородського району становить 0,35, тобто природно-заповідних об’єктів є недостатньо для створення ядер екологічної мережі. При I = 1 екологічні
об’єкти можуть повністю забезпечити репрезентивність території і виконувати роль ядер в екологічній мережі. Коефіцієнт (I) є низьким, що
свідчить про значну розчленованість природно-заповідних територій. У
регіоні дослідження переважать екологічно нестабільні природнозаповідні об’єкти (до 50 га), їх частка від загальної кількості становить
63,7 %, проте вони займають 7,52 га, що становить лише 0,59 % площі
ПЗФ Миргородського району.
Коефіцієнт K визначає співвідношення рівня фрагментарності наявних заповідних природоохоронних територій до необхідних проектованих (К = 1/І). Для Миргородського району він становить 2,9. Отже, для
досягнення оптимального співвідношення об’єктів екологічної мережі та
природно-господарських систем потрібно збільшити майже в три рази
кількісні показники природно-заповідної мережі Миргородського району.
6) Характеристика якісного складу ПЗФ певної території. За класифікацією природно-заповідних територій, прийнятій в Україні, виділяється 11 категорій. Оцінка проводиться за кількістю і загальною площею
природно-заповідних об’єктів по кожній із категорій. На основі врахування ряду показників (показник заповідності – 0,87 %, індекс інсуляризованості – 0,35 та наявність двох категорій ПЗФ (заказників та пам’яток
природи) за п’ятибальною шкалою [1] для досліджуваної території характерна якісна оцінка в один бал із низькою репрезентативністю природних
комплексів.
Отже, враховуючи низький показник заповідності Миргородського
району, високу частку в структурі ПЗФ екологічно нестійких, невеликих
за площею заповідних територій, їх значну фрагментованість, формуван-
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ня природоохоронної мережі без урахування цілісності та достатності
площі природно-заповідних об’єктів, їх екологічної стабільності, можна
відзначити необхідність подальшої розробки механізму оптимізації природоохоронної мережі та визначення зв’язків системи заповідних територій з іншими складниками екологічної інфраструктури області, що створить передумови для розбудови каркасу екологічної безпеки регіону –
екомережі.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ
ЩОРІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Попельнюх В.В., Рябика М.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Проблема збереження біорізноманіття в Україні на даний момент є
як ніколи актуальною. Вона життєво важлива для окремих видів фауни
та флори, які стали рідкісними або знижують чисельність у результаті
деградації та знищення природних середовищ існування тварин і місць
зростання рослин через ряд негативних факторів, спричинених діяльністю людини.
З метою реалізації державної політики у сфері забезпечення природних умов для існування, відтворення, збереження та невиснажливого
використання біологічного різноманіття, а також виконання вимог Законів України (далі ЗУ) «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», спираючись на статтю 12 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», яка зобов’язує громадяни берегти природу, охороняти та раціонально використовувати її багатства [3], в Україні на державному рівні
щорічно проводяться операції: «Першоцвіт», «Нерест» та «Новорічна
ялинка».
Операція «Першоцвіт» проводиться з метою припинення незаконного збирання, транспортування та продажу рідкісних ранньоквітучих
рослин, занесених до регіональних списків та Червоної книги України
(далі ЧКУ). Підґрунтям до забезпечення виконання операції слугує ЗУ
«Про рослинний світ», а саме статті 30 та 31 згідно яких рідкісні та такі,
що перебувають під загрозою зникнення види рослин заносяться до ЧКУ,
а також рідкісні та типові природні рослинні угруповання підлягають
охороні на всій території України та заносяться до Зеленої книги України
[5]. Також, згідно статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП) за порушення порядку придбання чи збуту
об’єктів рослинного світу, занесених до ЧКУ, передбачена відповідальність у вигляді штрафу на суму від дев’яти (153 грн.) до двадцяти чотирьох (408 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів рослинного світу чи без такої [1, с.46].
За погіршення умов середовища перебування (зростання) рослин,
види які занесені до ЧКУ, знищення, незаконне або з порушенням вста84

новленого порядку вилучення їх з природного середовища, а також порушення умов утримання (вирощування) рослин цих видів у ботанічних
садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі та пошкодження, накладається штраф за статтею 90 КУпАП на громадян від двадцяти (340
грн.) до тридцяти (510 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб – від тридцяти (510 грн.) до п’ятдесяти (850 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого [1, с.47]. Крім того, за
один екземпляр незаконної добутої рослини, занесеної до ЧКУ, передбачена відповідна компенсація за її знищення, наприклад: черемші (цибулі
ведмежої) – 62 грн., шафрану (крокус) та підсніжника – від 49 грн. до 62
грн. (в залежності від виду), сон трави – від 37 грн. до 62 грн. (в залежності від виду), [2].
Завдяки операції «Нерест» посилюється державний нагляд за станом охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів під час
дії наказу «Про встановлення весняно-літньої заборони на лов риби,
інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах», спираючись на статтю 35 ЗУ «Про рибне господарство, промислове рибальство
та охорону водних біоресурсів», згідно якого суб’єкти рибного господарства зобов’язані додержуватися правил рибальства, здійснювати охорону
водних біоресурсів [4], статтю 38, відповідно до якої збереження і відтворення тварин, здійснення окремих видів використання об’єктів тваринного світу може бути обмежено на певні строки та статтю 39 ЗУ «Про
тваринний світ України», згідно з яким при здійсненні будь-якої діяльності, що впливає або може вплинути на стан тваринного світу, мають забезпечуватися умови розмноження тварин [6].
У відповідності до статті 85 КУпАП: порушення правил рибальства
несе за собою попередження або накладення штрафу на громадян від
двох (34 грн.) до десяти (170 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян; грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням електроструму, вибухових або отруйних речовин тощо) – накладення штрафу на громадян від двадцяти (340 грн.) до сорока (680 грн.)
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [1, с.44]; згідно статті 851: виготовлення чи збут заборонених знарядь добування об’єктів тваринного світу  накладення штрафу від дев’яти (153 грн.) до двадцяти
одного (357 грн.) неоподатковуваного мінімуму доходів громадян [1,
с.45]. Правопорушники, окрім адміністративної, можуть понести й кримінальну відповідальності у відповідності до статті 249 Кримінального кодексу України (далі ККУ): незаконне зайняття рибним промислом, якщо
воно заподіяло істотну шкоду – карається штрафом від ста (1700 грн.) до
двохсот (3400 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
обмеженням волі на строк до трьох років [7].
Метою операції «Новорічна ялинка» є посилення державного контролю за охороною лісів від самовільних рубок хвойних насаджень, а
також інших лісових масивів. Перевірки, в першу чергу, здійснюються на
селекційних плантаціях та ділянках з особливо цінними хвойними породами, а також на лісових масивах, що примикають до населених пунктів,
автодоріг, залізниць та особливо на територіях природно-заповідного
фонду [2].
Юридичною підставою операції слугують: стаття 39 ЗУ «Про рослинний світ», згідно якої моніторинг рослинного світу є складовою части-
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ною моніторингу навколишнього природного середовища [5], стаття 65
КУпАП, що передбачає за незаконну порубку хвойних порід накладання
штрафу в розмірі від 85 до 170 грн. та на посадових осіб від 119 до 204
грн. [1, с.35], стаття 88-1, яка передбачає за незаконний збут – від 51 до
255 грн. з конфіскацією об’єктів рослинного світу чи без такої [1, с.46] та
стаття 246 ККУ – незаконна порубка дерев, що заподіяла істотну шкоду
карається штрафом від п’ятдесяти (850 грн.) до ста (1700 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести
місяців [7].
Вищевказані операції проводяться територіальними органами
Державної екологічної інспекції за сприяння Головного державного управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та
регулювання рибальства, Інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста виконавчого комітету міських рад, а
також за участю Головного управління МВС України та громадських інспекторів з охорони довкілля згідно статті 35 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» [2,3].
Отже, знання та дотримання природоохоронного законодавства
допоможе не тільки уникнути відповідальності за незаконні дії, а й збереженню біорізноманіття України.
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ВПЛИВ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО ПРОМИСЛУ НА СТАН ОСНОВНИХ
ЛАНОК ЕКОСИСТЕМИ
Самойлік М.С., Санжаревська О.І.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Нафта і газ залишаються головними природними джерелами, що
задовольняють потреби людства в енергії. Світовий видобуток нафти
наближається до 3 млрд. тонн, потреби ж в нафтопродуктах зростають
на 5,5% щорічно. Високі темпи видобутку нафти і газу перетворили їх на
небезпечні джерела забруднення навколишнього середовища[1] Нині у
світі налічується понад 700 нафтопереробних заводів загальною потужні-
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стю 3,8 млрд т/рік, їх території охоплюють площі в десятки і сотні квадратних кілометрів. За даними проведених досліджень щорічно в світі в
оточуюче середовище потрапляє більше 45 млн. т нафти й нафтопродуктів [2, 3].
Нафтогазова промисловість України представлена підприємствами
з видобутку та переробки нафти і газу. Загалом в Україні відкрито 89
газових, 111 газоконденсатних та 13 газонафтових родовищ. За рівнем
негативного впливу на навколишнє природне середовище нафтогазовидобувне виробництво займає одне з перших місць серед галузей промисловості України. Воно забруднює практично всі сфери навколишнього
середовища - атмосферу, гідросферу, поверхневі й підземні води. Всі
технологічні процеси в нафтогазовій промисловості (розвідка, буріння,
видобуток, збір, транспорт, зберігання і переробка нафти і газу) при
відповідних умовах можуть порушити природну екологічну обстановку.
Основна частина нафтогазових родовищ зосереджена в таких регіонах
нашої країни: Дніпровсько-Донецька, Карпатська та ПричорноморськоКримська області. Полтавський регіон відноситься до ДніпровськоДонецької області, в якій зосереджено майже 85% запасів вуглеводнів.
Однією із основних ланок екосистеми являється ґрунтовий покрив, який
першим зазнає негативний вплив збоку газового промислу. Експлуатація
газових родовищ, аварії та розливи призводять до вилучення з господарського землекористування значних площ родючих земель. Опинившись у
грунті, нафтопродукти можуть взаємодіяти з водоносними горизонтами і
потрапляти в питну воду. Також, погіршується структура самого грунту,
підвищується його кислотність, у грунті накопичуються патогенні мікроорганізми (особливо збудники кореневої гнилі), відбувається деградація і
депресія грунтової мікрофлори, порушується ґрунтовий мікробіоценоз і
біоценоз в цілому [4]. Аналіз діючих на території України нормативних
документів показав, що для оцінки рівня забрудненості грунтів нафтопродуктів використовується орієнтовно допустима концентрація (ОДК)
нафти в грунті, яка становить 4000 мг/кг[5]. Метою нашої роботи було
визначити ступінь впливу антропогенного навантаження нафти та газоконденсату на основні природні екосистеми. Визначити фонову концентрацію нафтопродуктів в грунті. Для цього нами були відібрані проби в
районі газопромислу. Таким чином ми хотіли перевірити грунти на вміст
нафтопродуктів,та стан відповідних земель які використовуються для
вирощування сільськогосподарської продукції.
В результаті експериментальних досліджень було виявлено що у
всіх пробах грунту не залежно на відстані від скважини спостерігається
перевищення нафтопродуктів. Це говорить що стан грунту території газоконденсатного промислу є незадовільним а перевищення вмісту нафтопродуктів в ньому свідчить про непридатність використання із сільськогосподарською метою. Тому вирощування різних злаків є досить небезпечним для здоров’я населення. Експлуатація газоконденсатного комплексу супроводжується неминучими техногенними змінами в екосистемі,
що потребує негайного вирішення існуючих проблем.
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ВПЛИВ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ОРГАНІЧНУ ТА
МІНЕРАЛЬНУ СКЛАДОВУ ҐРУНТУ
Сененко Н.Б., Романович І.С.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Українські чорноземи відомі в усьому світі та складають майже
50% світового запасу чорноземів. Розорані землі в країні становлять
близько 85% від площі степів і лісостепів. Посівні площі займають 33,5
млн. га. Вже зіпсовано 60% чорноземів, а щорічно втрачається, ще 100
тисяч гектарів родючих ґрунтів. Майже 50% урожаю сільськогосподарських культур вирощується на ґрунтах оброблених хімічними добривами та
отрутохімікатами [1].
Майже 22% території нашої країни можна охарактеризувати, як
сильно і дуже сильно уражені та непридатні для повного використання.
Дана проблема виникла в результаті інтенсивного використання земельних угідь та неефективних заходів з охорони та відновлення ґрунту внаслідок забруднення [2].
Проблема відновлення ґрунтів в результаті нафтового забруднення полягає в специфіці самого ґрунту та природних факторів, що не опосередковано на нього впливають. Також в залежності від складу нафти
може змінюватись характер забруднення.
Саме тому метою нашої роботи було прослідкувати характер впливу нафтовидобувного комплексу на ґрунтові показники, виконати фізико-хімічний аналіз проб ґрунту відібраних поблизу нафтосвердловини та
проаналізувати можливість впливу на родючість ґрунту. Для проведення
даного експериментального дослідження нами було відібрано 28 проб
ґрунту згідно рози вітрів поблизу нафтової свердловини та одна проба
ґрунту віддалена від неї.
Згідно відповідних методик нами було визначено такі показники
ґрунту: вміст органічних речовин, вміст гумусу, вологоємність, значення
обмінної кислотності, рН водної витяжки ґрунту, вміст водорозчинних
солей, вміст нітрат іонів, вміст іонів заліза та вміст нафтопродуктів. Дані
показники відбиралися відповідно до тих, що характеризують якість
ґрунту.
Фізико-хімічні показники усіх проб ґрунту відібраних поблизу свердловини суттєво змінюються в порівнянні з віддаленою. В усіх 28 пробах виявлено наявність нафтопродуктів. Прослідковується збільшення
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значення обмінної кислотності зі зростанням концентрації забрудника, що
суттєво впливає на іонообмінні процеси. Виявлено перевищення вмісту
нітрат іонів та наявність іонів заліза у водорозчинній складовій ґрунту.
Вміст органічних речовин та вміст водорозчинних солей зменшується зі
зростанням забруднення, що може бути пояснено блокуванням органічної
складової та водорозчинних солей наявними в нафті бутімами. Можна
стверджувати, що ґрунти внаслідок вуглеводневого забруднення втрачають свої якісні властивості.
В пробах ґрунту прослідковується динаміка процесів деградації і в
ґрунтах навколо свердловини і у віддаленій від свердловини пробі. Проте
якщо для відновлення виснаженого ґрунту потрібне лише застосування
органічних добрив та правильна сівозміна. То у випадку із вуглеводневим забрудненням потрібен цілий комплекс заходів із видалення забруднення та повернення ґрунту функції самоочищення. Це стає причиною
втрати родючості та зменшує врожайність сільськогосподарських культур, тому необхідна додаткова увага та відповідні заходи із захисту і
відновлення родючості відповідних державних установ.
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ПРОЕКТ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ В ОКОЛИЦЯХ
С. АНДРІЇВКА РЕШЕТИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Смоляр О.В.
Полтавська гімназія №17 Полтавської міської ради

Для території Полтавщини, що належить до Лівобережного Придніпров’я, – найбільш окультуреного регіону лісостепової зони України,
проблеми збереження біорізноманіття, ландшафтів, стабілізації екологічної рівноваги є надзвичайно актуальними. Метою сучасної Концепції
Національної програми збереження біологічного та ландшафтного розмаїття України є забезпечення збереження максимально можливого біологічного різноманіття та багатства ландшафтів шляхом охорони, поліпшення
стану та відтворення екосистем, середовища існування видів та компонентів ландшафтів, а також створення екологічної мережі України як складової Всеєвропейської загальноекологічної мережі. Такий підхід передбачає збереження біоти через її заповідання та невиснажливе (збалансоване) використання, без чого неможливими є входження України до європейського простору. Основною ланкою охорони біорозмаїття та ландшафтного розмаїття України є природно-заповідна мережа (ПЗМ), а якісним показником забезпечення охорони природи є, так званий, показник
заповідності. Базою для розбудови національної ПЗМ є локальні ПЗМ
(ПЗМ адміністративних районів).
Решетилівський район належить до таких у Полтавській області,
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що мають показник заповідності нижче середнього (1,45% при обласному 4,95 станом на 01.01.2015 р.), хоча природний потенціал району
значний (наявність різноманітних типових природних екосистем вздовж
долин річок Псел, Говтва, Говтва Вільхова, Полузір’я Оріль та малих
річок, які є складовими регіональної екологічної мережі, знахідки рідкісних видів рослин і тварин) і має достатній резерв для збільшення кількісного та якісного показника ПЗМ району.
Нами виявлено і обстежено одну із таких місцевостей в околицях
с. Андріївка (Решетилівський район, Полтавська область), результати
чого лягли в основу розробки екологічного проекту щодо її заповідання у
статусі гідрологічного заказника місцевого значення. При його розробці
виходили з того, що гідрологічні заказники створюються з метою збереження і відновлення цінних водних об’єктів і комплексів. Особливості
режиму охорони (обмеження чи заборона меліорації, заборона забудови,
відсутність водостоків, обмеження полювання, рибальства та ін.), спрямовані на специфіку гідрофільного комплексу, який у нашому випадку
представлений частиною заплави річки Полузір’я (басейн р. Ворскла).
Алгоритм реалізації проекту передбачає декілька етапів, зміст
яких наводимо. На першому етапі – науково-пошуковому – нами виявлено місцевість із добре збереженими заплавними комплексами р. Полузір’я, проведено комплексні наукові дослідження
біорізноманітності,
укладено списки видів вищих судинних рослин та хребетних тварин і
комах, визначено раритетну складову флори (один вид (Orchis palustris Jacq.) включено до Червоної книги України, п’ять – до регіонального
списку (Inula helenium L., Utricularia vulgaris L., Sanguisorba officinalis L.,
Chartolepis media L.) та фауни (30 видів тварин, що включені до Додатку
2 Бернської конвенції, 24 види – до регіонального списку). Нами проведена оцінка біорізноманітності наукової цінності місцевості – флористичної, фауністичної, ценотичної, ландшафтної та ін. за загальноприйнятими
критеріями репрезентативності (типовості) та унікальності. Встановлено,
що ці показники є високими (флористична, фауністична репрезентативність і унікальність) і достатніми (ценотична і ландшафтна репрезентативність і унікальність). Зважаючи на переважання гідрофільних комплексів (заболочено-лучних, болотних та водних) нами обґрунтована доцільності збереження біорізноманітності даної території у статусі гідрологічного заказника «Андріївський». Другий етап – технічно-погоджувальний
– передбачає виготовлення картографічних матеріалів у вигляді викопіювань угідь, визначення меж та загальної площі у 150 га й підготовка
експлікаційних матеріалів (розподіл території за угіддями та площами).
Дані заходи у нашому випадку виконуються і погоджуються землевласником – Демидівською сільською радою. Третій етап – організаційний –
передбачає погодження виготовлених і узгоджених із землевласниками
матеріалів. Це відбувається на сесії сільської ради. Засвідчується цей
захід Копією Рішення Демидівської сільської ради про згоду щодо створення гідрологічного заказника на землях Демидівської сільської ради
гідрологічного заказника «Андріївський» на площі 150 га. Далі пакет
документів і Копію Рішення сільської ради виноситься на сесію Решетилівської районної ради. Результатом є Копія Рішення Решетилівської районної ради про створення гідрологічного заказника «Андріївський». Дані
матеріали надаються до Департаменту з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської обласної
державної адміністрації (далі – Департамент) для експертизи (далі Депа-
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ртамент). У результаті позитивної екологічної експертизи пакет документів із експертним висновком та клопотанням виноситься на сесію обласної ради. Четвертий етап передбачає оголошення гідрологічного заказника місцевого значення «Андріївський» рішенням сесії Полтавської обласної районної державної адміністрації. Зважаючи на місцевий статус
об’єкта це останнє погодження в алгоритмі створення об’єкта. П’ятий
етап полягає у подальшому забезпеченні функціонування природнозаповідного об’єкта. На цьому етапі планомірно здійснюються такі заходи: розробляється охоронні зобов’язання щодо гідрологічного заказника
спеціалістами відповідного підрозділу Департаменту; охорона біорізноманістності заказника (згідно Охоронних зобов’язань покладається на
Демидівську сільську раду – землевласника); ведення кадастру об’єкта
та проведення моніторингових наукових досліджень на території заказника. Зазначені останніми заходи проводяться на сьогодні членами Полтавської обласної організації Українського товариства природи.
За результатами впровадження даного екологічного проекту очікуємо такі ефекти: екологічні (створення гідрологічного заказника «Андріївський» дозволить зберегти природні заплавні комплекси із багатим
рослинним і тваринним світом, які виконують значні екологічні та народногосподарські функції. Це в свою чергу оптимізує локальну природнозаповідну мережу Решетилівського району та дозволить підвищити його
показник заповідності), економічні (створення і функціонування гідрологічного заказника передбачає суворе дотримання природоохоронного
законодавства України на даній території. А саме, на даних територіях
пропонується заборонити проведення земляних робіт, палів та ін. За
порушення режиму будуть накладатися стягнення на фізичних і юридичних осіб. Ці кошти надходитимуть до фондів охорони навколишнього
природного середовища і використовуватимуться за призначенням, а
саме на утримання об’єктів природно-заповідного фонду), соціальні (забезпечення охороною даної місцевості і створення гідрологічного заказника частково обмежить використання природних ресурсів і забезпечить
їх раціональне використання. Місцеве населення та інші відвідувачі заказника, будуть зобов’язані дотримуватися чинного природоохоронного
законодавства, що означає вироблення бережливого і природно відповідного відношення до природи рідного краю. Це в свою чергу буде запорукою забезпечення стійкого розвитку території і підвищення рівнів екологічної культури представників територіальної громади).
Таким чином, досліджена територія є цінною, відносно добре збереженою заплавною ділянкою долини р. Полузір’я, що виконує значну
екологічну, гідрологічну роль, виступає стабілізатором водного режиму
річки. На території заказника, за умови його створення, буде охоронятися біорізноманіття, типове для регіону, особливо види біляводного фауністичного комплексу. Гідрологічний заказник «Андріївський» стане важливим біоцентром Ворсклянського екокоридору регіональної екомережі
Полтавщини.
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«СОЛОНЕ ОЗЕРО» – ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЗАПОВІДНИЙ ОБ'ЄКТ
КОЗЕЛЬЩИНСЬКОГО РАЙОНУ
Шиян О.О., Чеботарьова Л.В.
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського

