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ПЕДАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ НА 

КАРБОНАТНЫХ ПОРОДАХ 
И. В. Алексашкин, Ю. В. Хижняк, Р. В. Горбунов 

Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского 
 
Тяжелые металлы, попадающие в окружающую среду в результате производственной 

деятельности человека (промышленность, транспорт и т. д.), являются одним из самых опасных 
загрязнителей биосферы. Металлы имеют тенденцию закрепляться в отдельных звеньях 
биологического круговорота, аккумулироваться в биомассе микроорганизмов и растений и по 
трофическим цепям попадать в организм животных и человека, отрицательно воздействуя на их 
жизнедеятельность. С другой стороны, тяжелые металлы определенным образом влияют на 
экологическую обстановку, подавляя развитие и биологическую активность многих организмов. 

Актуальность проблемы воздействия тяжелых металлов на почвы определяется тем, что 
именно в почве сосредоточена большая часть всех процессов минерализации органических остатков, 
обеспечивающих сопряжение биологического и геологического круговоротов. Почва является 
экологическим узлом связей биосферы, в котором наиболее интенсивно протекает взаимодействие 
живой и неживой материи. На почве замыкаются процессы обмена веществ между земной корой, 
гидросферой, атмосферой, обитающими на суше организмами. Сейчас в ряду важнейших стоит 
проблема нарушения и охраны окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами. 

Механизмы закрепления металлов различны и связаны с определенными процессами и 
разными факторами. Микроэлементы поступают в почвенные слои разными путями, в том числе, 
непосредственно осаждаясь из атмосферы. 

На начальное распределение тяжелых металлов в почвах оказывают два главных фактора – 
материнское вещество и почвообразующие процессы [3]. 

Характерная локализация данных металлов в приповерхностном слое большинства почвенных 
профилей связана в основном с накоплением здесь органического вещества, а также с 
биоаккумуляцией [1]. 

Процессы, контролирующие фиксацию металлов на восстанавливающих почву компонентах, 
связаны со следующими явлениями: 
1. сорбцией; 
2. окклюзией и соосаждением; 
3. 3.образованием органических хелатов и комплексообразованием; 
4. 4.микробиологической фиксацией. 

Миграция тяжелых металлов в почве сложный и неоднозначный процесс. У разных авторов 
существуют разные мнения на этот счет. В частности, каждый из них рассматривает те или иные 
факторы, в большей или меньшей степени, влияющие на подвижность металлов в почвах. Тем не 
менее, практически все они однозначно определяют основные факторы, влияющие на миграцию 
тяжелых металлов в почвах: 
1. наличие соединений железа, алюминия и марганца;  
2. наличие алюмосиликатов и глин; 
3. наличие органического вещества; 
4. величина рН – Еh; 
5. способность почвенных минералов связывать тяжелые металлы. 

Опять же, практически однозначно авторы говорят о том, что наибольшая роль в адсорбции 
металлов принадлежит соединениям железа и алюминия. Наряду с этими соединениями одним из 
важнейших факторов выступает органическое вещество. Во всех случаях величина рН – Еh оказывает 
непосредственное влияние на подвижность элементов [1, 3, 4]. 

Роль каждого из вышеперечисленных факторов важна. Но какое место по степени воздействия 
каждый из них занимает в тех или иных почвах, по-видимому, нельзя утверждать однозначно. 

Для экспериментального исследования были выбраны дерново-карбонатные и горные бурые 
лесные остепнённые почвы. Выбор этих почв был обусловлен следующими факторами: однородность 
исходной почвообразующей породы, дифференциация почвенного профиля, постоянство основных 
генетических горизонтов. В дальнейшем данные почвы станут объектом исследования поведения 
тяжелых металлов. На данный момент в этой статье ставились следующие задачи: 
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1. Дать краткое описание выше названным почвам; 
2. Выявить основные особенности характерные для данных почв; 
3. 3.Проанализировать основные параметры почв, полученные в ходе экспериментального 

исследования; 
4. В заключении дать краткий сравнительный анализ данных почв. 

Дерново-карбонатные почвы сформировались под разнотравно-злаковыми степями. Они 
отличаются значительной ксероморфностью, что связано с засушливостью климата и хорошей 
дренированностью территории [2].  