Важливу роль у створенні і функціонуванні Регіональної екомережі
Полтавщини відіграє природно-заповідний фонд (ПЗФ) Козельщинського
району, об’єкти, якого створені в межах річок Псла та Говтви, численних
стариць, малих річок, ставків та боліт. Сучасна екомережа району включає 11 заповідних територій та об’єктів місцевого значення загальною
площею 3024,9 га, що складає 3,26% від площі району, ступінь розораності земель – 68,0%, лісистість – 4,0%. До складу природно-заповідної
мережі входять: заповідне урочище (1), ландшафтні (3) та гідрологічні
(7) заказники [2]. Природно-заповідні об’єкти представляють різноманітну флору і фауну заплавних комплексів (луки, болота, водойми) та лісових екосистем.
На території Козельщинського району досить численними є ділянки з цінними флористичними та фауністичними комплексами, що нині не
входять до ПЗФ області та можуть розглядатися як перспективні для
заповідання. До таких об'єктів належить територія, яка розташована на
південно-західній околиці с. Книшівка, відома серед місцевого населення
як «Солоне озеро». Назва пов'язана зі слідами засолення на берегах
водойми та прилеглій території.
У зв'язку з унікальністю ландшафтів авторами було проведено
експедиційні виїзди до Козельщинського району в травні-червні 2014
року.
Досліджена територія репрезентує природний комплекс, що складається з водойми з численними старицями, лісового масиву та лучностепових ділянок.
Про засоленість місцевості свідчили популяції глікогалофітів: подорожника ланцетолистого (Plantago lanceolata L.), полину австрійського
(Artemisia austriaca Jacq.) і полину гіркого (A. absinthium L.); про підкислений – зростання ацидофiлів: щавлю кислого (Rumex acetosa L.). кінського (R. confertus Willd.), щавлю горобиного (R. acetosella L.), хвощу
польового (Equisetum arvense L.) та болотного (E. palustre L.). Подекуди
суцільне змикання утворювали щавель кислий та горобиний. Водойма
являла собою старорічище з водною та прибережно-водною рослинністю,
із заболоченими у пониженнях берегами. Відмічені зарості рогозу вузьколистого (Typha angustifolia L.) та широколистого (T. latifolia L.); подекуди зустрічались лепеха звичайна (Acorus calamus L.) та лепешняк тростиновий (Glyceria arundinacea Kunth.). На середніх елементах рельєфу
поширені справжні луки, які перемежовувались з остепненими ділянками. Цінною знахідкою місцевості можна вважати понад десять куртин
червонокнижної рослини – ковили пірчастої (Stipa pennata L.), угруповання якої занесене до Зеленої книги України [1, 3].
Трав’янистий покрив лучно-степових ділянок репрезентують: чебрець Маршаллів (Thymus marschallianus Willd.), гадючник звичайний
(Filipendula vulgaris Moench), жовтець повзучий (Ranunculus repens L.),
перстач сріблястий (Potentilla argentea L.), перстач гусячий (P.
Anserine L.), перстач прямостоячий (P. erecta (L.) Raeusch), дивина фіолетова
(Verbascum
phoeniceum
L.),
цибуля
гранчаста
(Allium
angulosum L.), шавлія сухостепова (Salvia stepposa Shost.), горошок
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мишачий (Vicia cracca L.), конюшина лучна (Trifolium pretense L.), конюшина гірська (T. montanum L.), конюшина альпійська (T. alpestre L.),
конюшина польова (T. arvense L.), куряча сліпота звичайна (Nonea
pulla L.), енотера дворічна (Oenothera biennis L.), цмин пісковий
(Helichrysum arenarium (L.) Moench), лисохвіст лучний (Alopecorus
pratensis L.), тимофіївка лучна (Phleum pretense L.), тонконіг лучний (Poa
pratensis L.), костриця безоста (Festuca inarmata Schur) та костриця лучна (F. pratensis Huds), кипець великий (Rostraria grandis Bess. ex Gorski).
Суниці зелені (Fragaria viridis Duch.) та напівпаразит дзвінець весняний
(Rhinanthus vernalis (N. Zing.) Schisch. et Serg.) утворювали аспекти.
Лісовий масив представлений тополею чорною (Populus nigra L.),
кленом гостролистим (Acer platanoides L.), робінією звичайною (Robinia
pseudoacacia L.), в’язом гладким (Ulmus laevis Pall.), терном колючим
(Prunus spinosa L.), глодом кривочашечковим (Crataegus curvisepala
Lindm.), кленом ясенолистим (Acer negundo L.), маслинкою сріблястою
(Elaeagnus argentea Pursch).
Фауністичний комплекс території досить різноманітний. Виявлено
бронзівку золотисту (Cetonia aurata L.), популяції синявця-агруса
(Plebeius argus L.), бугая (Botaurus stellaris L.), сірого сорокопуда (Lanius
excubitor L.), звичайної зозулі (Сuculus canorus L.), зяблика (Fringilla
coelebs L.), східного соловейка (Luscinia luscinia L.), болотяної сови (Asio
flammeus Pontopp). Відмічені мартин каспійський (Larus ichtyaetus Pall.),
занесений до Червоної книги України [4], та регіонально рідкісний вид –
велика біла чапля (Egretta alba L.).
Рівень антропогенного навантаження території на час обстеження
був дуже високий: обладнане футбольне поле, діяли сінокоси, наявні
сліди стихійних вогнищ, численні сухоруки тощо.
Територія «Солоного озера» має водоохоронне значення, виступає
стабілізатором мікроклімату, регулятором ґрунтових вод та водного режиму. Водні угіддя є місцем гніздування, відтворення та перебування під
час міграцій птахів біляводного фауністичного комплексу.
«Солоне озеро» є осередком збереження та охорони окремих природних ділянок, рідкісного та фонового біорізноманіття Полтавщини,
перспективною для заповідання територією.
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ЗМЕНШЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
Капуста Ю.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Біорізноманіття – основа життя на Землі та добробуту людини.
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Незбалансоване ведення сільського господарства призводить до втрати
цінних природних екосистем: лісів, степів, які є середовищем існування
багатьох видів тварин і рослин, та до виникнення глобальних проблем,
таких як голод та захворювання. Біорізноманіття є фундаментом духовного і фізичного здоров’я будь – якої нації, і рівень її стосунків з ним є
показником духовності цієї нації.
Тенденція, яка, можливо, найбільше вплине на долю людства, –
це зростаюча швидкість зникнення видів рослин і тварин. Нижче наведено частки видів птахів, ссавців і риб, які є уразливими або перебувають
під безпосередньою загрозою зникнення:
 12,5% з усіх 8 615 видів птахів;
 25% з усіх 4 355 видів ссавців;
 приблизно 34% з усіх видів риб.
Основною причиною зникнення видів є руйнування їхніх місць перебування. Трансформація місць перебування внаслідок підвищення
температури або забруднення також може призвести до знищення рослинних і тваринних видів. Оскільки чисельність населення зростає, кількість видів, з якими ми живемо на планеті, скорочується. Через те, що
все більше і більше видів зникає, місцеві екосистеми починають переставати виконувати свої функції. У певний момент ми стикнемося з масовим
колапсом екосистем.
Світова спільнота лише зараз усвідомила іншу, пов’язану з попередньою, але набагато більш поширену загрозу – глобальне поширення
екзотичних видів, відоме під назвою «біоінвазія». Впродовж тривалого
історичного періоду природні бар’єри, такі як гори, пустелі та океани,
сприяли ізоляції екосистем і багатьох видів, що жили в них. Упродовж
останніх декількох століть ці природні бар’єри поступово руйнувалися, а
люди та інші живі організми поширювалися по всій Землі. Цей процес
прискорився по експоненті в останні десятиліття внаслідок стрімкого
зростання обсягів торгівлі та кількості подорожей. Як тільки екзотичні
види завойовують плацдарм у певній екосистемі та швидко розмножуються, вони використовують місцеві види, як їжу або конкурують з ними
за ресурси. Наприклад, звичайні домашні коти, які здичавіли в Австралії,
знищили деякі види птахів, які не визнавали їх за хижаків. Загалом
біонвазія – це друга за значимістю найбільша загроза біорізноманіттю
після руйнування місць перебування видів.
Дії людини часто спричиняють незворотні втрати у видовому
різноманітті життя на Землі. Такі негативні тенденції за останні 50 років,
виявилися глибшими, ніж у будь-коли в людській історії, і вони триватимуть далі, якщо не зупинити експлуатацію довкілля глобальним капіталом.
Література
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РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ НА ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ

ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ МІЩЕНКО – ЗАСНОВНИК ПОЛТАВСЬКОЇ
НАУКОВОЇ ШКОЛИ ГЕМОКОАГУОЛОГІВ
Цебржинський О.І., Григоренко А.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Віталій Петрович Міщенко – одна з найяскравіших постатей в історії вітчизняної фізіології. Доктор медичних наук, професор, Заслужений
діяч науки і техніки України (1994), дійсний член Нью-Йоркської Академії
наук (1995), дійсний член Екологічної Академії України (1995), він впродовж 33 років (1973-2006) був незмінним завідувачем кафедри фізіології
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (раніше —
Полтавський медичний стоматологічний інститут).
Шлях становлення В.П. Міщенка як науковця був досить складним. Народився Віталій Петрович 9 квітня 1940 року в м. Батумі (Грузія)
у сім’ї військового. Впродовж 1947-1957 років здобував середню освіту в
школах м. Ленінакан (Вірменія), ст. Даурія (Читинська область, Росія),
м. Чойболсан (Монголія), м. Київ (Україна), м. Переяслав-Хмельницький
(Київська область, Україна). Після закінчення 10 класу працював вантажником Переяслав-Хмельницького райхарчоторгу, тесляром-столяром на
будівництві Казахстанської магнітки (м. Темір-Тау, Казахстан).
З 1958 по 1963 рік здобував вищу освіту на стоматологічному факультеті Читинського медичного інституту (Чита, Росія). На ІІ курсі інституту він познайомився з Борисом Іллічем Кузніком, який в той час викладав курс фізіології і відіграв вирішальну роль у формуванні наукових
інтересів В.П. Міщенка.
Б.І. Кузнік – відомий фізіолог, Заслужений діяч науки Росії, лауреат премії уряду СССР (1991), Уряду Росії (2005) і премії імені членакореспондента РАМН, професора З.С. Баркагана (2009), а також міжнародних премій А. Швейцера і В. Вернадського; академік ряду громадських академій, в тому числі академії наук Нью-Йорка, почесний доктор і
професор Інституту комплементарної медицини ЮНЕСКО (Коломбо),
Академії парапсихології Аргентини (Буенос-Айрес) і Оксфордського університету, Почесний професор УМСА, доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри нормальної фізіології Читинського медичного інституту. Він є засновником кількох наукових шкіл. Основними напрямками
наукових досліджень Б.І. Кузніка є роль формених елементів крові і тканинних факторів судинної стінки в регуляції системи гемостазу та дисеміноване внутрішньо-судинне зсідання крові в експерименті і клініці.
На час знайомства В.П. Міщенка з Б.І. Кузніком останній тільки
розпочав займатися дослідженням ролі еритроцитів у процесі зсідання
крові і запропонував Віталію Петровичу освоїти комплекс методів вивчення системи зсідання крові. Так розпочалася наукова діяльність
В.П. Міщенка. Невдовзі він став не тільки старостою наукового студент-
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ського гуртка при кафедрі нормальної фізіології і членом правління СНТ
(студентського наукового товариства), але і його головою на довгі роки.
Викладачі характеризували його як зібраного, старанного і надзвичайно
дисциплінованого студента.
Уже в студентські роки Віталій Міщенко опублікував цілий ряд статей у провідних журналах Радянського Союзу. А до закінчення інституту
у нього була готова кандидатська дисертація, яку він успішно захистив
на засіданні Вченої Ради Новосибірського медичного інституту в 1966 р.
Тема дисертації – «Експериментальні гемолітичні стани і зсідання крові».
Після закінчення інституту В.П. Міщенко розпочав трудову діяльність на кафедрі нормальної фізіології цього ж вишу на посаді асистента.
Його викладацька і наукова кар’єра розвивалася дуже швидко. Закінчивши інститут в 1963 році, він уже в 1968 році був обраний на посаду
доцента кафедри.
Тема докторської дисертації В.П. Міщенка була досить складною.
Необхідно було довести, що судинна стінка, а саме ендотелій, є основним
еферентним (периферійним) регулятором зсідання крові. Для цього потрібно було поставити сотні експериментів на різних тваринах. В рамках
досліджень В.П. Міщенко вивчав дію тромбіну і прийшов до єдиного правильного висновку, довівши, що тромбін впливає як безпосередньо на
зсідання крові, так і через особливі клітинні рецептори. Це було в кінці
шестидесятих років минулого століття. А довести наявність таких клітинних рецепторів вдалося тільки у ХХІ столітті. Дослідження В.П. Міщенка
піддавалися критиці, зокрема з боку відомого фізіолога Зіновія Соломоновича Баркагана, хоча після ознайомлення з докторською дисертацією
він написав блискучий відзив. Результатом тривалої експериментальної
роботи Віталія Петровича став захист докторської дисертації на тему
«Судинна стінка як еферентний регулятор процесу зсідання крові і фібринолізу» (м. Новосибірськ).
На формування В.П. Міщенка як науковця, крім Б.І. Кузніка, впливали провідні фахівці з проблем зсідання крові того часу, зокрема, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент РАМН З.С. Баркаган
(Барнаул); доктор медичних наук, професор, дійсний член АН Татарстану Д.М. Зубаіров (Казань); доктор медичних наук, професор, засновник
російської школи гемостазіології В.П. Балуда (Краснодар, Обнінськ);
доктор медичних наук, професор А.Ш. Бишевський (Тюмень).
Після захисту докторської дисертації В.П. Міщенко вирішив залишити Чіту. По конкурсу він пройшов на завідування кафедрою нормальної фізіології в Полтавському медичному стоматологічному інституті. До
2006 р. він працював тут завідувачем кафедри. У 1977-1979 роках був
деканом медичного факультету, а у 1984-1992 рр. – проректором з науково-дослідної роботи УМСА.
Працюючи в УМСА, В.П. Міщенко займався чотирма науковими напрямками:
1) роль еритроцитів у процесі гемостазу;
2) роль судинної стінки в регуляції зсідання крові і фібринолізу;
3) взаємозв’язок системи гемостазу з системою перекисного окислення ліпідів і фізіологічною антиоксидантною системою;
4) пептидна регуляція системи гемостазу, фізіологічної антиоксидантної системи та імунітету.
В.П. Міщенко впродовж своєї наукової і викладацької діяльності
створив потужну наукову школу гемокоагуології: під його керівництвом
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захищено 12 докторських і 54 кандидатських дисертацій з проблем системи гемостазу. До його наукової школи належать Г.А. Лобань-Череда,
Ю.І. Силенко,
Ю.М. Гольденберг,
Н.М. Грицай,
О.Л. Єрьоміна,
О.В. Катрушов, І.П. Кайдашев, Т.М. Запорожець, О.І. Цебржинський,
І.В. Міщенко, Т.В. Новосельцева та ін.
В.П. Міщенко був головою проблемної комісії МОЗ України і АМН
України «Фізіологія людини» (1986-2009), членом спеціалізованих вчених рад при УМСА (1992-1998), Харківському медичному університеті
(1998-1999), НДІ свинарства (1998-1999), Донецькому медичному університеті (1999-2005). По наш час є членом редакційних колегій журналів
«Вісник проблем біології і медицини», «Дент Арт», «Проблеми екології та
медицини», «Український стоматологічний альманах», «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної
академії».
В.П. Міщенком опубліковано більше 400 наукових праць, в тому
числі 1 підручник, 16 навчальних посібників, 15 монографій, основними з
яких є «Біоенергоінформатика і кров» (Краснодар. 1998), «Фізіологія
гемостазу і ДВЗ- синдром» (Полтава, 1998), «Проблеми гемостазу в неврології» (Київ, 2000), «Пародонт і гемостаз» (Полтава, 2001), «Слинні
залози. Біохімія, фізіологія, клінічні аспекти» (Томськ, 2002), «Фізіологія
системи гемостазу» (Полтава, 2003), «Вплив фізичних факторів на гемостаз» (Полтава, 2003), «Перекисное окисление липидов, антиоксиданты
и гемостаз» (Полтава, 2005).
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Офіційна сторінка кафедри фізіології ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія»
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
http://umsa.edu.ua/kaf_normphys.html.
Научная школа профессора Кузника Бориса Ильича // Официальный сайт
Читинской государственной медицинской академии [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://chitgma.ru/nauka/nauchnye-shkoly/365-nauchnayashkola-professora-kuznika-borisa-ilicha.

ВПЛИВ ОТРУТИ ЖАЛОНОСНИХ ПЕРЕТИНЧАСТОКРИЛИХ
(HYMENOPTERA) НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Закалюжний В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Перетинчастокрилі один із найбільш численних рядів комах, що
об'єднує більше 9000 родів і від 200 до 300 тисяч видів комах за даними
різних джерел. Перетинчастокрилі комахи широко розповсюдженні повсюдно. Величезного розмаїття представники даного ряду досягли в тропічному поясі.
Значення перетинчастокрилих у природі та житті людини дуже велике. Паразити і жалячі форми харчуються комахами-шкідниками. У
сільському господарстві деякі види використовують як засіб біологічної
боротьби зі шкідниками. Переважна більшість перетинчастокрилих є
обпилювачами квіткових рослин, цим обумовлено їх найважливіше зна-
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чення в природі. Породи медоносних бджіл виробляють такі продукти, як
мед, віск, прополіс. Є серед комах даного ряд шкідники сільськогосподарських і лісових культур: рогохвости, пильщики [1].
У перетинчастокрилих виробились різноманітні типи пристосування до навколишнього середовища та спосіб життя. Для багатьох видів
характерна складна інстинктивна поведінка, зокрема, громадських перетинчастокрилих, наприклад, громадських ос, бджіл,джмелів, мурах. У
жалоносних перетинчастокрилих (бджіл, джмелів, ос) яйцеклад перетворився у жало, яке служить органом нападу та захисту.
У багатьох жалячих видів проявляються складні інстинкти турботи
про потомство. Так, самки риючих ос будують гнізда і приносять личинкам їжу - мертвих або паралізованих комах.
Стосовно людини – ці комахи жалять в основному в літній час тих,
хто працює на пасіці або поблизу неї, хто ходить босоніж по траві, віпочиває на луках біля водойм. Може це статися і в квартирі, куди бджіл і ос
приваблює запах ягід, меду, свіжозвареного варення.
Жалячий апарат у різних представників перетинчастокрилих має
специфічні особливості будови: оса, наприклад, легко витягує жало зі
шкіри тварин, а жало бджоли, забезпечене гачками, залишається в ній.
Видаливши жало із шкірних покривів людини промивають уражені ділянки шкіри розчином етилового або нашатирного спирту. Хороший ефект
також дають протигістамінні препарати. Алергічна реакція на отруту
бджіл та ос спостерігається у 0,5-2% людей. Не останню роль в агресивній поведінці бджіл та ос відіграють різкі запахи від людини (духи, одеколон, алкоголь), діючи на цих комах як атрактанти [2,3,4].
Жалячи, перетинчастокрилі виділяють отруту, яка має дуже високу біологічну активність. В склад отрути бджіл, джмелів та ос входять
ферменти – фосфоліпаза А, гіалуронідаза, фосфатази, альфаглюкозидаза; токсичні поліпептиди – мелітін, апамін, тертіапін, секапін; біогенні
аміни – серотонін, гістамін, катехоламіни. Хімічний склад отрути комах
змінюється з їх віком [2,3].
І реакцією на неї стають біль, набряк, відчуття жару, печіння, свербіж. Ступінь реакції залежить насамперед від індивідуальної чутливості
організму людини, від місця укусу, кількості нападаючих комах.
Якщо одночасно людину вжалять, приміром, 100 ос або бджіл, то
може розвинутися загальна важка токсична реакція, яка посилюється
при наявності хронічних інфекцій, захворювань серцево-судинної системи. Але укус навіть однієї комахи може заподіяти серйозні неприємності.
Найбільш важко людина переносить вжалення в обличчя, голову, шию. У
цих випадках з’являються не тільки почервоніння, набряк, відчуття жару,
але й головний біль, запаморочення, слабкість, почастішання серцебиття. Коли ж оса або бджола вжалить в руку чи ногу, розвивається переважно місцева реакція: набряк, біль, свербіж [2, 3, 4].
Деякі люди особливо чутливі до отрути перетинчастокрилих комах. У них при повторному вжаленні, крім звичайних реакцій, виникають
кропив’янка, сльозотеча, рясні виділення з носа, знижується артеріальний тиск, може бути спазм бронхів. У дуже важких випадках розвивається набряк гортані та анафілактичний шок – ускладнення, що вимагають
невідкладної медичної допомоги.
Якщо вжалила комаха і в шкірі залишилося жало, його треба видалити. Зазвичай кінчик жала неважко схопити пальцями. Потім на це
місце покладіть холод (лід, грілку з холодною водою, мокрий рушник),
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щоб сповільнити всмоктування отрути.
В тому випадку, коли людина втратила свідомість, відразу ж треба
робити штучне дихання і масаж серця і викликати швидку.
Людям з підвищеною чутливістю до отрути перетинчастокрилих не
можна перебувати поблизу пасік, застосовувати медикаменти, до складу
яких входить отрута бджіл і продукти їх життєдіяльності. Не рекомендується їсти мед, не слід ходити босоніж по траві в період вильоту перетинчастокрилих комах, а починається він з цвітінням дерев, чагарників,
квітів.
Таким людям варто обстежитися у алерголога. В теплу пору року
їм треба мати при собі виданий фахівцем так званий паспорт хворого на
алергічне захворювання. В ньому має бути зазначено прізвище, ім’я, по
батькові власника, його вік, домашню адресу, телефон, діагноз, телефон
алергологічного кабінету, де спостерігається хворий, і ті невідкладні
заходи, які треба провести йому в разі вжалення перетинчастокрилими.
Бажано, щоб людина носила із собою шприц-укладку і набір медикаментів, зазначених у паспорті.
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ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ MONARDA
FISTULESA
Коваленко Н.П., Шерстюк О.Л., Лебедєва А.Г.
Полтавська державна аграрна академія

Бурхливий розвиток органічної та неорганічної хімії призвів до
створення великої кількості лікарських речовин. Даровані природою
засоби були незаслужено забуті. Однак ейфорія від різноманіття синтетичних медикаментів поступово змінилася розчаруванням і страхом перед їх грізними ускладненнями і побічними ефектами. Ось чому люди
знову згадали про природні ліки і, порівнюючи їх із сучасними препаратами, знайшли в них чимало переваг.
У ряді випадків ефірні олії за ефективністю не поступаються антибіотикам і протизапальним засобам. Наука довела здатність ефірних олій
стимулювати імунітет і вбивати стійкі форми мікробів, які нечутливі до
антибіотиків. Помічено, що застосування ефірних олій у поєднанні з антибіотиками підвищує результати лікування в 4–10 разів [4].
Зарубіжні та вітчизняні дослідники вважають, що для підтримки
здоров’я людина повинна щодня отримувати 3–4 мг ефірних олій [3].
Одне з перших місць серед рослин за своїми бактерицидними властивостями займає монарда. Ефірна олія монарди – це дуже ефективний
засіб проти грибків та вірусів. Однак відома вона лише у вузьких колах.
Монарда (Monarda) – трав’яниста рослина родини губоцвітих
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(Lamiaceae). Батьківщина її – Північна Америка і Мексика, де монарда
поширена як дикоросла рослина. Після відкриття Колумбом нового континенту рослина була завезена в Іспанію. Але європейці дізналися про
монарду тільки після через 85 років – з книг лікаря Ніколаса Монардеса.
Через два століття Карл Лінней включив цю рослину в свою класифікацію видів, а рід отримав назву на честь Н. Монардеса.
Рід Монарда налічує до двадцяти видів; більшість з них – багаторічні рослини, надземна частина яких гине взимку і знову відростає навесні.
Особливо цінується як ефіроолійна рослина з високим вмістом тимолу монарда дудчаста (Monarda fistulesa), або трубчаста. Популярний
карликовий різновид висотою 10–35 см.
Свіжу монарду застосовують у гомеопатії. Екстракти її мають антибіотичні властивості. Ефірна олія монарди має сильну бактерицидну дію
широкого спектру (мікроорганізми, віруси, гриби, мікоплазми), а також
протизапальну, антигельмінтну, імуномодулюючу, антиоксидантну, антистресову, антисклеротичну, адаптогенну, десенсибілізуючу, спазмолітичну, радіопротекторну, антианемічну, антиканцерогенну та високу консервуючу дію.
Ефірну олію виробляють методом холодної дистиляції. Хімічний
склад її включає близько 40 компонентів, з яких ідентифіковано 30, але
вони складають 95–99 % маси олії [1]. Це феноли (в основному тимол і
карвакрол), лімонен, пінен, ліналоол, борнеол, камфен, вітаміни С
(29,3 мг%), В1, В2.
Механізм бактерицидної дії монарди на мікробні клітини полягає в
порушенні їх оболонок і пригніченні дихання, в результаті чого бактерія
гине. При впливі на віруси ефірна олія монарди порушує їх будову, що
призводить до нездатності розмножуватися. В той же час вона нормалізує функцію і структуру клітин макроорганізму. Тому препарати з монардою можуть з успіхом використовуватися для санації приміщень, профілактики ГРВІ та грипу, інших захворювань [2].
Монарда знижує підвищений рівень кисню в клітинах, нормалізує
його кількість, інтенсифікуючи тканинне дихання.
Ефірна олія знижує до норми підвищені показники ліпідного обміну: рівень загальних ліпідів, фракцію холестерину, що володіє антиатерогенною дією, підвищує вміст тригліцеридів, знижуючи при цьому рівень
альфа-протеїдів, бета-ліпопротеїнів, коефіцієнт атерогенності. Антисклеротичний ефект монарди проявляється в тому, що вона здатна «очищати» аорту від атеросклеротичних бляшок. Протисклеротична дія монарди
пов’язана з інгібуючою дією на ферменти, що окислюють ліпіди.
Також монарда впливає на рівень кортикостерону: підвищує його
вміст у крові, що поєднується зі збільшенням кількості антитілосинтезуючих клітин і несингенних стовбурових клітин.
Ефірна олія монарди – це єдина за своєю природою ефірна олія,
яка сприяє відновленню організму при променевій хворобі і захищає від
радіації. Крім цього олія рекомендується для онкологічних хворих, які
пройшли курс хіміотерапії. Однак, необхідна консультація лікаря.
Ефірна олія монарди позитивно впливає і на психоемоційний
стан – допомагає подолати постійну втому, тонізує нервову систему,
повертає бадьорість духу і сили. Давно використовується як консервант
крові, має здатність приживляти пошкоджені або пересаджені, чужорідні
тканини.
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Крім того олія монарди знищує спори плісняви. Особливо це важливо для мешканців старих будівель з вологим кліматом.
Зважаючи на унікальні лікувальні властивості ефірної олії монарди
дудчастої та той факт, що терапевтичний вплив ефірних олій здійснюється більш тонко, ніж вплив самої рослини або її екстракту, можна рекомендувати населенню вирощувати цю чудову рослину на присадибних
ділянках і використовувати її ефірну олію для ароматерапії.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ЧИННИКІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ ШКОЛЯРІВ
1Полтавський

Коваль А.А.1, Чечотіна С.Ю.2
національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
2ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Людина постійно піддається діям оточуючого природного середовища і, саме, воно є невичерпним джерелом для оздоровчих процедур.
Загартовування організму — система процедур, що сприяють підвищенню опірності організму до несприятливих впливів зовнішнього
середовища, виробленню умовно-рефлекторних реакцій терморегуляції,
з метою її вдосконалення. При загартовуванні тренуються терморегуляційні системи організму і підвищується стійкість організму до охолодження і до деяких захворювань.
Реакція загартованого організму при охолодженні носить умовнорефлекторний характер: різко збільшується вироблення тепла, швидко
виникає затримання тепла за рахунок скорочення судин шкіри, активізується обмін речовин.
Для того, щоб з максимальною ефективністю використовувати фактори навколишнього середовища для оздоровлення організму, необхідно дотримуватись таких визначених принципів і правил:
 поступове збільшення навантажень та урізноманітнення засобів загартовування.
 систематичне повторення набутих навичок та удосконалення
способів загартовування протягом усього життя.
 урахування стану здоров’я, індивідуальних особливостей організму, його сприйнятливості до загартовування.
 виконання процедур загартовування як у спокої, так і під час
рухової активності різної інтенсивності.
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поєднання загального й місцевого загартовування.
у разі використання декількох засобів загартовування протягом
дня варто робити між ними перерви – для того, щоб уникнути
переохолодження, перегріву тощо.
 у процесі загартовування необхідно здійснювати постійний самоконтроль.
 недотримання принципів загартовування може, з одного боку,
спричинитися до марної витрати часу і не дати оптимальних
результатів, а з іншого – викликати надто різку реакцію організму.
 виконуючи ті чи інші процедури загартовування, необхідно використовувати різноманітні фізичні навантаження, спрямовані
на підвищення загальної витривалості. Якщо за певних причин
загартовування переривається на 10 днів і більше, продовження його здійснюють з початкового режиму. У разі перерви від 7
до 10 днів у будь-якому режимі загартовування його починають зі зменшених на 2–3°С (порівняно з температурою попередніх) холодових процедур [2].
У загартовуванні організму дуже важлива систематичність. При
недостатньому закріпленні ефект загартовування зникає. При тривалих
перервах процедури починають знову з початкових температур води і
повітря.
На початку загартування необхідно приймати до уваги індивідуальні особливості організму (наявність супутньої патології: вогнища хронічної інфекції, анемії, вади серця, бронхіальна астма), що особливо важливо у дітей, тому необхідно проконсультуватися з лікарем. Загартовування організму проводять без зниження індиферентних температур води
та повітря. Його не слід проводити хворим до повного одужання, а також
тим, хто має вроджені та набуті вади серця в стадії декомпенсації, хронічні захворювання нирок [1].
Загартовування організму важливо починати в дитячому віці, коли
терморегуляція знаходиться на стадії формування і розвиваються механізми імунобіологічного захисту. Для повноцінного загартовування організму необхідно використовувати комплекс процедур, дотримуючись принципів комплексності, поступовості, систематичності і зважаючи на індивідуальні особливості організму. Комплекс процедур для загартовування
складається з конвекційних (повітряні і сонячно-повітряні ванни) і кондукційних (обтирання, обливання, ножні ванни, купання у відкритих
водоймах і контрастні процедури, наприклад поперемінне обливання
теплою і холодною водою з різницею температур від 3° С до 10° С , а
також ходіння босоніж) охолодження.
Отже, для підвищення адаптаційних можливостей організму школярів можливо використовувати природні чинники і, особливе місце серед них належить загартовуючим процедурам.
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ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ ЯК ПРИРОДНИЙ ФАКТОР ВПЛИВУ НА
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Ковтун М.Г.
Кременчуцький медичний коледж імені В.І. Литвиненка

Перський учений XI століття Авіценна в «Кано́ні лі́карської
нау́ки» першим звернув увагу на те, що харчові продукти можуть бути
ліками [2, 15]. У ХХІ столітті, не дивлячись на те, що сучасні магазини
сповнені різноманітними продуктами, сучасні люди не отримують достатню кількість багатьох вітамінів і мінералів. На жаль, віддають перевагу
продуктам, що перенасичені цукром, і енергетичним напоям, абсолютно
ігноруючи такі корисні продукти, як горіхи, морепродукти і необроблене
зерно, наприклад. Тому актуальними стали невідомі раніше «біологічно
активні добавки до їжі» (БАД), знайомі практично кожному, і переважна
більшість населення в тому чи іншому вигляді використовує їх з метою
оздоровлення.
Звичайно, сучасним медичним фахівцям, вихованим у дусі традиційної дієтології, буде не так просто зрозуміти значення таких термінів,
як «лікарська їжа» або «біологічно активні речовини їжі». Справа в тому,
що класична дієтологія, яка практично зупинилася в своєму розвитку,
значною мірою у зв'язку з бурхливим розвитком фармакології, досі оперує в основному такими поняттями, як: білки, жири і вуглеводи як структурні і калорієгенні компоненти їжі; у незаслужено малому ступені розвиває уявлення про оздоровчу роль мікронутрієнтів, число яких уже
сягає тисяч найменувань. Мікронутрієнти — взаємодія вітамінів і мінералів в процесі їх засвоєння організмом. Кількість мікронутрієнтів необхідних для нормального функціонування організму не велика, але мікронутрієнти життєво необхідні, тому що беруть участь у багатьох фізіологічних процесах. Брак мікронутрієнтів призводить до серйозних проблем зі
здоров’ям. Наприклад, брак заліза найпоширеніший з дефіцитів поживних речовин. Найчастіше на брак заліза страждають жінки дітородного
віку (через щомісячну втрату крові) і діти. Залізо необхідне для поширення кисню по всьому організму (через гемоглобін), також він грає
життєво важливу роль у процесах енергетичного обміну та функціонуванні багатьох важливих ферментів (ензимів). Для оптимальної роботи
організму людини потрібні вітаміни і мінерали, які в комплексі називаються мікронутрієнтами. Майже 60 років тому на підставі досягнень аналітичної хімії академік А.Н.Несмєянов охарактеризував їжу як дуже складний хімічний комплекс, що містить тисячі (!) компонентів, здатних чинити значні фізіологічні впливи на організм людини [2, 16]. При чому, як
неодноразово підкреслювалося в подальшому, той виражений фізіологічний ефект, який здатні надавати багато мікронутрієнтів їжі на численні
функції та реакції організму, як при лікуванні різних захворювань,так і
профілактиці їх, може бути порівнянний з ефектом фармакологічних
препаратів.
Як виявилося, недостатнє надходження мікронутрієнтів з їжею веде до розвитку дефіциту незамінних біологічно активних речовин в організмі, що створює передумови для розвитку майже 70% найбільш поширених захворювань людей.
На відміну від макронутрієнтів, більшість мікронутрієнтів присутні
в їжі в мінімальних концентраціях, що становлять міліграми або навіть
мікрограми. І якщо макронутрієнти забезпечують структурне і енергетич-
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не забезпечення організму людини, то мікронутрієнти виконують широкий спектр найважливіших регуляторних функцій. Після відкриття властивостей перших вітамінів та успішного застосуваннях їх у клініках Радянського Союзу в 1920-1930-х роках подальше вивчення біологічної дії
мікронутрієнтів надовго зупинилося. Це було, у першу чергу, пов'язано з
успіхами фармакології та фармакотерапії. Починаючи з другої половини
XX століття, щорічно синтезувалися вже сотні, а потім і тисячі нових фармакологічних препаратів. У цих умовах подальше вивчення нових біологічно активних компонентів їжі і їх лікувально-профілактичних властивостей втратило свою актуальність.
Перші ознаки відродження інтересу до лікувально-профілактичної
дії мікронутрієнтів з'явилося наприкінці 1970-х років, коли були опубліковані результати епідеміологічних досліджень, які свідчили про важливу
і чи не визначальну роль окремих біологічно активних компонентів їжі в
профілактиці основних хронічних захворювань. При цьому важливо підкреслити, що профілактична дія мікронутрієнтів у всіх випадках мала
самостійне і часто не залежне від супутньої фармакотерапії значення.
Класифікація основних харчових речовин
Макронутрієнти
1. Білки
2. Жири
3. Вуглеводи

Мікронутрієнти
1. Вітаміни, вітаміноподібні речовини
2. Мікроелементи
3. Мікронутрієнти білкової природи
– амінокислоти
– поліпептиди
4. Мікронутрієнти ліпідної природи
– омега-3 поліненасичені жирні кислоти
– гамма-ліноленова кислота
– фосфоліпіди і ліпотропні речовини
– фітостерини
5. Мікронутрієнти вуглеводної природи
– харчові волокна
– незасвоювані олігосахариди (пребіотики)
– полісахариди
6. Живі кишкові мікроорганізми (пробіотики)
7. Травні ферменти рослинного походження
8. Парафармацевтики
– глікозиди
– алкалоїди
– індоли і ізотіоціонати
– органічні полісульфіди
– фітоестрогени
– сапоніни
– фітостерини
– терпени та ін.