Дерново-карбонатные почвы с поверхности имеют дернину Аd, мощностью 6 см. Под ней 
располагается гумусо-аккумулятивный горизонт Аса, мощностью 6 см. Гумусо-аккумулятивный 
горизонт подстилается переходным горизонтом ВСса, мощностью 20 см.  

Изученный разрез дерново-карбонатных почв был заложен на ровной поверхности, в 
петрофитной степи с разнотравно-злаковым растительным покровом. 

Дерново-карбонатные почвы сформировались на известняковых породах. Вскипание от 10%-
ной HCl наблюдается с поверхности. Профиль почвы довольно слабо дифференцирован. Присутствие 
в почвообразующих породах карбонатов кальция существенно влияет на направление 
почвообразования. Общая карбонатность почвы, определенная волюмометрическим методом, на 
протяжении всего профиля практически не изменяется и достигает 11 – 13 %, т. е. данные почвы 
можно отнести к среднекарбонатным. Известковая порода способствует формированию в почве 
слабощелочной реакции. Образующиеся при гумификации растительных остатков кислоты, 
нейтрализуются кальцием. 

В таблице 1 механического анализа дерново-карбонатной почвы приводятся данные 
содержания фракций по горизонтам. Для определения механического состава почв был использован 
ситовой метод. Результаты этого анализа показывают, хотя и незначительное, но преобладание 
фракций с диаметром < 1 мм, т. е. мелкозема. Отдельные фракции по-разному влияют на свойства 
почвы. Важно отметить, относительно высокое процентное содержание фракции диаметром < 0,25 
мм, т. к. эта фракция играет основную роль в сорбции. 

Таблица 1 – Результаты механического анализа дерново-карбонатной почвы 

Фракции (в мм) в % к почве Сумма фракций, % Горизонт 
>10 5-10 3-5 2-3 1-2 0,5-1 0,25-0,5 < 0,25 > 1мм < 1мм 

Аd 
Aca 
ВСса 

3,5 
3 

7,4 

2,2 
6,1 
1,3 

5,2 
8,2 
8,7 

11,3 
12,2 
11,7 

14,7 
24,8 
12,4 

33,3 
7,1 
7,1 

13 
14,7 
14,4 

16,8 
23,8 
37 

36,9 
54,3 
41,5 

63,1 
45,6 
58,5 

Результаты эмисионно-спектрального анализа по содержанию некоторых элементов в дерново-
карбонатной и горной бурой лесной почвах приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты спектрального анализа дерново-карбонатной и горной бурой лесной почв 

Концентрация в почве, n · 10 % Элемент 
дерново-карбонатная горная бурая лесная 

Cu 
Pb 
Zn 
Cr 
Sn 
Mg 
Mn 
Ba 
Ag 
P 
Al 
Fe 
Ca 
Si 
Na 

1,5 · 10-3 
12 · 10-4 
5 · 10-3 

32 · 10-4 
1,5 · 10-4 
6,3 · 10-1 
40 · 10-3 
3,2 · 10-2 
2,5 · 10-6 
12 · 10-2 
3,2 · 100 
12 · 10-1 
120 · 10-1 

20 · 100 
2,5 · 10-1 

2,5 · 10-3 

15 · 10-4 
10 · 10-3 
40 · 10-4 

4 · 10-4 
5 · 10-1 
50 · 10-3 
3,2 · 10-2 
10 · 10-6 
5 · 10-2 
5 · 100 

20 · 10-1 
15 · 10-1 
25 · 100 
2 · 10-1 
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При спектральном анализе дерново-карбонатных и горных бурых лесных почв не были 
обнаружены следующие элементы: U, Th, As, Sb, Hg, Ta, Pt, Pd, Cd, Au, W. 

Горные бурые лесные почвы сформировались под лесами и степными ассоциациями. Они 
формируются при достаточном увлажнении и длительном теплом периоде [2]. 

Горные бурые лесные почвы имеют горизонт Аd очень малой мощности – 3 см, формирование 
которого связано со степными ассоциациями растительности. Под дерниной залегает гумусо-
аккумулятивный горизонт А, мощностью 7 см, далее идет метаморфический плотный горизонт, 
мощностью 27 см. Под метаморфическим горизонтом залегает горизонт В2, мощностью 53 см. Далее 
следует горизонт ВСg. Мощность профиля почвы достигает 100 см. 

Бурые горные лесные почвы сформировались на суглинистом делювии известняковых пород. 
Вскипание от 10 %-ной НСl наблюдается лишь с глубины 90 см. Профиль почвы слабо 
дифференцирован. Общая карбонатность почв практически по всему профилю колеблется от 1,1 до 
3,2 % , и только в горизонте ВСg, на глубине 90 см наблюдается резкое повышение карбонатности до 
10,08 %, что связано с непосредственной близостью данного горизонта к почвообразующей породе. 

Значительное атмосферное увлажнение в условиях продолжительного периода с 
положительными температурами способствует активизации процессов преобразования 
органического вещества. Содержание гумуса в горных бурых лесных почвах довольно высоко.  

Результаты механического анализа, приведенные в таблице 3, показывают, что в бурых горных 
лесных почвах наблюдается абсолютное преобладание фракции размером >1 мм, т. е. данная почва 
скелетная и сильнокаменистая. Доля фракций < 0,25 мм очень незначительна и резко убывает вниз по 
профилю, что, по-видимому, связано с вымыванием данной фракции. На границе резкого 
процентного уменьшения фракции размером 0,5 – 1 мм будет возникать сорбционный барьер. 
Высокая скелетность горных бурых лесных почв, в целом, неблагоприятно сказывается на ее 
свойствах. Фракция с диаметром > 1 мм обладает довольно плохой способностью к сорбции. 

Таблица 3 – Результаты механического анализа горной бурой лесной почвы 

Фракции (в мм) в % к почве Сумма фракций, % Горизонт 
>10 5-10 3-5 2-3 1-2 0,5-1 0,25-0,5 <0,25 >1 мм <1мм 

Аd 
А 
Вm 
В2 
ВСg 

0,8 
28,1 
19,4 
13,8 
17,5 

13,2 
29,0 
49,6 
25,4 
30,6 

19,3 
16,9 
15,8 
21,1 
24 

24,6 
11,0 
8,5 
18,3 
13,6 

30,7 
10,7 
4,9 

18,3 
10,9 

4,3 
0,6 
0,2 
0,4 
3,3 

3,5 
2,0 
0,7 
2 

0,05 

3,5 
1,5 
0,7 
0,6 
0,05 

88,6 
95,7 
98,2 
96,9 
96,6 

11,3 
4,1 
1,6 
3 

3,4 

Таким образом, из вышесказанного следует, что выбранные нами почвы имеют как различия, 
так и сходства в определенных параметрах.  

Различия заключаются в том, что дерново-карбонатные почвы формируются исключительно 
под разнотравно-злаковой растительностью в достаточно засушливых условиях, тогда как горные 
бурые лесные почвы формируются под лесами со степными ассоциациями в условиях достаточного 
атмосферного увлажнения. В свою очередь, это обуславливает формирование хорошо развитого 
горизонта у дерново-карбонатных почв и незначительную мощность гумусового горизонта у горных 
бурых лесных почв. 

И те и другие почвы сформировались на известковых породах, что обуславливает сходство 
некоторых протекающих процессов и параметров. Хотя и существуют различия в карбонатности 
данных почв, присутствие кальция способствует нейтрализации кислот и в дерново-карбонатных, и в 
горных бурых лесных почвах. Результаты эмисионно-спектрального анализа показывают довольно 
несущественное отличие в процентном содержании элементов в анализируемых почвах. 

Существенные различия в дерново-карбонатных и горных бурых лесных почвах связаны с их 
механическим составом. Горные бурые лесные почвы обладают менее благоприятным 
гранулометрическим составом, они сильнокаменистые и скелетные, что, по-видимому, связано со 
слабым выветриванием. Дерново-карбонатные почвы, в отличие от горных бурых лесных, являются 
мелкозёмистыми. Необходимо отметить довольно высокое процентное содержание в них фракции 
< 0,25 мм, в отличие от горных бурых лесных почв. 
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УДК: 631. 4 : 551. 3 (477.85) 
ЕРОЗІЙНИЙ СТАН ГРУНТІВ РІЗНИХ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ ЗОН 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
І. І. Блошко, Б. П. Том’юк 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 
 