Як відомо, у харчових речовинах, особливо рослинного походження, одночасно присутні не один, не два, а десятки і сотні мікронутрієнтів,
та лікувально-профілактичні властивості їжі визначаються аж ніяк не
просто біологічними ефектами окремих мікронутрієнтів, але є результатом комплексної взаємодії між ними. Стан здоров’я, коли людина «вже не
здорова», але «ще не хвора», згідно з даними масових профілактичних
обстежень, мають від 50 % до 70% населення. Це зайвий раз підкреслює
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й обґрунтовує велику потребу населення в сучасних, високотехнологічних і зручних для вживання БАДах, що містять незамінні мікронутрієнти.
Дослідження останніх років виявили основні мікронутрієнти, що можуть
слугувати засобом запобіжної профілактики.
Перелік базових перехідних і передхворобливих станів та основних мікронутрієнтів, за допомогою яких можна здійснювати ранню донозологічну профілактику і значно уповільнювати розвиток широко поширених захворювань:
1. Порушення адаптаційних процесів (адаптогени, донатори енергії, тонізуючі і загальнозміцнюючі засоби рослинного і тваринного походження).
2. Порушення мікроциркуляції (біофлавоноїди, рослинні антикоагулянти, поліненасичені жирні кислоти та ін.)
3. Порушення імунного статусу (природні стимулятори фагоцитозу, синтезу медіаторів імунної відповіді, синтезу інтерферонів
та імуноглобулінів).
4. Дисбаланс мікроелементів (органічні сполуки кальцію, йоду,
калію, магнію, цинку, селену, заліза та ін.)
5. Дефіцит рослинної клітковини (целюлоза, пектини, геміцелюлоза, лігніни і ін.) і біосорбентів (хітозан, альгінати, хітин).
6. Порушення чистоти внутрішнього середовища організму (природні індуктори діаллілсульфід, флавони, катехіни, терпеноїди
та ін.)
7. Зниження антиоксидантного захисту (комплекси антиоксидантів).
8. Дисбактеріоз кишечника (різні поєднання еуботиков, пребіотиків, хлорофіл, рослинна клітковина).
9. Дисбаланс травних ферментів (травні ферменти рослинного і
тваринного походження).
10. Дисбаланс статевих гормонів (різні поєднання екстрактів плодів карликової пальми, даміани, женьшеню, іохімбе, маки перуанської, дикого ямсу, фітоестрогенів, індолів, цинку, вітамінів Е, А і т.д.)
11. Порушення вуглеводного обміну (рослинні замінники цукру і
регулятори обміну глюкози, хром, цинк, вітаміни В1, В2, В6, Е,
С та ін.)
12. Дефіцит вітамінів і вітаміноподібних речовин (різні комплекси
вітамінів, у т.ч. природного походження).
13. Порушення жирового обміну (різні поєднання рослинних мікронутрієнтів, спрямованих на регуляцію апетиту, центрів голоду і насичення, посилення основного обміну і розпаду жирів,
зменшення всмоктування жирів і вуглеводів, активацію виведення з організму рідини і натрію і т.д.).
Тенденції розвитку медико-біологічних і хіміко-технологічних досліджень біологічно активних харчових речовин дозволяють прогнозувати,
що зростання споживання мікронутрієнтів у вигляді харчових добавок
промислового виробництва є неминучим процесом вдосконалення систем
первинної профілактики, оздоровлення та оптимізації харчування як
здорової, так і хворої людини і втілення ідеї максимально різноманітної
дієти та її доступності для кожної людини в будь-яких умовах її діяльності
та проживання незалежно від регіональних клімато-географічних та екологічних обмежень, чому сприяє збіднення різноманітності, брак і малої
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доступності місцевих харчових ресурсів в багатьох регіонах світу.
Таким чином, БАД слід розглядати як неминучий елемент їжі людини XXI століття. При цьому, під терміном БАД треба розуміти біологічно
активні речовини рослинного, тваринного і мінерального походження, які
сприятливо впливають на життєво важливі регуляторні, метаболічні та
захисні механізми організму, вироблені за допомогою високих технологій
з натуральних харчових і потенційно харчових джерел у зручній для
вживання і тривалого зберігання формі, без втрати корисних властивостей, у точно дозуючій концентрації.
Також можна сказати про те, що сучасний розвиток мікронутрієнтології, свідками якого ми є, не що інше, як поворот на новому рівні
знань до практично забутих уявлень про стародавню медицину або до
поняття «лікарська їжа», яка намічає перспективу зближення та інтеграції важливих досягнень сучасної та стародавньої медицини,які занадто
довго розвивались окремо один від одного. Отже, сьогодні продукти
харчування як природний фактор впливу на здоров’я людини є актуальною проблемою вивчення та дослідження.
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ПОГІРШЕННЯ ЗОРУ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ
Корчан Н.О., Кретін О.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Життя людини – постійна і активна взаємодія з навколишнім середовищем, яка неможлива без складних і досконалих органів відчуття,
найважливішим з яких є зір. Встановлено, що 95% інформації про зовнішній світ ми отримуємо завдяки зору [1].
В даний час різке скорочення рухової активності сучасних школярів і студентів, збільшення зорових навантажень призвели до серйозних
захворювань і порушень зору.
Сьогодні більше 50% сучасних школярів страждає короткозорістю,
зростають і вікові зміни очей, що призводить до далекозорості та астигматизму. Причому, тривожна тенденція збільшення порушень зору в
даний час не тільки не зменшується, але й не стабілізується [1].
Зниження зору школярів та студентів за останні роки вчені
пов’язують з рядом причин. Так, погіршення зору пов’язано з умовами
сучасного життя, широким розвитком інформаційних та комп’ютерних
технологій, інакше кажучи новітніх досягнень науково-технічного прогресу, що ставлять підвищені вимоги до зорового аналізатора. Автор
відзначає [2], що збільшення навантаження на очі, перевтома при слабкості очних м’язів є основною причиною зниження зору школярів. Згідно
думки деяких авторів [1] найбільш істотними чинниками, що впливають
на зниження зору школярів, є несприятливі явища внутрішньошкільного
середовища, а також організація навчального процесу. Інакше кажучи
орган зору знаходиться у стані постійної напруги, що згубно впливає на
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його діяльність у подальшому.
Оздоровчий комплекс для школярів та студентів, що мають проблеми із зором включає правильне харчування, щоденну гімнастику для
зовнішніх і внутрішніх м'язів ока, самомасаж, вибір правильного освітлення робочого місця і правила користування телевізором і комп'ютером.
Виключно важливе значення мають принципи релаксації, вміння вести
зорову працю і переносити зорове навантаження без напруги [2].
Комплекс гігієнічної гімнастики для органів зору за різними методиками включає невелику кількість вправ для розслаблення та тренування м’язів ока.
Ось вправи, що знімають втому очей [2]:
1. Виконується сидячи. Міцно заплющити очі на 3-5 секунд, потім
відкрити на 3-5 секунд. Повторити 6-8 разів. Вправа зміцнює м'язи повік,
сприяє поліпшенню кровообігу і розслабленню м'язів ока.
2. Виконується сидячи. Швидко моргати протягом 1-2 хвилин.
Сприяє поліпшенню кровообігу.
3. Виконується стоячи. Дивитися прямо перед собою 2-3 секунди.
Потім поставити палець руки на відстані 25-30 см від очей, перевести
погляд на кінчик пальця і дивитися на нього 3-5 секунд. Опустіть руку.
Повторити 10-12 разів. Вправа знімає втому очей, полегшує зорову роботу на близькій відстані. Тим, хто користується окулярами, треба виконувати вправи, не знімаючи їх.
4. Виконується сидячи. Трьома пальцями кожної руки легко натиснути на верхню повіку, через 1-2 секунди зняти пальці. Повторити 3-4
рази. Вправа покращує циркуляцію внутрішньоочних рідин.
За твердженням лікарів при дотриманні основних правил гігієни
зору та виконанні щоденної гімнастики для очей можна суттєво покращити зір або ж зупинити його різке погіршення.
Отже, оскільки більшу частину інформації ми сприймаємо через
зоровий аналізатор, для повноцінного спілкування із навколишнім середовищем необхідно берегти здоров’я своїх очей.
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ВПЛИВ АКУСТИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Корчан Н.О., Дупак В.С.
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Поряд з проблемами забруднення повітря, грунту і води людство
зіткнулося з проблемою боротьби з шумом. Життя у сучасному місті не
можливе без шумового забруднення, і як наслідок його впливу на організм людини.
Небажані або шкідливі для здоров'я звуки кваліфікують як шуми.
Фізичними носіями сигналів, що доносяться до органів слуху, є акустичні
(звукові) хвилі – механічні хвилі, які поширюються в повітрі і сприйма-
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ються слуховими органами [2].
Акустичні коливання в діапазоні 16 – 20 Гц (герц – одиниця частоти коливань) сприймаються вухом людини і тому називаються звуковими,
із частотами менше 16 Гц – інфразвуковими, вище 20 Гц – ультразвуковими. Поширюючись у просторі, звукові коливання утворюють акустичні
поля [1].
Область звуків, які чує людина, обмежується двома пороговими
кривими: нижня – поріг сприйняття, верхня – поріг больових відчуттів.
Поріг слуху людини становить 0 дБ (децибел – одиниця вимірювання
інтенсивності звуку) на частоті 1000 Гц, а больовий поріг виникає від
звуку у 140 дБ [1].
Гучні звуки збуджують людину, сприяють надходженню в кров великої кількості гормонів, зокрема, адреналіну, внаслідок чого виникає
відчуття небезпеки, страху. Органи чуття людини сприймають звуки
навколо, навіть коли людина спить. А коли людина достатньо довго живе
в місці з підвищеним рівнем шуму, то це може викликати не тільки психологічні, але і фізіологічні зміни, які є прямою загрозою людському життю. Без проблем для здоров'я людина може витримати звук 80 дБ. [2].
Дослідження свідчать про несприятливий вплив шуму на центральну нервову, серцево-судинну систему і органи травлення. Порушення
стану функціонування центральної нервової системи під впливом шуму
призводить до ослаблення уваги і працездатності, особливо розумової
[2].
Найпоширенішим і найзагрозливішим джерелом шуму і вібрації,
особливо в урбанізованому середовищі, є дорожні засоби комунікації.
Рівень звуку комунікаційних засобів становить 80 – 140 дБ. Для багатьох
великих міст джерелом значного шуму є залізничні підприємства [3].
На сьогодні спостерігається тенденція до розширення площ акустичного дискомфорту на забудованих територіях. Недосконалість законодавчо-нормативної бази, відсутність економічних важелів регулювання
допустимих рівнів звуку є причиною зростання акустичного забруднення
міст.
Існуючі стандарти щодо акустичного забруднення не мають достатнього сучасного технічного, правового та соціально-економічного обґрунтування. Назріла суттєва необхідність переходу до більш виваженого
нормування акустичного навантаження, його гармонізації із законодавством.
Значного ефекту боротьби з комунікаційним шумом і вібрацією
можна досягти завдяки обмеженню руху транспорту, своєчасному ремонту поверхні доріг і залізничної колії, модернізації конструкцій потягів,
легкових, вантажних автомобілів, автобусів і трамваїв, впровадженню в
експлуатацію малошумового обладнання, комунікаційних ліній, створенню захисних бар’єрів, екранів (лісосмуг), використанню природних акустичних бар’єрів, протишумових конструкцій і матеріалів, поліпшенню
акустичного фону міст за рахунок об’їзних доріг, своєчасного ремонту і
реконструкції автодоріг [4].
Отже, проблема шумового забруднення є досить важливою в наш
час. Кількість джерел шуму з кожним днем збільшується і необхідно застосовувати нові засоби боротьби з ними. А, заважаючи на негативний
вплив шуму на живі організми, це питання потребує уваги та негайного
вирішення з боку як суспільства, так і влади.
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ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ НА ОРГАНІЗМ
Корчан Н.О., Неборак С.С.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Етано́л (інші назви: етиловий спирт, винний спирт, алкоголь; формула: С2Н5ОН) — це сильна психоактивна речовина і один з найстаріших наркотиків, протоплазматична отрута; головна діюча складова алкогольних напоїв, які зазвичай виготовляються збродженням здатних до
ферментації вуглеводів.[1]
Потрапляючи в шлунок і кишковий тракт, спирт всмоктується і
швидко розподіляється по рідинах і тканинам організму. Алкоголь робить
в основному анестезуючу дію, хоча встановлено, що в малих дозах він
стимулює деякі функції центральної нервової системи. У середніх і великих дозах він пригнічує діяльність центральної нервової системи, у тому
числі головного мозку, причому цей ефект прямо пропорційний його
концентрації в крові.
В організмі відразу ж починається знешкодження алкоголю шляхом його окислювання в печінці, але швидкість цього процесу може відставати від швидкості нагромадження; це накладає обмеження на кількість спиртного, котре може бути випите без виникнення ознак отруєння.
Після припинення прийому алкоголю в організмі продовжується його
окислювання до кінцевих продуктів — вуглекислоти і води, що може
тривати не одну годину.
Малі дози алкоголю звичайно знімають почуття чи напруги утоми і
підсилюють апетит. Великі кількості пригнічують активність вищих психічних центрів, викликаючи відчуття самовпевненості і притупляючи почуття тривоги і провини. Перестають турбувати тяжкі чи болісні ситуації,
і чим більше випито, тим голосніше стає мова. Можуть створюватись
нещасні випадки, наслідки яких питуща людина, утративши розважливість, не усвідомлює. Помітно порушуються фізіологічні рефлекси і координація рухів. Продовження вживання алкоголю веде до повної втрати
контролю над собою і може закінчуватись втратою свідомості, алкогольною комою і навіть смертю.[2]
Люди відносяться до алкоголю по-різному. Одні не п’ють зовсім. У
інших споживання алкоголю є даниною, прийнятим правилом, без прагнення відчути його дію. Треті п’ють часто і, багато, випробовуючи особливе задоволення від ефекту алкоголю на нервову систему. Легкий анестезуючий ефект при цьому випробують усі, але пияцтво чи алкогольна
залежність розвиваються приблизно у 11% питущих. Однак наявні на
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сьогоднішній день дані не дозволяють заздалегідь визначити, хто з питущих стане п’яницею чи алкоголіком.[3].
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НІТРАТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Корчан Н.О., Піменова К.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Однією із важливіших проблем, яка виникла як результат посилення антропогенного тиску на екосистеми є проблема нітратів. Нітрати
це безбарвні кристалічні речовини, солі і ефіри азотної кислоти HNO3.
Нітрати містяться в навколишньому середовищі та продуктах харчування внаслідок коло обігу азоту в природі. Допустима добова доза
нітратів, за даними експертів ВООЗ, становить 5 мг на 1 кг маси тіла, або
350 мг для людини з масою тіла 70 кг. За концентрації нітратів у воді на
рівні гігієнічного нормативу (45 мг/л) протягом доби з 3 л води в організм
людини може надійти 135 мг нітратів. Гострі отруєння в дорослих спостерігалися за надходження 1-4 г нітратів. Доза 8 г нітратів може призвести
до загибелі людини, а доза 13-14 г є абсолютно смертельною.
Основними джерелами нітратів у продуктах харчування є природні
азотовмісні сполуки й нітратні харчові добавки, що вводять у м′ясні вироби для поліпшення їх органолептичних показників і зниження розмноження деяких мікроорганізмів. Більше всього нітрозамінів знайдено в
копчених рибних та м′ясних виробах. Так, наприклад, у копченій рибі
вміст нітрозамінів складає до 110мг/кг, у ковбасах до 80 мг/кг. Від 58.7%
до 86% добового надходження в організм припадає на овочі. Основна
причина цього – підвищений вміст нітратів у ґрунті. Овочі закритого ґрунту містять більше нітратів, ніж вирощені на відкритому ґрунті. Недолік
вологи в ґрунті й повітрі й коливання температур у період вегетації підвищують вміст нітратів у овочах [1].
Доросла людина відносно легко переносить дозу 150-200мг нітратів на добу. Токсична доза для дорослих складає 600-650 мг на добу, а
для грудних дітей – лише 10 мг. Клінічна картина гострого отруєння
може бути різною: вона залежить від дози препарату, індивідуальної
чутливості організму тощо.
Нітрати харчових продуктів викликають прояви з боку травного
каналу, серцево-судинної системи, ЦНС; а нітрати води – з боку дихальної системи та ЦНС. Гостре отруєння проявляється у гіпоксії. Важливою
ознакою є синюшність шкірних покривів та зниження температури кінцівок внаслідок зниження артеріального тиску та нестачі кисню.
Самі по собі нітрати харчових продуктів не завдають великої шкоди здоров’ю людини. Проте їх дія на організм становить вагомий внесок у
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токсичну дію нітратів питної води [2].
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 %. У столових
буряків потрібно відрізати верхню та нижню частини коренеплодів, у
кабачків – шкуринки, в огірків відрізати хвостики і зовсім обчистити їх
від шкуринки. У капусті найбільше нітратів зосереджено у верхніх покривних листках та в качані [3].
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ВПЛИВ РАДІОАКТИВНОГО ВИРОМІНЮВАННЯ НА ОРГАНІЗМ
ЛЮДИНИ
Корчан Н.О., Сапач Т.Є.
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Організм людини, рослинний і тваринний світ постійно зазнають дії іонізуючого випромінювання, яке складається з природної (космічне випромінювання, випромінювання радіоактивних газів
з верхніх шарів земної кори) і штучної (рентгенівські апарати, телевізійні
прилади, радіоізотопи, атомоходи, атомні електростанції, ядерні випробування) радіоактивності.
Радіоактивні речовини потрапляють в організм людини при вдиханні зараженого повітря, із зараженою їжею чи водою, крізь шкіру,
відкриті рани. Проникненню радіоактивних забруднень крізь шкіру і рани
можна запобігти, дотримуючись певних заходів захисту.[1]
Основним джерелом опромінювання людини є радіоактивні речовини, які потрапляють з їжею. Ступінь небезпеки забруднення радіонуклідами залежить від частоти вживання забруднених радіоактивними речовинами продуктів, а також від швидкості виведення їх з
організму. Якщо радіонукліди, які потрапили в організм, однотипні з
елементами, що споживає людина з їжею (натрій, калій, хлор, кальцій,
залізо, марганець, йод та ін.), то вони швидко виводяться з організму
разом з ними.
Окремі радіоактивні речовини концентруються в різних внутрішніх
органах. Елементи, які акумулюються в м'яких тканинах організму, легко
виділяються. Джерела α – випромінювання (радій, уран, плутоній), β –
випромінювання (стронцій, ітрій) і γ – випромінювання (цирконій) відкладаються в кістках у вигляді хімічно зв'язаних сполук з кістковою тканиною, тому важко виводяться з організму.
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Деякі
речовини
харчових
продуктів
(пектинові,
барвники) утворюють нерозчинні сполуки зі стронцієм, кобальтом, свинцем, кальцієм та іншими важкими металами, які не перетравлюються і не
виводяться з організму. Отже, ці речовини виконують радіозахисну функцію. Тому пектин, а також пектиновмісні продукти (чорна смородина, аґрус, полуниці та ін.), використовують у спеціальному
харчуванні для виведення радіоактивних елементів з організму.
В організмі людини знаходиться 60 – 70% води. В результаті іонізації молекули води під впливом радіоактивних речовин утворюються
вільні радикали гідроперекису (НО2) і перекису (Н2О2) водню, які як сильні окислювачі мають високу хімічну активність і вступають у реакції з
білком, ферментами та іншими структурними елементами біологічної
тканини, що призводить до зміни біологічних процесів в організмі. Внаслідок цього порушуються процеси обміну, пригнічується активність ферментних систем, затримується ріст тканин, виникають нові хімічні сполуки – токсини – сильні отрути. Все це призводить до порушення життєдіяльності окремих систем та організму в цілому. Патологічні процеси в
організмі, у тому числі загибель клітин, ріст пухлин, пов'язують з хромосомними ураженнями соматичних клітин, причому рівень аутогенних
ушкоджень хромосом зростає з віком людини.[2]
Перші симптоми гострого ураження організму дорослої людини виявляються вже при дозі 0,5-1,0 Зв (50-100 бер). Цю еквівалентну дозу
можна вважати пороговою для загального гострого ураження при одноразовому опроміненні. Коли людина отримує таку дозу, у неї починаються порушення в роботі кровотворної системи. При еквівалентних дозах
опромінення всього тіла 3-5 Зв (300-500 бер) близько 50% опромінених
помирають від променевої хвороби протягом 1– 2 місяців. Головним чинником загибелі людей в цьому разі є ураження кісткового мозку, що призводить до різкого зниження кількості лейкоцитів у крові. При опроміненні в 10-50 Зв (1000-5000 бер) смерть настає від крововиливів у шлунково-кишковому тракті, які відбуваються внаслідок загибелі клітин його
слизових оболонок. Людина гине через кілька годин або днів унаслідок
ушкодження центральної нервової системи при 100Зв.
Променeва хвороба – захворювання, що виникає в результаті одержання підвищеної дози радіації, включаючи опромінення рентгенівськими променями, гамма – променями, нейтронами й іншими видами ядерного випромінювання у вигляді опадів чи вибуху атомної бомби. Подібне
випромінювання іонізує атоми тіла, виникає слабість, нудота й інші симптоми. Клітини тіла можуть постраждати навіть при невеликих дозах, що
приводить до лейкемії. Може викликати порушення в генах, що у свою
чергу, веде до народження хворих дітей чи дітей з генними мутаціями.
Розрізняють гостру і хронічну форми променевої хвороби. До заходів
невідкладної медичної допомоги відносять наступні: механічне усунення
радіоактивних речовин із організму людини шляхом промивання шлунка
теплою водою, вживання проносних і сечогінних засобів, промивання
рота і очей, застосовування відхаркувальних препаратів при попаданні
радіоактивних речовин в дихальні шляхи. Гостра форма хвороби виникає
в результаті опромінення великими дозами за короткий проміжок часу.
При дозах порядку тисяч рад ураження організму може бути миттєвим.
Хронічна форма розвивається в результаті тривалого опромінення
дозами, що перевищують ліміти дози. Більш віддаленими наслідками
променевого ураження можуть бути променеві катаракти, злоякісні пух-
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лини та інше.[3]
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СЕРЦЕВІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇХ
ПРОФІЛАКТИКА
Корчан Н.О., Сиса І.Є.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Серцеві хвороби — це цілий ряд різних захворювань, які вражають серце та серцево-судинну систему. Захворювання серця належать до
найбільш складних і життєвозагрозливих в Україні. У 2014 році зареєстровано понад 10 млн хворих на гіпертонічну хворобу, 7,6 млн хворих —
на ішемічну хворобу серця і майже 3 млн осіб — з цереброваскулярними
захворюваннями. Вроджені вади серця зустрічаються лише у 8 з 1000
новонароджених немовлят. Частота набутих уражень серця в педіатричній практиці також невисока. Це різко контрастує з частотою серцевосудинних захворювань у дорослій популяції, де зазначається їх явна
перевага.
Хвороби серця у дітей виділяють вроджені чи набуті вади серця,
артеріальну гіпертензію, ревматизм, гіпотонію та інші. Головним для
батьків є здоров'я їхніх дітей. А коли дитина хворіє, здається, нічого не
треба лише б він був здоровий. Однак останнім часом все частіше фіксуються випадки народження дітей з патологіями серця.[1]
Досить часто дитина може зіткнутися з такою недугою як коронарна хвороба серця або запальними захворюваннями. Ці захворювання
часто призводять до інвалідності або в найгірших випадках до смерті
дитини.
Формування вроджених вад серця відбувається ще в утробі матері.
До чинників, які провокують виникнення даних патологій відносять:
алкоголізм, куріння, вірусні інфекції, прийом медикаментозних препаратів та ін.
Хвороби серця у підлітків бувають різні. Однак найчастіше вони
проявляються однаково – відставання у фізичному розвитку, задишка,
блідість покривів, повільний набір ваги, швидка стомлюваність. Вроджені
вади серця лікують, як правило, хірургічним шляхом, щоб не допустити
розвиток серцево-судинної недостатності.
Стеноз легеневої артерії один з видів вродженої вади серця. При
цьому пороці відбувається звуження отвору легеневої артерії. Буває легкого ступеня або в важкого. При легкому ступені зазвичай виявляється в
період диспансеризації перед вступом дитини в перший клас. Зазвичай
виражається в уповільненому зростанні дитини. При більш вираженій
формі цієї хвороби серця у дітей часто бувають болі в серці, сильне серцебиття, задишка. Стеноз легеневої артерії на будь-якій стадії лікується
тільки хірургічним шляхом.
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Стеноз аорти теж різновид пороку серця, він виражається у перешкоджанні нормальному току крові з лівого шлуночка в аорту. Симптомами цього пороку є блідість шкірних покривів, задишка, часте серцебиття, у важких випадках з'являються головні та серцеві болі, раптова непритомність. Лікування хірургічне. Таким дітям протипоказані будь-які
фізичні навантаження.
Ще один різновид хвороби серця у підлітків - звуження аорти (коарктація). Якщо звуження невелике, то дитячий розвиток особливо не
постраждає. При збільшенні фізичних навантажень дитина може скаржитися на головні болі, болі в ногах, слабкість, запаморочення. Іноді трапляються раптова втрата свідомості, підвищується артеріальний тиск,
виникають носові кровотечі. Діагностується дане захворювання важко і
вимагає висококваліфікованого фахівця. Лікування також тільки хірургічним шляхом.
Одним з найтяжчих вад серця вважається порок Тетрада Фалло.
Це поєднання декількох патологій розвитку. Проявляється з перших днів
народження дитини, відзначається посинінням шкірних покривів, судомами, втратою свідомості. Цей порок серця вимагає негайного хірургічного втручання для порятунку життя дитини.
При ревматизмі відбувається ураження серця, судин і суглобів. Це
захворювання виникає найчастіше після перенесених ангіни або інших
запальних захворювань викликаних стрептококовою інфекцією. Початок
інфекції протікає гостро, виникають болі в суглобах, підвищується температура, з'являється набряклість. З боку серця виникають болі, задишка
після невеликого фізичного навантаження. Лікування ревматизму полягає в дотриманні постільного режиму, антибактеріальної терапії, дитина
звільняється від фізичних навантажень. Необхідно також усунути хронічні інфекційні вогнища в організмі.[2]
Профілактика хвороб серця:
1. Вести здоровий спосіб життя;
2. Активно займатися фізичними вправами;
3. Раціонально харчуватись;
4. Не мати шкідливих звичок (вживання алкоголю, тютюнопаління, наркотики);
5. Не переїдати;
6. Не знаходитись довго у сидячому положенні;
7. Регулярно проходити медичні обстеження;
8. Вести санпросвітницьку роботу в дитячих закладах і школах.
Під час тренування потрібно контролювати частоту пульсу. Він не
повинен перевищувати 150 ударів за хвилину. Фізичні вправи потрібно
робити на свіжому повітрі або у добре провітрюваному приміщені.
Отже, для запобігання таких явищ варто звернути увагу на харчування. Для того, щоб серце було здоровим, бажано вживати пісне м'ясо і
ненасичені жири. У них менше холестерину. Частіше слід замінювати
м'ясо рибою. З пташиного м'яса краще їсти куряче. Не можна переїдати.
Більше половини харчового раціону повинні складати овочі, фрукти і
ягоди, і як можна частіше – сири.[3]
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ВПЛИВ ПРИРОДНІХ ФАКТОРІВ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ ДІТЕЙ
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Костенко Я.І.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Останнім часом екологічне становище в нашій крайні стало гіршим. Захворювання шлунково-кишкового тракту займають одне з перших місць за даними захворювань в Україні [5].
Серед причин, що викликають захворювання особливо слід виділити неправильне харчування, стреси, наявність екологічних проблем і
високий вміст шкідливих речовин у навколишньому середовищі [1].
Харчування визначає тривалість і якість життя людини. Сучасний
ритм життя: "перекуси" на бігу, "фаст-фуд", зловживання алкоголем,
постійні стреси в школі і вдома здатні призвести до розвитку, як гострих
процесів, так і хронічних захворювань [5]. Особливо це стосується дітей,
які часто і не задумуються про шкідливість неправильного режиму харчування, пристрасть до поганих звичок [2].
Серед різноманітних факторів навколишнього середовища, які
впливають на травну систему дітей, найбільш очевидним є мікробний,
який має величезне значення у виникненні інфекційних захворювань [1].
Встановлено, що 80-90% населення всього світу мають гастрит. У
більшості ніж 80% дітей спостерігається хронічний гастрит. Поширеність
виразкової хвороби у дітей в Україні становить 1,5-2,8%, і в 7 разів частіше виявляють у дітей шкільного віку [4]. У 2 рази частіше у містах,
поширеність виразкової хвороби у школярів останні 10 років, яке збільшилась втричі [1].
Велика поширеність захворювань органів травлення серед дітей
потребує вдосконалення шляхів попередження їх виникнення. Знання
анатомо-фізіологічних особливостей травної системи дають можливість
організувати раціональний харчовий режим та догляд за дитиною. Розпізнавання основних симптомів ураження забезпечує ранню діагностику
патології травного каналу та дозволяє вибрати оптимальний діагностичний алгоритм [5].
Саме тому, необхідно досліджувати етіологію захворювань шлунково-кишкового тракту. Розробляти нові методи діагностики, які б дозволили виявити захворювання на ранніх етапах і запобігти їх подальшому
розвитку [2].
Отже, потрібно не допускати захворювань шлунково-кишкового
тракту в шкільному віці, бо вони можуть проявитися в майбутньому непередбачуваними наслідками [3]. Потрібно навчити дітей серйозно ставитися до свого здоров’я, дотримуватися санітарно-гігієнічних норм,
вести здоровий спосіб життя і ні в якому разі не займатися самолікуванням, адже це може призвести до ускладнення захворювання. Пояснювати
школярам необхідність дотримання санітарно-гігієнічних вимог, проводити різноманітні профілактичні заходи [5].
Заходи профілактики, в першу чергу, повинні бути направлені на
недопущення потрапляння інфекції в організм і профілактику захворювань шлунково-кишкового тракту, запорів. Для цього потрібно обов'язково дотримуватись гігієни, раціонально харчуватися, вживати в достатній кількості продукти багаті на клітковину (овочі, фрукти, крупи), молочні продукти. Слід уникати переїдання.
Основне значення має раціональне харчування, відмова від вжи-
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вання міцних алкогольних напоїв, куріння. Необхідно стежити за станом
порожнини рота, своєчасно лікувати захворювання інших органів черевної порожнини.
Потрібно мити руки після відвідування туалету, а також перед
їжею. Руки потрібно мити теплою водою з милом. Бути обережними з
продуктами харчування. Непастеризовані молочні продукти, яйця і м'ясо
можуть містити бактерії, що викликають діарею та інші проблеми ШКТ.
М'ясо повинно пройти повну термічну обробку. Ретельно мити кухонні
дошки та ножі. Не залишайте приготовані продукти в теплі надовго, тому
що це може спровокувати розмноження шкідливих бактерій. Також у
жодному випадку не можна їсти немиті фрукти і овочі (бажано мити їх
тільки в чистій воді і дуже ретельно, а ще краще очистити від шкірки).
Література
1.
2.
3.
4.
5.

Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини (з основами шкільної гігієни) :
Посіб. для студ. пед. фак. пед. ін- тів. / [Антипчук Ю.П., Вожик Й.Б., Лебедєва Н.С., Луніна Н.В.]. – К. : Вища шк., 1984. – 175 с.
Зайко М. М. Паталогічна фізіологія. / М. М. Зайко, Ю.Б. Биць. – К.: Вища
шк..,1995 – с. 546.
Маколкин В.И. Внутренние болезни. / Маколкин В. И., Овчаренко С. И.. –
М. : Медицина, 1999. – 403 с.
Епифанов В. А. Медицинская реабилитация: руководство для врачей / В.
А. Епифанова. – М. : МЕДпресс – информ, 2005. – 353 с.
Хижняк М. І. Здоров'я людини та екологія: Навч. посіб. / М. І. Хижняк. –
К. : Здоров'я, 1995. – 232 с.

ВПЛИВ ПОМІРНОГО РЕГУЛЯРНОГО ФІЗИЧНОГО
НАВАНТАЖЕННЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ
ПІДЛІТКІВ
Семенко Л.В., Корчан Н.О.
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка

У сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація із станом
здоров’я населення. Різко зросла захворюваність, у тому числі на гіпертонію – у 3 рази, стенокардію – у 2,4 рази, інфаркт міокарду – на 30
відсотків. Несприятливі природні умови стали причиною зростання кількості хворих дітей [1].
Відомо, що майже 90% дітей, учнів і студентів мають відхилення у
здоров’ї, понад 50% - незадовільну фізичну підготовку, близько 70%
дорослого населення – низький та нижчий, ніж середній, рівні фізичного
здоров’я, у тому числі у віці 16–19 років – 61%. Щороку до лав Збройних
Сил України за станом здоров’я не призивається кожний четвертий юнак
призовного віку [4].
Вважають, що на початку ХХІ століття кількість інвалідів в Україні
перевищила 2 млн. чоловік. За останні три роки спостерігається тенденція до зниження середньої тривалості життя чоловіків і жінок, яка нині на
10-15 років нижча, ніж у США, Японії, Франції та інших економічно розвинутих країнах [4].
Органи влади у цих державах надають програмного значення питанням розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту, розг-
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лядаючи їх як найбільш економічно вигідний та ефективний засіб профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та розв’язання інших соціальних проблем[4].
Радикально змінити ситуацію за рахунок існуючої в країні традиційної системи охорони здоров’я населення неможливо через відсутність
необхідних коштів на її розвиток.
Наявна система фізичного виховання, фізичної культури і спорту
перебуває у кризовому стані і не може задовольнити потреб населення.
Це зумовлено деякими об’єктивними факторами розвитку існуючої системи фізичного виховання і спорту [1].
З початку 90-х років чисельність контингенту дітей і підлітків, залучених до регулярних занять у дитячо-юнацьких спортивних школах,
підліткових фізкультурно-спортивних клубах за місцем проживання, у
спортивних секціях підприємств, установ та організацій скоротилася на
620 тис. чоловік[4].
Проблема підвищення фізичної активності серед дітей та підлітків
є досить актуальною в наш час.
Фізичні вправи рефлекторно і гуморально збуджують дихальні
центри, що сприяє покращенню вентиляції і газообміну в легенях. Нормалізація газообміну відбувається не лише шляхом дії на зовнішнє дихання, але і на тканини (покращення окислювальних процесів і утилізації
кисню). Скорочення м’язів являється одним з подразників дихального
центра. При виконанні фізичних вправ активізується обмін речовин в
м’язах, внаслідок чого в кров потрапляє велика кількість окису вуглеводу (СО) і молочної кислоти, які подразнюють дихальний центр [5].
В процесі помірного тренування спеціальні фізичні вправи, що
співпадають з фазами дихання (рухами рук, ніг, тулуба), стають умовним
подразником дихального центру і рефлекторно викликають прискорення
та поглиблення дихання. Велику роль тут грає носолегеневий рефлекс,
що виникає під час диханні через ніс. Подразнення рецепторів в верхніх
дихальних шляхах рефлекторно приводить до розширення бронхіол і
поглиблення дихання [1].
Під впливом фізичних і спеціальних дихальних вправ покращується крово- і лімфообіг в легенях і плеврі, яке сприяє активізації в них
регенеративних процесів і попередженню ускладнень: емфіземи, абсцесів та інших [5].
Дихальні вправи, направлені на максимальне розширення грудної
клітини і посилення роботи діафрагми, допомагають розсмоктуванню і
розтягуванню спайок, ліквідації больових відчуттів [3].
Спеціально підібрані вихідні положення дають можливість покращити дренажну функцію легень, що сприяє видаленню з бронхів і альвеол патологічного змісту (слизу, гною). Заняття гімнастикою тонізує ЦНС,
сприяє перебігу нервових процесів у корі великих півкуль головного
мозку і взаємодії кори і підкірки [3].
Помірне регулярне тренування веде до покращення функціонального стану хворих і мобілізації компенсаторних фізіологічних механізмів.
Фізичні вправи позитивно впливають на нервово-регуляторні механізми
системи кровообігу і сприяють укріпленню серцевого м’яза [3].
Систематичні заняття фізичною культурою і спортом допомагають
укріпити здоров’я, позбавитися зайвої ваги, розвинути рухливість суглобів, гнучкість хребта, витривалість, координацію, естетичний смак, покращити працездатність учнів [5].
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Вплив фізичних навантажень на організм людини залежить від її
віку: чим молодший організм, тим більше він реагує і краще адаптується
до фізичних навантажень [3].
Під дією достатньої фізичної активності у дітей підвищується енергообмін і внаслідок перехресної адаптації зростає стійкість організму до
простудних захворювань.
Отже, вплив помірного регулярного фізичного навантаження позитивно впливає на функціональний стан організму підлітків.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИТУАЦІЇ В РЕКРЕАЦІЙНОТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Степаненко Д.С., Копилова Т.В.
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