За ґрунтово-кліматичними умовами, рельєфом, ґрунтовим покривом та антропогенним 

навантаженням на земельні ресурси Чернівецька область – одна із складних зон в Україні [1]. Схилові 
землі тут займають майже 90 % території, розораність сільськогосподарських угідь становить 72 %, 
кожний другий гектар різного ступеня еродованості [3]. Малообгрунтована інтенсифікація 
землеробства та недостатнє застосування ґрунтозахисних заходів за останні десятиріччя привели до 
значного збільшення площ змитих орних земель і в багатьох випадках порушилася агроекологічна 
рівновага [5]. Причинами розвитку ерозії ґрунтів є такі фактори, як режим опадів, рельєф, стан і 
властивості грунтового покриву та діяльність людини [4]. 

Об’єктом дослідження були ґрунти Чернівецької області різного ступеня змитості. В даному 
аспекті не з’ясовано, як впливають ґрунтово-кліматичні фактори в їх сукупності на ерозію ґрунтів у 
різних фізико-географічних зонах області. 

Чернівецька область поділяється на три природно-географічні зони: Лісостепову, яка займає 
Прут-Дністровське Межиріччя; Передгірську, яка розміщена між Карпатами і р. Прут; та Гірську, що 
охоплює Буковинські Карпати [2]. Дані зони відрізняються між собою за кліматичними, едафічними 
та орографічними умовами, що суттєво впливає на розвиток ерозійних процесів у кожній із них. 

Рельєф Лісостепової зони хвилясто-рівнинний, ерозійного типу. На фоні рівнини виділяється 
Хотинська гряда заввишки 400 – 500 м, яка пролягає широкою дугою від м. Чернівців до м. Хотина. 
Також є ще кілька підвищень у Кельменецькому районі, так звані Товтри [2]. Ґрунтовий покрив 
представлений, в основному (81 %), досить родючими чорноземами опідзоленими та світло-сірими, 
сірими й темно-сірими лісовими ґрунтами. 

Результати досліджень (табл. 1) ерозії грунтів різних ґрунтово-кліматичних зони показали 
нерівномірний розподіл еродованих ґрунтів різного ступеня змитості. Так, у найбільш сприятливій 
для ведення сільського господарства Лісостеповій зоні з оптимальною сумою річних опадів та 
хвилясто-рівнинним рельєфом кількість ґрунтів різного ступеня змитості становить 54 %. Головною 
причиною є висока розораність території (76 %), а в структурі посівних площ ерозійно-небезпечні та 
просапні культури займають значний відсоток (66,7 %). 

Таблиця 1 – Ерозія ґрунтів різних фізико-географічних зон Чернівецької області 

Фізико-географічна 
зона 

Річна кількість 
опадів, мм 

Слабо-змиті, 
% 

Середньо-змиті, 
% 

Сильно-змиті, 
% 

Всього змитих 
ґрунтів, % 

Лісостепова 670 33 15 6 54 
Передгірська 760 25 16 16 57 
Гірська 1200 5 5 8 18 

У Передгірській зоні, рельєф в основному представлений хвилясто-горбистими підвищеннями, 
а річна кількість опадів у середньому 760 мм. Опади весняно-літнього періоду становлять 64 – 68 % 
від річної кількості. Водна ерозія орних земель виявляється внаслідок інтенсивного сніготанення й 
особливо під час злив. В останньому випадку, як зазначають автори [5], спостерігаються 
катастрофічні руйнування верхнього шару ґрунту і втрати гумусу. У даній зоні добре розвинені 
дернові, підзолисті й болотні ґрунти, які характеризуються досить слабкою протиерозійною 
стійкістю. 

Відомо, що чим більше в ґрунті гумусу та глинистої фракції, тим вища його протиерозійна 
здатність. Переважна більшість ґрунтів Передгірської зони містять незначний вміст гумусу, 
підвищену кислотність, низьку вологоємність та слабку водопроникність, а отже, і низьку 
протиерозійну стійкість. Загальна площа лісів становить 32 %, а сільськогосподарських угідь – 63 % 
(табл. 2). З них відсоток земель сільськогосподарського призначення становить 55 %. У Передгірській 
зоні зі значною розораністю грунтів (68 %) та високим відсотком просапних і ерозійно небезпечних 
культур ( 52 %) зростає кількість еродованих ґрунтів. Еродовані ґрунти на орних землях становлять 
57 %, у тому числі слабозмиті – 25%, середньозмиті – 16% і сильнозмиті – 16 %.  
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Отже, на розвиток ерозійних процесів у Лісостеповій та Передгірській зонах значно впливають 
висока розораність ґрунтів та інтенсивність опадів.  

Таблиця 2 – Структура земельного фонду різних ґрунтово-кліматичних зон (%) 

Земельний фонд Фізико-географічна 
зона С/г угіддя Ліси 

Землі с/г 
призначення Розораність Просапні 

культури 

Площі ерезійно 
небезпечних 
культур 

Лісостепова 74 15 70 76 48 18,7 
Передгірська 63 32 55 68 37 15 
Гірська 32 63 29 36 10 3,5 

Найбільша лісистість та низька розораність характерна для Гірської зони і тут, відповідно, 
найменший відсоток еродованих ґрунтів. Таким чином, незважаючи на гірський рельєф і значну 
кількість опадів, значення рослинного покриву є невід’ємною складовою в системі протиерозійних 
заходів.  

На основі результатів представлених у табл. 1 і 2, було проведено кореляційно-регресійний 
аналіз між небезпекою прояву ерозії та факторами, які зумовлюють її виникнення: річною кількістю 
опадів, розораністю територій, загальною площею ерозійно-небезпечних культур, посівними 
площами культур, сільськогосподарськими угіддями та площами змитих ґрунтів. 

У результаті наших досліджень, визначено зв’язок між небезпекою прояву ерозії та вище 
переліченими чинниками, що наведено у таблиці 3. Коефіцієнт кореляції ryx статистично значущий і 
сягає майже 1. Отже, зв’язок між факторами, які впливають на ступінь розвитку ерозії і небезпечним 
її проявом, фактично функціональний. У даному випадку коефіцієнт кореляції посівних площ та 
сільськогосподарських угідь є від’ємним, що вказує на зворотний зв’язок, тобто чим більший 
відсоток не просапних культур по відношенню до сільськогосподарських угідь, тим небезпека прояву 
ерозії менша. Коефіцієнти кореляції ryx для кількості опадів, розораності, площ ерозійно-небезпечних 
культур та змитих ґрунтів представлені із додатним знаком, що дає нам підставу стверджувати, що 
зв’язок між двома ознаками прямий, тобто чим більша кількість опадів, висока розораність, значні 
площі змитих ґрунтів та ерозійно-небезпечних культур, тим небезпека прояву ерозії більша. 

Таблиця 3 – Кореляційна залежність між основними факторами прояву ерозії 

Фактори прояву ерозії (xі ) y = в0 + в1х ryx 
Кількість опадів (мм) y = 0,509 + 0,002х1 0,934 
Розораність (%) y = 0,509 + 0,029х2 0,945 
Площі ерозійно небезпечних культур (%) y = 0,509 + 0,147х3 0,959 
Посівні площі (%) y = 0,509 – 0,122х4 - 0,972 
С/г угіддя (%) y = 0,509 – 0,0178х5 - 0,964 
Площі змитих ґрунтів (%) y = 0,509 + 0,026х6 0,830 

Примітки: х – фактор, який впливає на ступінь розвитку ерозійних процесів; 
y – фактор прояву ерозії; 
ryx – коефіцієнт кореляції, який вказує на частку мінливості результативної ознаки «y» в залежності від мінливості 
«x»; 

Таким чином, для умов нашого регіону розвиток ерозійних процесів залежить від площ, які 
зайняті ерозійно небезпечними культурами, розораності території та річної кількості опадів. 
Безсумнівно, для кожної з фізико-географічних зон ерозійні чинники проявляються по-різному. Так, 
значною мірою ерозія земель Гірської зони, зумовлена складним рельєфом, кількістю та 
інтенсивністю опадів, а Лісостепової та Передгірської зон – нераціональним веденням сільського 
господарства й нехтуванням заходів ґрунтозахисного землеробства. 