Запорізька
область
являється
привабливою
туристичнорекреаційною зоною. Територія області із населенням близько 1860 тис.
чол. Займає 27,2 тис. км2 та має розвинуту систему транспорту: залізничного, автомобільного, водного та авіаційного. В сфері надання туристичних послуг в області працюють 69 підприємств та приватних підприємців. У цілому курортні та рекреаційні території складають майже 15%
площі області. Загальна площа заповідних територій області становить
2,01%, потенціал природних ресурсів - 8,4% [2].
Сприятливий клімат, чудові прибережні зони Дніпра, мінеральні
води та лікувальні грязі, тепле Азовське море приваблюють туристів.
Об’єкти історико-культурного надбання, яких на обліку близько 8 тис.
[1], також складають основу привабливості нашого регіону в сфері туризму.
Найбільш туристично привабливими є острів Хортиця (м. Запоріжжя), державний історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила»
(Мелітопольський район), заповідник «Кам’яні Могили» (Розівський район), історико-архітектурний заповідник «Садиба Попова» (Васильківський район). Станом на 2010 рік у Запорізькій області знаходиться 541
санаторно-курортний та оздоровчий заклад. Як показують статистичні
дані, протягом 2000-2010 років спостерігалася динаміка збільшення закладів, що надають курортно-оздоровчі послуги, їх кількість за цей період зросла майже на 20%, але ситуація у санаторно-курортній галузі різко
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погіршилася у зв’язку із економічною кризою [4]. Відсутність бюджетного
фінансування змусило згорнути ряд державних програм. Спеціалізовані
санаторії в основному перейшли на сезонний характер роботи, згорнувши свої лікувальні бази і перейшовши у розряд закладів з низьким рівнем
сервісного обслуговування. У цей період стали з’являтися нові заклади із
слабкою медичною базою і низькокваліфікованим персоналом. На розвиток санаторно-курортного комплексу також оказала вплив недосконала
система законодавчої системи у цій галузі. На сьогодні ситуація щодо
власності оздоровчих закладів виглядає наступним чином: із загальної
кількості у колективній власності перебувають 66%, 20,6% - у державній, 5,7% - у комунальній та 7,7% - у приватній. Причому в останні роки,
питома вага оздоровчих закладів, що знаходяться у приватній власності,
збільшується. В цілому це позитивно впливає на поліпшення якості послуг, але призводить до подорожчання вартості відпочинку.
Враховуючи існуючі дані [1, 8], всі області України об'єднуються у
певні групи за кількістю обслужених туристів. За цією градацією Запорізька область посідає місце середньо розвиненої групи.
У останні роки в Запорізькій області спостерігається негативна тенденція щодо розвитку внутрішнього туризму, що пояснюється складною
економічною та політичною ситуаціями, які склалися в Україні.
Аналіз розподілу туристів за метою відвідування Запорізького регіону показує наступний розподіл туристів за метою відвідування: напрям
«дозвілля, відпочинок» – 86%, «лікування» - 5%, «службовий, діловий,
бізнес-тур, навчання» - 7%, «спортивно-оздоровчий туризм» - 1%, «інше» - 1%. Таким чином переважає напрям «дозвілля та відпочинок»
серед інших напрямів турпотоків, доля якого має тенденцію до збільшення.
Для більш докладного вивчення попиту потрібно диференціювати
види відпочинку в статистичній звітності, що потребує удосконалення
системи звітності, її узгодження між управлінням культури та туризму і
головним управлінням статистики у Запорізькій області. Аналіз туристичних потоків області вказує на необхідність з одного боку формування у
населення потреби в змістовному проведенні вільного часу та з другого –
гнучкої цінової політики у туристичному бізнесі, що враховує платоспроможність різних верств населення.
Аналіз літературних даних показав, що стан розвитку рекреаційної
сфери Запорізької області характеризується такими основними проблемами: недостатньо глибоким рівнем усвідомлення населенням та органами влади, що здійснюють регулювання у сфері туризму і діяльності курортів, ролі та значення туризму для соціально-економічного розвитку
регіону; відсутністю системи раціонального використання туристичних
ресурсів, невизначеністю напрямів їх освоєння та розвитку, неефективним і позазаконним використанням унікальних природних та історикокультурних ресурсів; відсутністю досконалої регіональної інвестиційної
політики у сфері туризму і діяльності курортів, недостатньою підтримкою
розвитку нових пріоритетних видів туризму, таких як в'їзного та внутрішнього туризму, сільського та екологічного туризму; відсутністю належного планування розвитку туризму, параметрів туристичного потоку відповідно до наявних ресурсних можливостей, потреб населення та економіки держави, фінансового забезпечення «Програми розвитку рекреаційнокурортного комплексу та туризму в Запорізькій області на 2011-2015
роки»; недосконалістю організаційно-правових та економічних механіз-
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мів реалізації державної політики у сфері рекреації, слабкою координацією та взаємодією між органами державної влади і місцевого самоврядування; відсутністю цілісної та комплексної системи управління туристичними ресурсами, різним відомчим підпорядкуванням туристичних ресурсів; недостатнім нормативно-методичним та інформаційним забезпеченням діяльності органів місцевого самоврядування, громадських організацій та суб'єктів підприємницької діяльності у сфері туризму і діяльності
курортів; недостатнім рівнем науково-методичного та кадрового забезпечення, зокрема у сфері управління на державному та місцевих рівнях.
Джерелами виникнення вищевказаних проблем являються: незадовільна охорона історичних пам’яток внаслідок нестачі коштів місцевих
бюджетів, з яких вона фінансується. Цей фактор не задовольняє нагальні
потреби утримання і не забезпечує доступності цих пам’яток для громадськості та проведення науково-дослідних розробок. Зазначено, що до 60
% об'єктів культурної спадщини перебуває у незадовільному стані та
потребує проведення робіт з реставрації або реконструкції, облаштування для туристичних відвідувань [6]. Відсутність нормативно-правового
забезпечення питань використання культурної спадщини в туризмі, обмежена транспортна доступність більшості об'єктів, занедбаний стан
об'єктів культурної спадщини, непідготовленість музейних експозицій та
прилеглих територій до туристичних відвідувань, у тому числі іноземними
туристами та особами з обмеженими фізичними вадами, спричиняють
низький рівень розвитку культурно-пізнавального туризму [9]. В цьому
напрямку органами влади у регіоні розроблена програма комплексної
розбудови курортно-туристичної зони. Вона стала одним з напрямків у
стратегічному розвитку Запорізької області. У Запорізькій області також
впроваджується проект спільного співробітництва влади, бізнесу і громадськості в розвитку інфраструктури регіону, розроблений за допомогою Канадського інституту урбаністики за підтримкою Канадського агентства міжнародного розвитку [7]. Зазначається негативний вплив на стан
навколишнього природного середовища й високий ступінь техногенного
навантаження на область. Залишається гострою ситуація у сфері поводження з відходами, які у великих обсягах щорічно утворюються, розміщуються та накопичуються на території області. Інтенсивний розвиток
галузі ще більше загострить цю проблему [5]. Значно зменшує інвестиційну привабливість рекреаційних угідь області, особливо в іноземних
інвесторів і збудоване у 2001 році сухе сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП), яке вирішило проблему його збереження на 50 років,
на що держава щорічно заощаджує десятки мільйонів доларів. Головний
ефект його використання – збереження найпотужнішої у Європі атомної
станції у складі діючих електростанцій України [6]. Розміщення у регіоні
таких екологічно небезпечних видів економічної діяльності, як металургійна, хімічна, у т.ч. нафтопереробна промисловість, видобування металевих руд, виробництво електроенергії тощо значно впливає на привабливість рекреаційної зони [3]. Через відсутність джерел питної води в
південній частині області, у тому числі оздоровчих зонах узбережжя
Азовського моря, створюється незадовільна епідеміологічна ситуація, що
ставить під загрозу здоров’я населення та відпочиваючих. А води Азовського моря на території Запорізької області згідно з комплексною оцінкою класифікуються як брудні [9]. Незадовільний стан інформаційної
бази. У цьому напрямку намічаються позитивні зміни. У Запорізькій області почали діяти регіональна електронна карта туристичних об’єктів та
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інформаційний центр для туристів [7].
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РОЗДІЛ 5. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

МОЖЛИВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
Гриньова М.В., Коваль А.А.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

За останні роки відбулось значне погіршення здоров’я молоді взагалі і школярів зокрема. Саме тому, в сучасних умовах, великого значення набуває проблема збереження та формування здоров’я молоді.
Здоров’я школярів залежить від багатьох факторів: спадковість,
стан навколишнього середовища, можливості системи охорони здоров’я,
але найбільш важливими є фактори, які визначають спосіб життя дитини
(умови навчання, харчування, режиму праці та відпочинку, рухова активність тощо). Саме завдяки цим факторам можливе збереження здоров’я
або його втрата, але саме від вчителя, від ступеня сформованості його
здоров’язбережувальної компетенції залежить формування мотивації до
збереження здоров’я в учнів і, в підсумку, самого здоров’я дітей.
Під поняттям здоров’язбережувальні компетенції розуміється комплекс знань, умінь, ставлень та цінностей, які спрямовані на збереження
й укріплення здоров'я як свого так і оточуючих, на уроках та у позаурочний діяльності [3].
Для формування здоров’язбережувальної компетентності студент
повинен
знати:
теоретико-методичні
основи
власного
здоров’язбереження; про необхідність саморозвитку та самовдосконалення
власної культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації; вирішальну роль особистого способу життя в збереженні здоров’я; основи профілактики професійних захворювань, здоров’язбережувальні технології
та оздоровчі заходи; про вплив стресу на стан здоров’я людини та способи профілактики цих впливів стресу на здоров’я; про цінність здоров’я
(орієнтованість на здоров’язбереження); про важливість виховання морально-вольових якостей для саморозвитку та самовиховання; про працездатність свого організму; основи саморегуляції власного стану; вирішальну
роль
психологічного
комфорту
для
власного
здоров’язбереження; про стан свого фізичного здоров’я; про методи та засоби розвитку власних фізичних якостей; про важливість підтримання
активного фізичного стану для здоров’язбереження [1].
Студент повинен вміти: розробляти індивідуальну оздоровчу систему та організовувати щоденну самостійну здоров’язбережувальну діяльність; самовдосконалювати власну культуру здоров’язбереження через
поглиблення відповідних знань; вести здоровий спосіб життя; виконувати комплекси вправ з профілактики професійних захворювань; контролювати рівень власної тривожності, адекватно реагувати на вчинки оточуючих, у різноманітних життєвих ситуаціях; формувати ціннісні настанови на здоров’язбереження; використовувати морально-вольових якості
для фізичного та духовного вдосконалення; розвивати власну працезда122

тність; саморегулювати власний стан, емоційну усталеність; створювати
психологічно комфорті ситуації, вміти регулювати соціальні відносини під
час навчання; об’єктивно оцінювати стан свого фізичного здоров’я, володіти методиками самоконтролю, самооцінки стану здоров’я, самокорекції способу життя; розвивати свої фізичні якості; самостійно підтримувати
фізичну активність [1].
Формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей можна
проводити за допомогою здоров'язбережувальних технологій — це такі
технології , що створюють безпечні умови для перебування, навчання та
праці учнів у школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації
виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних
особливостей та гігієнічних вимог), відповідності навчального та фізичного навантаження можливостям дитини. [2].
Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутнього
вчителя біології проходить, як підчас занять із дисциплін анатомофізіологічного напрямку (гістологія і ембріологія, анатомія людини, фізіологія людини, вікова фізіологія), так і під час занять з дисциплін валеологічно-медичного напрямку: основи здорового способу життя, гігієна,
валеологія, основи медичних знань та інші, які дозволяють студентам
перейти від розуміння фундаментальних основ фізіології людини до
практичного застосування цих знань і, в подальшому, передати їх школярам.
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ВИКОРИСТАННЯ ФІТОЦЕНОЗІВ ШИРОКОЛИСТЯНОГО ЛІСУ ПРИ
ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ, РОЗДІЛУ «РОСЛИНИ»
Гапон С.В., Сагайдак В.М.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Озброєння учнів ґрунтовними знаннями з біології, прищеплення їм
практичних умінь і навичок буде значно ефективнішим при використанні
живих біологічних об'єктів, ознайомленні з ними в місцях їхнього існування. Де, як не в лісі, чи на луках можна найкраще ознайомитися з
особливостями будови рослинного організму, показати взаємозв'язки
організмів в екосистемах. Цей процес здійснюється шляхом екскурсій,
ботанічних прогулянок, відвідування міні-екологічних стежок на території
школи, тощо. Результативність такого спілкування учнів з природою
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буде, насамперед, залежати від ретельної підготовки вчителя, його здатності не тільки захопити учнів красою довкілля, а і вмінням сформувати
світоглядні предметні поняття та практичні навички. Тому метою нашої
роботи і є розгляд особливостей вивчення фіторізноманіття лісу в шкільному курсі біології при вивченні рослин.
У результаті наших досліджень встановлено, що флора спорових
рослин території вивчення складає 13 видів, квіткових – понад 50 видів.
Тому значне фіторізноманіття досліджуваних рослинних угруповань дозволяє використовувати окремих представників для формування предметних ботанічних понять. Так, вивчаючи тему «Корінь» ми формуємо поняття головного, бічного та додаткових коренів. Наочно це демонструємо
на прикладі стрижневої кореневої системи сходів липи серцелистої та
клена гостролистого. Мичкувату кореневу систему з додаткових коренів
розглядаємо в тонконога дібровного.
У темі «Пагін» формуємо поняття стебло, бруньки, листок, а також
видозміни пагона – кореневище, бульби, цибулини. Різноманітність стебел демонструємо на прикладі дуба звичайного, ліщини звичайної, конвалії травневої, барвінку малого. Розміщення пагонів у просторі можна
показати на прикладі прямостоячих пагонів яглиці звичайної, надземноповзучих – розхідника шорсткого, витких – хмелю звичайного та інших.
Рослини лісу використовуємо і для формування поняття «листок».
Зовнішню будову листка демонструємо на прикладі липи серцелистої,
клена гостролистого, клена польового, формуючи поняття «черешок»,
«листкова пластинка», «край листкової пластинки», «основа листкової
пластинки». Прості листкові пластинки демонструємо на прикладі вище
названих видів, а складні – на прикладі ясена звичайного, суниць лісових. Формуючи морфологічне поняття «жилкування листка» використовуємо листкові пластинки дуба звичайного (перистосітчасті), клена гостролистого (пальчасто-сітчасті), конвалії звичайної (дугове), осоки волосистої (паралельне). Крім цього, представників широколистяного лісу
можна використовувати для формування предметних понять із систематики рослин. Так, вживаючи видову і родову назви, вводимо розуміння
бінарної номенклатури. На прикладі рослин лісу формуємо і поняття
таксономічних категорій. Вдалим ілюстративним матеріалом є представники родини кленові. У досліджуваному рослинному угрупованні зростають наступні види роду клен: клен гостролистий, клен польовий, клен
татарський. Тому, демонструючи відповідні діагностичні ознаки вводимо
поняття таксономічних категорій: «рід», «родина», «порядок», «клас»,
«відділ».
На прикладі фіторізноманіття лісу знайомимо учнів з різноманітністю представників родин: бобові, розові, злакові, зонтичні, формуючи при
цьому уміння аналізувати подібні та відмінні ознаки між певними родинами.
У ході формування світоглядних предметних понять на прикладі
фітоценозів широколистяного лісу, учитель не повинен забувати і про
виховання естетичних, патріотичних почуттів та прищеплювати навички
бережливого відношення до природи.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
Оніпко В.В.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Пріоритетними тенденціями сучасної освітньої системи є поглиблення, фундаменталізації, посилення гуманістичної спрямованості, духовної та загальнокультурної складової освіти, формування у майбутніх
фахівців системного підходу до аналізу складних педагогічних і соціальних ситуацій, стратегічного мислення, розвиток соціальної та професійної
мобільності. Освітній процес, реагуючи на соціальне замовлення сьогодення, сприяє формуванню творчої особистості фахівця, активізації його
навчально-творчої діяльності. Якісне оновлення і підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін
передбачає удосконалення системи організації навчально-дослідної роботи студентів у професійній підготовці яка є невід'ємною частиною підготовки кваліфікованих фахівців у педагогічному університеті як нерозривна складова частина навчального процесу. У сучасних наукових розробках виділяється основний принцип організації навчально-дослідної
роботи студентів в університеті – системність, що включає інтеграцію
науково-дослідного, навчального процесів і практики, послідовність в
освоєнні методів і технологій наукових досліджень відповідно до стадій
освітнього процесу, а також використання різних форм організації навчально-дослідної роботи.
У контексті нашого дослідження особливий інтерес представляють
напрямки навчально-дослідної діяльності при підготовці майбутніх вчителів природничих дисциплін: залучення студентів до активізації науководослідної роботи з проблемних питань природничих наук під час аудиторних занять; навчити планувати, організовувати і координувати науководослідну діяльність з іншими дослідниками, науковими школами і науково-дослідними установами; допомагати організовувати роботу із впровадження результатів науково-дослідної діяльності у навчальний процес та
під час педагогічної практики; навчити молодих науковців підводити
підсумки навчально-дослідної діяльності і обґрунтовувати висновки за
результатами наукових досліджень; вишукувати і запроваджувати нові
форми організації НДРС на кафедрі з метою підвищення її ефективності.
Ми вважаємо, що в процесі університетської підготовки майбутніх
учителів навчально-дослідна діяльність дозволить сформувати вміння та
навички студентів у сферах:
 видавничої діяльності (публікації у збірниках наукових праць
ВНЗ України);
 обробки статистичних даних за високим рівнем їх достовірності;
 використання різноманітних методів наукових досліджень, кількісних і якісних моделей оптимізації параметрів продукту наукової творчості;
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організації управлінської діяльності в системі науково-дослідної
роботи;
 оформлення наукової інтелектуальної власності у формі патенту на винахід за позитивними результатами науково-дослідної
діяльності;
 використання сучасних засобів оргтехніки та комп'ютерних
програм.
 формування навичок самостійно організовувати і проводити
наукові заходи (олімпіади, конкурси, семінари, конференції
тощо), звітну студентську наукову конференцію за підсумками
наукових досліджень на факультеті університету.
 прищеплювати молоді уміння і навички організації колективної
творчості у формі проведення студентських наукових гуртків;
формувати у майбутніх спеціалістів досвід творчої діяльності
відповідно до сучасного розуміння змісту вищої освіти.
Вивчивши досвід організації студентської наукової роботи провідних педагогічних університетів України, відзначимо, що одними із найбільш поширеніших форм її реалізації – наукові лабораторії, проблемні
наукові групи, гуртки та інші творчі об'єднання, що дозволяють передати
студентам фундаментальні знання з наукових дисциплін, розвивати навички проведення науково-дослідної роботи й інтерес до інтелектуальної
діяльності. Сприяти підвищенню творчої активності студентів, розширенню їх знань із теорії, методики та основ наукових досліджень, розвитку
вмінь і навичок у навчально-дослідній діяльності.
Досвід організації наукової лабораторії бріології при кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка (науковий керівник –
доктор біологічних наук, професор, професор кафедри Гапон Світлана
Василівна) дозволяє нам стверджувати, що студенти можуть бути успішно задіяні в діяльності наукових структурних підрозділів.
Перш за все це робота над єдиною проблемною темою, комплексне дослідження мохоподібних мохових угруповань Лісостепу України,
України в цілому за наступними напрямами: бріофлористичний (комплексне вивчення бріорізноманіття природних, штучних та урбоекосистем
Лісостепу України), виявлення рідкісних та зникаючих видів, розробка
заходів щодо їх охорони; Комплексне вивчення бріорізноманіття природно-заповідних об’єктів Лісостепу України; дослідження мохових угруповань, їх класифікація та створення Продромусу мохової рослинності України (в межах Лісостепу, Лівобережного Полісся, деяких районів Закарпаття); поповнення бріологічного гербарію кафедри, картотеки місцезростань мохоподібних; Створення бріосинтаксотеки України (в межах Лісостепу України, Лівобережного Полісся). По друге її значущість зростає за
умов плідної співпраці з іншими науковими й навчальними закладами :
 Університет імені Фрідріха Шіллера, м. Єна, Німеччина;
 Інститут біології м. Уфа, РАН;
 Брянський державний університет;
 Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, м. Київ;
 Інститут екології Карпат, м. Львів;
 Херсонський національний університет;
 Заповідник «Медобори» (Тернопільська обл.);
 НПП «Подільські Товтри» (Тернопільська обл.);
 Ужгородський національний університет;
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Лабораторія була створена з метою широкого залучення викладачів, аспірантів і студентів до науково-дослідної роботи, підбір й аналіз
літературних джерел з проблеми, що розробляється лабораторією, вирішення завдань дослідницького характеру; підготовка реферативних,
курсових, дипломних проектів та ін. Слід зазначити, що така робота припускає не стільки вивчення й аналіз літератури, скільки активну участь в
організації й проведенні експерименту. Це сприяє відбору найбільш здатних до дослідницької діяльності студентів. У процесі проведення експерименту, робота молодих дослідників може реалізовуватися за напрямами: підготовка публікацій, виступи перед аудиторією з доповіддю результатів науково-дослідної роботи за правилами публічного захисту на конференціях, участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах та ін. Ефективність реалізації науково-дослідної діяльності студентів у науковій лабораторії багато в чому залежить від дієвості механізму її планування, організації й контролю за здійсненням, стимулювання участі в неї викладачів і студентів. Такий вид діяльності в проблемній групі відкриває широкі
можливості для розвитку активності й самостійності майбутніх учителів
природничих дисциплін.
Таким чином, здійснюється два етапи залучення студентів до науково-дослідної діяльності. Спочатку студенти оволодівають теоретичними
знаннями й практичними уміннями з методології і методів досліджень, а
далі виконують самостійні наукові дослідження. Ця діяльність повинна
логічно доповнювати навчальний процес. Вона припускає самостійну
роботу в контексті програми навчання й включає виконання індивідуальних наукових досліджень. У процесі університетської підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін робота в науковій лабораторії повинна бути підпорядкована ідеї інтеграції освітнього й наукового процесів і мати наступні напрями: поглиблене вивчення дисциплін; ознайомлення з сучасними досягненнями науки; оволодіння сучасними методами
наукового пізнання; розширення наукового кругозору; розвиток культури наукового мислення; оволодіння уміннями й навичками постановки й
вирішення інтелектуальних проблем і завдань.

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Совгіра С.В., Гончаренко Г.Є.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Поряд із такими тенденціями розвитку освіти, як гуманізація, демократизація, інтеграція, інтенсифікація та ін., виокремлюється поняття
«екологізація». Проте на сьогодні відсутнє загальноприйнятне трактування цього терміна.
Так, на думку Н. Реймерс, «екологізація − це проникнення екологічних ідей у всі сфери суспільного життя» [5, с. 591]. У подальших дослідженнях Н. Реймерс охарактеризував екологізацію як шлях суспільного
розвитку, що визначається глобальними екологічними обмеженнями.
Інший погляд на це у І. Герасимова, який визначив поняття «екологізація» як сукупність методів і засобів оптимізації природокористування [2, с. 98]. На думку вченого, головною метою екологізації є: оптимізація умов життєдіяльності людства шляхом збереження і покращення властивостей природного середовища; переведення виробництва на безвід-
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ходні технології і замкнуті цикли ресурсоспоживання; раціональне використання природних ресурсів тощо.
В. Максаковський вважає, що «екологізація передбачає розгляд
людини в нерозривному зв’язку з середовищем її проживання. «Екологізація як напрям, − зазначає він, − також характерна для всього міждисциплінарного комплексу наук, який досліджує взаємодію суспільства,
виробництва і навколишнього середовища, або «екорозвиток» [3, с. 45].
Згідно з визначенням В. Преображенського, «екологізація − це
безпрецедентний, який не має аналогів в історії науки і суспільства за
своєю потужністю, процес, що охопив не тільки всі галузі наук, а й світову громадську свідомість. Він покликав до життя включення практично у
всі науки проблем стосунків людини і середовища, формування нових
галузей знання, зміну уваги суспільства та державних органів до окремих наук тощо» [4, с. 120].
Згідно з думкою багатьох учених, екологізація проявляється у
проникненні екологічних ідей у всі сфери суспільного життя.
Складність глобальних проблем людства висуває свої вимоги і до
географії. У роботах багатьох учених-географів сформовано уявлення
про наскрізні напрями географічної науки, що дозволяють розглянути
питання про єдність і цілісність географії, одним із яких названо екологізацію, яка передбачає «розгляд людини в нерозривному зв’язку із середовищем проживання, умовами відтворення життя». Це наскрізний напрям, за висловом В. Максаковского, став головним, «диригуючим» [1,
с. 23].
Найчастіше, коли йдеться про освітнє середовище, мають на увазі
конкретне середовище певного навчального закладу або локальне освітнє середовище. Це визначило можливість виділення основних компонентів структури освітнього середовища вищого навчального закладу, що
впливають на підготовку майбутніх учителів географії до екологічного
виховання учнів. Компоненти освітнього середовища показано у таблиці.
Освітнє середовище ВНЗ
Рівні

Адміністративний,
державний
(глобальний)
Професорськовикладацький
(робочий)

Студентський
(особистісноіндивідуальний)

Глобальний
(адміністративний, державний)
Ставлення до
ВНЗ в системі
освіти

Робочий простір
(професорськовикладацький)
Ставлення до
процесу підготовки фахівців

Ставлення до
професорськовикладацького
складу ВНЗ як
суб’єкта підготовки
студентів
Ставлення до
студентів як
майбутніх фахівців

Ставлення до
підготовленості
викладачів

Відносини взаємодії суб’єктів
процесу підготовки (студент−
викладач,
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Таблиця 1
Особистісноіндивідуальний
(студентський)
Ставлення ВНЗ
до
підготовленості
випускників
Ставлення викладачів до себе
як фахівця,
професіонала

Ставлення студентів до себе як
до майбутніх
фахівців

викладач−
викладач тощо)

Глобальний (адміністративний, державний) рівень − це рівень організації підготовки майбутніх учителів у державному масштабі. Він
включає в себе ставлення суспільства до процесу професійного становлення в цілому. Це компонент, який регламентує становище ВНЗ у системі освіти, ставлення до ВНЗ міністерств, обласних і районних адміністрацій на місцях. Аналіз глобального рівня дозволяє ілюструвати зв’язок ВНЗ
з іншими соціальними системами держави, підкреслює його відкритість.
Другий рівень − робочий простір (професорсько-викладацький),
функціональний рівень, який відповідає показнику: ставлення до виконання функціональних обов’язків у процесі організації підготовки вчителів, ставлення викладачів до роботи і до процесу соціально значущої
взаємодії зі студентами, саме до взаємодії, до їх стилю, визначення характеру цієї взаємодії як суб’єкт-суб’єктних або суб’єкт-об’єктних відносин.
До робочого простору належать відносини на роботі, власна продуктивна
праця тощо. Тобто весь той простір, де людина діє. Характеристики цього
рівня є основними зовнішніми формами прояву культури суб’єктів екологізованого освітнього середовища.
Третій рівень − особистісно-індивідуальний (студентський). Він відображає ставлення суб’єктів до себе. У викладача − це ставлення до
себе як до педагога, у студента − ставлення до себе як до майбутнього
фахівця. Мотиви своєї діяльності та задоволеність нею і собою як особистістю є основою, яка визначає змістовний аспект цього рівня. До особистісного рівня належать ті предмети і явища, які особистісно значущі, їх
стан і зміни, що найбільш сильно впливають на стан людини, на її поведінку, характер і реакцію.
Зв’язки між компонентами освітнього середовища мають вертикальну та горизонтальну спрямованість. Вертикальні зв’язки визначаються
трьома рівнями (вони названі вище). Ці рівні відповідають суб’єктам вузівської системи підготовки майбутніх учителів (держава, професорськовикладацький склад і студенти). Горизонтальні зв’язки визначають значущих людей і об’єкти навколишньої дійсності, включені в екологізоване
середовище ВНЗ, відображаючи екологічну культуру суб’єктів і ВНЗ у
цілому.
Ще одним компонентом освітнього середовища установи вищої
освіти є зовнішнє середовище. Зовнішнє середовище, крім соціального
середовища, включає природне середовище, яка здійснює виховний
вплив на суб’єктів виховної системи.
Отже, екологізація освітнього середовища ВНЗ розглядається нами
як багатовимірний соціально-педагогічний та екологічний процес,
пов’язаний у єдине ціле різними комунікативними механізмами, які істотно впливають на розвиток ціннісних екологічних орієнтацій особистості,
відносин і способів поведінки, що актуалізуються у процесі їх освоєння і
поширення, формування навичок еколого-педагогічної діяльності у професійній діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ*»
Бажан А.Г.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Виконання замовлень на освітні послуги нині вимагає вдосконалення системи підготовки фахівців. Підготовки вчителя основ здоров’я
при викладанні фізіології людини потребує, на нашу думку, певних особливостей.
Ускладнення програми і учбового плану з фізіології людини вимагає високого професійного досвіду, енциклопедичних знань, філігранної
лекторської майстерності в підношенні матеріалів, викладання в лекційному курсі тільки вузлових, "блокових" питань. Навчальні програми у
поєднанні з програмованим контролем знань, розроблені на кваліфікованій професійній і науково-технічній основі, істотно підвищують можливості педагогічного колективу у вирішенні основної проблеми: індивідуального виховання і навчання [1].
Вважаємо, зокрема, що крім поглибленого вивчення студентами
цієї спеціальності специфіки функціонування фізіологічних систем на
різних етапах онтогенезу та механізмів, що визначають цю специфіку, ще
й заходів профілактики виникнення розладів чи навіть хвороб різних
органів та систем організму людини в процесі її онтогенезу є досить нагальним і важливим в наш час. Набуття таких та вміння їх передати учням буде запорукою забезпечення нормального фізичного та психічного
розвитку дітей та підлітків.
Вивчаючи функції людського організму і широке коло питань,
пов’язаних з його життєдіяльністю, студенти повинні розуміти, що на
кожному етапі оволодівають лише певною часткою цілісної системи взаємопов’язаних явищ та процесів. Вартість і глибина цих знань, їх здатність
закріпитися в пам’яті й активно використовуватись у разі потреби, зумовлені виявленням і усвідомленням нових взаємозалежностей і закономірностей, причинно-наслідкових, функціональних та логічних зв’язків,
здійсненням переходу від часткових, локальних до широких узагальнень.
Ще більшого сенсу набувають надбані знання, якщо студенти починають
розуміти їх реальне значення для обраної ними професії [2].
Тому навчальна програма курсу «Фізіологія людини» повинна містити крім сучасних даних про функціонування організму людини, ще й
питання що охоплюють елементи таких фундаментальних дисциплін як,
нормальна, вікова, порівняльна та патологічна фізіології. Вважаємо доцільним здійснювати паралельне чи послідовне вивчення фізіології людини, фізіології ЦНС та фізіології аналізаторів та сенсорних систем.
Частину учбового часу слід відводити питанням виникнення ряду
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порушень та захворювань, специфічних для дитячого та підліткового
віку, детальніше розглядати причини і механізми таких порушень в діяльності органів і систем, їх морфо-функціональної недостатності.
Особливу увагу необхідно приділяти захворюванням, які визначаються як "хвороби цивілізації", і бурхливе поширення яких пов'язане з
науково-технічним прогресом, урбанізацією і рядом соціальних чинників.
За даними ВООЗ, багато захворювань серцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту, ряд нервових захворювань в економічно розвинених країнах мають набагато ширше поширення, ніж в державах, що
розвиваються. Проте останні (в тому числі і Україна) швидко залучаються
до процесів економічного розвитку, що супроводжуються бурхливим
науково-технічним прогресом і, отже, тими соціально-біологічними змінами, які, якщо і не грають роль причинного чинника в розвитку вказаних хвороб, то, в усякому разі, створюють певні умови для їх виникнення
і поширення. Тому ці питання представляють інтерес не лише для медицини, а й для освіти [1].
Важливим елементом підготовки студентів з фізіології людини є
вироблення програми об'єктивного контролю знань пов'язане з проблемою відбору учбових елементів для поточного і підсумкового контролю,
правильного конструювання завдань на діяльність студентів з урахуванням специфіки предмета. Розробка цих дидактичних матеріалів вимагає
від викладачів глибоких знань психолого-педагогічних закономірностей
управління пізнавальною діяльністю, великих трудовитрат, але і приносить їм велике моральне задоволення в спостереженні успіхів студентів у
вивченні фізіології.
Таким чином, кардинальні питання фізіології є засадничими для
студентів – майбутніх вчителів основ здоров’я. Вони освоять найважливіші розділи фізіології людини, елементи вікової фізіології, а також деякі
питання патології і причин виникнення хвороб та їх профілактики. Системний підхід до аналізу явищ, що вивчаються, потрібний для з'ясування
природи і суті протікання різних фізіологічних процесів в організмі та
розвитку їх патологій. Знання цих механізмів дозволить вчителям – фахівцям з основ здоров’я використовувати принципи і засоби профілактики
розладів здоров’я підростаючого покоління.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ, ЯК ФОРМА
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ
Гомля Л.М., Остапчук К.В.
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Навчальна екскурсія з біології, як форма навчально-виховної роботи з біології. Шкільна екскурсія – це форма навчально-виховної роботи
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з класом чи групою учнів, яка проводиться за межами школи з пізнавальною метою при переході від об’єкта до об’єкта в їх природному середовищі або штучно створених умовах, за вибором учителя і по темах, які
зв’язані з програмою (Верзілін Н.М.).
Зміст екскурсії має безпосередній зв’язок з пройденим на попередніх уроках матеріалом, і в той же час отримані знання, результати спостережень, зібрані гербарії і колекції в природі використовуються в подальшій навчальній діяльності. Екскурсії відіграють як навчальну так і виховну роль. Учні спостерігають за рослинами і тваринами в їх природному середовищі існування, усвідомлюють зв’язок рослин з ґрунтом, тварин
з рослинами, тобто отримують уявлення про біоценози, цілісність, взаємопов’язаність та узгодженість життя в природі [1]. Через безпосереднє
спілкування з навколишнім середовищем отримані на уроках уявлення
учнів про окремі організми і явища зливаються в більш широке розуміння
єдності всього живого. Це дає не лише конкретні, правильні біологічні
поняття, алей має велике виховне значення. Спостереження за природними явищами на екскурсіях при відповідному контролі вчителя забезпечує появу в учнів первинних уявлень про матеріальність світу, взаємозв’язки і розвиток у природі, значення природних багатств для народного господарства, про необхідність охорони навколишнього середовища.
Екскурсії мають велике значення в процесі естетичного виховання. Методи проведення екскурсій навчають дітей орієнтуватися в місцевості, спостерігати, порівнювати, встановлювати взаємозв’язки між явищами, знаходити потрібні об’єкти, отримувати навички самостійної натуралістичної роботи. Уточнення і розширення біологічних понять, розвиток
мислення, виховання екологічного світогляду, естетичних почуттів, здобуття навичок спостереження в природі – всі ці аспекти повинен враховувати вчитель при проведенні екскурсії, які виховують учнів в зовсім
іншому, не шкільному середовищі і в процесі незвичайної пізнавальної
діяльності [2-3].
Процес підготовки до екскурсії охоплює організаційні, дидактичні,
психологічні й виховні аспекти. Викладачеві необхідно уважно вивчити
об’єкт екскурсії, поставити мету та завдання, визначити тип і структуру
екскурсії; відокремити проблемні питання, дати завдання учням; вказати
основні та додаткові джерела інформації; намітити маршрут екскурсії;
дату і місце її проведення, нагадати правила безпеки під час екскурсії;
поділити учням та дати їм конкретні доручення (вести записи, фотографувати, вимірювати). Підготовка до екскурсії передбачає: оволодіння
знаннями з біології, з’ясування завдань щодо здобуття нових знань і
поглиблення набутих раніше.
Слід звернути увагу на пристосування живих об’єктів до умов життя, спосіб живлення, розмноження, виділити серед них шкідливих сільськогосподарських і лісових культур.
Невід’ємними складовими організації навчальної екскурсії є ознайомлення учнів з об’єктом спостереження, розробка технологічних карток спостереження, підготовка необхідних матеріалів для екскурсії, інструктаж щодо техніки безпеки. Навчання в процесі екскурсії будується
переважно на сприйнятті об’єктів, що спостерігаються, поясненні їх теоретичної та практичної значущості. Велику роль тут відіграють конкретне
та образне мислення, уява учнів. Підчас екскурсії найбільш позитивно
реалізуються дидактичні принципи єдності конкретного і абстрактного,
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зв’язку теорії з практикою, навчання з життям, свідомості та активності.
Екскурсія має великі можливості щодо реалізації між предметних зв’язків
(біологія, фізика, хімія, географія, література, історія), що сприяє формуванню системних знань учнів, умінь і навичок їхньої розумової і практичної діяльності.
Учні повинні переконатись, що зміна рослинних угрупувань обумовлюється зміною рослинного покриву, а зміна в рослинному покриві
спричиняє також зміну складу фауни і особливо в співвідношенні окремих груп, що їх населяють. Матеріал становить наукову цінність, коли
відомо, де він зібраний.
Учні готуючись до екскурсії:повинні знати, як об’єкти потрібно
спостерігати; мати блокнот, олівці, бінокль, компас, лупу, малу лопатку,
метр, шпагат, папку для збору рослин та ін. (обладнання залежить від
виду екскурсії); одягтися в зручний одяг; усвідомити правила поведінки
під час екскурсії.
Правила поведінки, основним з яких є бережливе ставлення до
природи:відмічати, запам’ятовувати типові об’єкти, але не збирати їх;
спостерігати за тваринами, але не ловити їх; рухатися групкою по 3-5
чоловік.
Отже, складаючи річний план, викладач планує строки проведення екскурсій, пов’язує їх зміст із матеріалом вивчених тем. Кожна екскурсія органічно входить у систему теми, займаючи відповідне місце в ній.
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В останні роки активізувалася увага суспільства до здоров'язбережувальних технологій в освітньому середовищі вищого навчального
закладу. Це пов'язано із занепокоєнням суспільства з приводу здоров'я
фахівців, що випускаються вищою школою, зростанням захворюваності в
процесі професійної підготовки, наступним зниженням працездатності.
Сучасний стан економіки, екології, умов навчання і життя студентів вищих навчальних закладів України несприятливо позначається на їх здоров'ї. Зростає кількість студентів, яким необхідна спеціалізована медична
та психологічна допомога, щадна організація освітнього процесу.
Здоров'язбережувальна освітня технологія – це система, що створює максимально сприятливі умови для збереження, зміцнення та розвитку емоційного, інтелектуального, особистісного та фізичного здоров'я
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всіх суб'єктів освіти.
Створення оптимальних для формування і розвитку здорових умов
виховання і навчання неможливе без розуміння психологічної компоненти здоров'я і психофізіологічних засад здоров'язбережувального освітнього середовища. Процес формування подібного середовища у вузі
повинен базуватися на тісному взаємозв'язку практичної діяльності всіх
структурних ланок навчального закладу. Діяльність адміністрації повинна
бути спрямована на організацію ефективної діяльності всіх учасників
освітнього процесу, створення максимально комфортних умов для занять
студентів та викладачів, забезпечення ефективного контролю та своєчасного регулювання освітнього процесу.
Головним результатом формування здоров'язбережувального середовища у вищому навчальному закладі, як результат діяльності всього
механізму, має стати зростання творчих та освітніх досягнень студентів
та викладачів, підвищення рівня здоров'я всіх учасників навчальновиховного процесу, підготовка до здійснення професійної діяльності в
здоров'язбережувальному режимі.
З позиції реалізації здоров’язбереження у вузі, формування здорового способу життя студентів, їх ціннісного ставлення до здоров'я в процесі навчання та відпочинку, уявлення про здоров'я має носити більш
практично орієнтований характер.
Здоров'язбережувальна діяльність у вузі базується на системному
підході, що забезпечить участь у ній всіх суб'єктів освітнього процесу за
допомогою спеціально розробленого змісту навчально-виховної роботи, а
також спеціальних форм, методів і засобів її реалізації.
Метою здоров'язбережувальної освітньої технології виступає забезпечення умов фізичного, психічного, соціального і духовного комфорту, що сприяють збереженню і зміцненню здоров'я суб'єктів освітнього
процесу, їх продуктивної навчально-пізнавальної і практичної діяльності,
заснованої на науковій організації праці та культурі здорового способу
життя особистості.
Отже, загальна мета здоров'язбережувальних технологій в освітньому середовищі вищого педагогічного навчального закладу повинна
полягати в наступному: навчити майбутніх фахівців педагогічних дисциплін мислити категоріями здоров’я, особистісно та професійно реалізовувати себе через розвиток стійких якостей творчої особистості, підготуватися фізично, психологічно і духовно до майбутнього професійного самостійного життя в постійно змінних умовах суспільства і природного середовища.
Основними компонентами здоров'язбережувальних технологій навчально-виховного процесу педагогічного вузу є:
 цільовий компонент, який визначає поставлену перед педагогічним вузом мету і завдання в напрямку особистісного розвитку студентів (метою є формування в студентів здорового способу життя як основи активної життєдіяльності та особистісного
розвитку); в даний компонент входять також причини і аналіз
вихідного рівня ціннісного ставлення до здоров'я та здорового
способу життя студентів, що обумовлюють виникнення даної
мети;
 змістовний компонент, який містить в собі зміст здоров’язбережувального навчально-виховного процесу вузу, що
полягає у вирішенні поставлених завдань; визначає ефективну
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реалізацію окресленої мети, її напрямок з урахуванням специфічних особливостей. В змістовний компонент входить також
зміст здорового способу життя, основні організаційні принципи
здоров'язбережувальних впливів, а також необхідні умови, при
яких дані завдання будуть реалізовані;
 діяльнісний компонент включає в себе етапи здоров'язбережувальної діяльності студентів і засоби її реалізації, способи та
методи досягнення поставленої мети;
 оціночно-результативний компонент містить в собі діагностику
та оцінку діяльності всіх компонентів розробленої моделі здоров’язбережувального навчально-виховного освітнього процесу вузу, а також його результатів.
Таким чином, освітні технології є здоров'язбережувальними, якщо
призводять до позитивної зміни як освітнього середовища в цілому, так і
її суб'єктів (учасників освітнього процесу); спрямовані на зміцнення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров'я - збагачення можливостей індивіда і позитивні соціально-психологічні зміни особистості за
рахунок сукупності теоретичних і практичних освітніх ресурсів; орієнтовані на спільну роботу в трьох основних взаємопов'язаних напрямках
діяльності: педагогічному, психологічному, фізіологічному.
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬИХ УМІНЬ В УЧНІВ 9 КЛАСУ У
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ
Катрошенко М.М., Мегем О.М.
Глухівській національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка

Постановка проблеми. Постійне оновлення і відтворення інтелектуального потенціалу суспільства вимагає розробки нових концепцій
розвитку і навчання учнівської молоді. Соціальне замовлення – стати у
третьому тисячолітті державою інтелекту – потребує нової теорії інноваційної освіти, компонентами якої є сучасні філософські, аксіологічні,
семантичні, фізіологічні, психолого-педагогічні та інші погляди на людину. Сучасна школа під впливом суспільства повинна не тільки дати учням
певний обсяг знань, а й підготувати їх до того, щоб у майбутньому вони
вміли вирішувати найрізноманітніші завдання.
На сучасному етапі розвитку освіти актуальним є виховання людини, яка мислить, здатної орієнтуватись у нових умовах, у потоці інформації, готової до творчого пошуку. Тому саме в школі необхідно закласти
основи формування особистості з новим мисленням.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Формуванню інтелектуальних умінь у молоді у процесі навчальної діяльності присвячено
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багато наукових досліджень. Так теорію і методику формування інтелектуальних умінь учнів у процесі географічної освіти схарактеризовано у
дослідженні О. Бугрій [2]; формуванню інтелектуальних умінь старшокласників у процесі навчання предметів мовно-літературного циклу присвячено дослідження О. Башманівського [1]; формування інтелектуальних
умінь старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу проаналізовано у праці І. Лов’янової [3].
Проте питання поетапного формування інтелектуальних умінь в
учнів основної школи у процесі вивчення біології висвітлено недостатньо.
Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі існує безліч визначень інтелекту залежно від категоріальних засад
цього поняття. Але більш загальним визначенням є наступне: «інтелект
(від лат. intellectus — розуміння, пізнання) — загальна здатність до пізнання, розуміння і вирішення проблем». Поняття інтелект об'єднує всі
пізнавальні здібності індивіда: відчуття, сприйняття, пам'ять, уявлення,
мислення, уяву [4, с. 147-148].
Найважливішим компонент розумової діяльності є інтелектуальні
вміння. Тому навчально-інтелектуальні вміння можна розглядати як самостійну групу загально-навчальних умінь, за допомогою яких інформація структурується, уможливлюючи поступальний рух від незнання до
знання; їх формування є основою навчання вмінню вчитись. Від того,
наскільки володіють навчальними вміннями школярі, залежить і засвоєння спеціальних прийомів вивчення основ наук (зокрема, уміння виділяти в навчальному матеріалі основне, необхідне для здійснення спостереження за будь-яким природним явищем, доведення теореми, вивчення
історичної події тощо). У результаті досягається інтегрованість знань,
цілісність наукового світогляду, сформованість інтелектуальної особистості. Кожний вид інтелектуальної операції(виділення головного, порівняння, узагальнення, конкретизація, класифікація, доведення, аналіз,
синтез) може оптимально використовуватись у певному віковому періоді.
Так в учнів 9 класу зростає необхідність у самоконтролі й самовихованні,
у розвитку своїх здібностей і можливості їх реалізації, розвивається ініціатива та саморегуляція. Мислення їх стає більш глибоким, повним, всебічним, абстрактним; виникає модернізація сформованих прийомів розумової діяльності під час ознайомлення з новими знаннями.
Ми вважаємо за доцільне формування інтелектуальних умінь в учнів 9 класу у процесі вивчення біології здійснювати поетапно, зокрема:
1) кумуляція – це набуття досвіду виконання інтелектуальних
умінь;
2) констатації – це визначення досягнутого рівня сформованості
того чи іншого інтелектуального вміння учня. Констатацію реального рівня сформованості інтелектуальних умінь доцільно
здійснювати шляхом застосування контрольних та самостійних
робіт, головною діагностичною частиною яких є запитання, задачі, вправи або завдання репродуктивного та продуктивного
типу;
3) мотивація – створення сприятливих умов для виникнення позитивних емоцій як природного наслідку пізнавальної діяльності;
4) усвідомлення сутності вміння – це осмислення процесу навчання;
5) використання інтелектуальних умінь у стандартних умовах;
6) використання інтелектуальних умінь у творчих умовах;
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7) перенесення інтелектуальних умінь.
Ми вважаємо за доцільне реалізацію етапу усвідомлення сутності
вміння здійснювати за допомогою правил-орієнтирів. Зокрема, правилоорієнтир «виділення головного» доцільно формулювати таким способом:
уважно прочитати текст; визначити про що в ньому йдеться; поділити
текст на закінчені логічні частини; визначити речення, слова найважливіші в кожній частині (назвемо їх ключовими); ті, без яких можна обійтися, назвемо другорядними; за допомогою ключових слів (або речень)
сформулюйте головну думку; складіть план до кожної частини; головні
думки запишіть.
Правило-орієнтир «уміння порівнювати» доцільно формулювати
таким чином: визнач мету порівняння; перевір, чи знаєш ти матеріал про
будову, функції органів людини, еволюційний процес органічного світу,
рівні організації живої матерії; виділи основні ознаки, за якими порівнюватимеш; знайди відмінне і схоже; зроби висновок із порівняння.
Правило-орієнтир «уміння узагальнювати навчальний матеріал»
рекомендуємо здійснювати за таким алгоритмом: виділіть головне поняття; як ви розумієте його зміст?; виберіть головні, типові факти з матеріалу теми (розділу, курсу); порівнюючи їх між собою, виділіть головне;
зробіть висновок, сформулюйте тенденцію, закономірність, провідну
ідею, закон. Реалізація етапу використання інтелектуальних умінь в творчих умовах радимо здійснювати за допомогою пізнавальних завдань.
На етапі формування умінь перенесення рекомендуємо виконувати
наступні завдання: перенесення на інший зміст цього предмета; на інформацію більш широкого життєвого значення, наприклад, назвіть спільні
ознаки дихальної і кровоносної систем; назвати спільні ознаки між сном і
гіпнозом.
Висновки. Формування інтелектуальних умінь в учнів 9 класу у
процесі вивчення біології необхідно здійснювати поетапно. Засобами
ефективної реалізації поетапного формування інтелектуальних умінь є
правила-орієнтири, пізнавальні завдання.
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ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ
Марценюк Т.І.
Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 імені В.Г. Короленка

Сучасна система освіти спрямована на формування високоосвіченої, інтелектуально-розвиненої особистості з цілісним уявленням картини
світу, з розумінням глибини зв’язків явищ і процесів. Адже різноманітний
навколишній світ і є цілісним, але людина через власне незнання поділяє
його на частини. Слабкий зв’язок одного предмета з іншим породжують
серйозні труднощі у формуванні в учнів цілісної картини світу, сприяють
фрагментарності світогляду випускника школи. Завдання ж учителів –
навчити учнів об’єднати ці частини та сформувати життєві компетентності
учнів.
Проблема інтеграції навчання і виховання в школі важлива як для
теорії так і для практики. Її актуальність диктується новими соціальними
запитами, що висуваються до школи і зумовлена змінами у сфері науки і
виробництва.
Інтеграція – це глибоке взаємопроникнення, злиття в одному навчальному матеріалі узагальнених знань у тій чи іншій галузі. Інтегровані
уроки дають учневі досить широке і яскраве уявлення про світ, в якому
він живе, про взаємозв’язок явищ і предметів, про взаємодопомогу, про
існування різноманітного світу матеріальної та художньої культури.
Саме інтегровані уроки сприяють формуванню цілісної картини
світу у дітей, розумінню зв’язків між явищами в природі, суспільстві та в
світі в цілому. Вони передбачають обов’язковий розвиток творчої активності учнів. Це дозволяє використовувати зміст навчальних предметів,
залучати відомості з різних галузей науки, культури, мистецтва, звертаючись до явищ і подій навколишнього життя. Основний акцент припадає
не стільки на засвоєння певних знань, скільки на розвиток образного і
логічного мислення.
Питання про активізацію пізнавальної діяльності учнів, про подолання суперечності штучного розчленування за предметними ознаками
постало ще у 70-і роки минулого століття. Учень не сприймав цілісно ні
навчальний матеріал, ні картину навколишнього світу. Це призвело до
активного пошуку міжпредметних зв’язків, до використання їх в диференційованому навчанні [2].
Потреба у виникненні інтегрованих уроків пояснюється такими тезами:
 навколишній світ діти пізнають цілісно, але по-своєму, а предмети шкільного циклу найчастіше спрямовані на вивчення окремих явищ;
 інтегровані уроки розвивають потенціал самих учнів, спонукають до активного пізнання навколишньої дійсності, до осмислення причинно-наслідкових зв’язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей;
 форма проведення інтегрованих уроків нестандартна, цікава.
Використання різних видів роботи підтримує увагу учнів на високому рівні, що дозволяє говорити про достатню ефективність. Інтегровані уроки розкривають значні педагогічні можливості. Вони знімають стомлюваність, перенапруження учнів
за рахунок переключення на різноманітні види діяльності, різко
підвищують пізнавальний інтерес, служать розвитку у школярів
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уяви, уваги, мислення, мовлення і пам’яті;
інтеграція в сучасному суспільстві пояснює необхідність інтеграції в освіті. Сучасному суспільству необхідні висококласні,
добре підготовлені фахівці. Для задоволення цієї потреби інтеграцію необхідно починати з молодших класів;
 за рахунок посилення між предметних зв’язків вивільняються
навчальні години, які можна використовувати для удосконалення практичних навичок учнів;
 інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження,
творчості вчителя, сприяє розкриттю здібностей [1].
Інтеграція в навчанні передбачає насамперед істотний розвиток і
поглиблення міжпредметних зв’язків, які є аналогом зв’язків міжнаукових, перехід від узгодження викладання різних предметів до глибокої
взаємодії, що відіграє важливу роль у формуванні предметних компетентностей учнів.
Інтеграція знань з різних предметів здійснюється з допомогою
уроків та позаурочної діяльності (Всеукраїнські інтерактивні конкурси
«Колосок», «Левеня», «Геліантус», «Кенгуру», «Бобер», міжпредметні
інтернет-олімпіади, конференції, круглі столи, написання наукових робіт
тощо). Система інтегрованих уроків лежить в основі інтегрованого навчання.
Інтегрований урок – це спеціально організований урок, мета якого
може бути досягнута лише при об’єднанні знань з різних предметів. Він
спрямований на розгляд і розв’язання будь-якої спільної проблеми, що
дозволяє домогтися цілісного, синтезованого сприйняття учнями досліджуваного питання, яке гармонійно поєднує в собі методи різних наук і
має практичну спрямованість.
Інтегрований урок має певні ознаки, а саме:
 урок, в якому поєднуються цілі декількох наук;
 мета специфічна, так я вона може бути поставлена для:
а) більш глибокого проникнення в суть досліджуваної теми;
б) підвищення інтересу учнів до предметів;
в) цілісного, синтезованого сприйняття досліджуваних з даної
теми питань;
г) економії навчального часу і т. п.;
 широке використання знань з різних дисциплін, тобто поглиблене здійснення міжпредметних зв’язків.
Практика показала плідність інтеграції і виявила перспективи подальшого розвитку та вдосконалення такого підходу до навчання. На
даному етапі розробляється єдина альтернативна програма навчання
фізики, біології, математики, астрономії, інформатики, при впровадженні
якої інтеграція буде дидактичним принципом навчання. На цьому етапі
інтегрованого навчання головною метою буде формування наукового
стилю мислення учнів. Таке навчання можливе лише за умови створення
спеціалізованого класу, набір учнів до якого повинен проводитися на
конкурсній основі.
Інтеграція – необхідна умова сучасного навчального процесу. Її
можлива реалізація в рамках якої-небудь школи була б переходом цієї
школи на новий якісний рівень освіти.
Таким чином, можна сказати, що інтеграція предметів у сучасній
школі – реальна потреба часу для формування всебічно розвиненої особистості.
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