 
1. Дроник Г. В. Система ведення сільського господарства Чернівецької області. − Чернівці: Місто, 2003. – 213 с. 
2. Гуцуляк Г., Андріїшин М. Система моніторингу земель Карпатського регіону України. − Косів, 1994. – 127 c. 
3. Козьмук П. Ф., Чернявський О. А. Земельні ресурси Буковини. − Чернівці: Букрек, 2003. – 218 с. 
4. Чернявський О. А. Ґрунтозахисне землеробство. − Чернівці: Прут, 1994. – 221 с. 
5. Чернявський О. А., Сівак В. К. Ефективне й раціональне використання деградованих земель. − Чернівці: Зелена 

Буковина, 2003. – 246 с. 

 



 Розділ 5. Проблеми раціонального природокористування  

 323

УДК: 528.94+504+556.5 
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПОВЕРХНЕВИМ СТОКОМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
В. М. Боголюбов 

Національний аграрний університет України, м. Київ 
 
Інтенсивна експлуатація природних ресурсів в басейнах малих річок (особливо меліорація їхніх 

русел, вирубування лісів на площі водозбору і розорювання заплав) призвела до різкої деградації їх 
екосистем – забрудненню вод, ерозії прилеглих територій тощо. 

Однією з головних причин виснаження природних вод є забруднення поверхневих і підземних 
вод побутовими, сільськогосподарськими і промисловими стоками. Практично весь спектр 
антропогенного впливу на біосферу тим, чи іншим чином, впливає на гідросферу – через атмосферні 
опади, поверхневий стік, міграцію в підземні води та інші процеси, пов’язані з кругообігом води в 
природі [1].  

Оскільки всі забруднювальні речовини, що попадають у відкриті водойми з поверхневим 
стоком сільськогосподарських територій, є результатом діяльності (або бездіяльності) відповідних 
сільськогосподарських підприємств, ці підприємства повинні нести відповідальність за попадання 
забруднень у водні об’єкти. Вважається, що таку відповідальність найбільш ефективно 
запроваджувати через економічні нормативи, тобто систему платежів за неорганізований скид 
забруднювальних речовин з поверхневим стоком.  

Нормативи і розрахунки розмірів платежів за забруднення водних об’єктів рекомендують 
здійснювати на основі спеціальних дозволів, які б видавали місцеві (районні чи обласні) відділення 
охорони навколишнього природного середовища. При цьому, в нормативах необхідно враховувати не 
тільки наявність стаціонарних чи пересувних джерел забруднень, але й сільськогосподарські угіддя. 
Останні можна розглядати як дифузні джерела, якщо відсутні протиерозійнні заходи, водоохоронні 
зони та прибережні захисні смуги, тобто очевидні порушення статей 80, 87-89 Водного кодексу 
України1.  

Плату за забруднення відкритих водойм поверхневим стоком з сільськогосподарських 
територій (в кількостях, які не перевищують встановлені нормативи і ліміти) можна розраховувати за 
формулою [2,3]: 

∑
=

=
n

i
іводсіводінднвод МНКП

1
, при Мівод ≤ Мнівод, (1) 

де Пнвод – плата за скиди забруднювальних речовин, грн; Кінд – коефіцієнт індексації плати; 
Нсівод – ставка плати за скиди 1 т і-ї забруднювальної речовини в межах гранично допустимого скиду 
(ГДС), грн/т; Мівод – фактичний скид і-ї забруднювальної речовини, т; Мнівод – гранично допустимий 
скид і-ї забруднювальної речовини, т; і – вид забруднювальної речовини (і = 1, 2, 3,...n); n – кількість 
забруднювальних речовин. 

При цьому, ставку плати за скиди розраховують за формулою: 

Нсівод = НбіводКевод, (2) 

де Нбівод – базовий норматив плати за скид 1 т і-ї забруднювальної речовини в межах ГДС, грн/т; 
Кевод – коефіцієнт екологічної ситуації та екологічної значимості відкритої водойми.  

Плату за неорганізовані скиди забруднювальних речовин в межах встановлених лімітів Плвод 
визначають як плату за різницю між лімітними і граничнодопустимими скидами з наступним 
додаванням отриманих результатів за видами забруднювальних речовин. 

При попаданні забруднювальних речовин з поверхневим стоком у відкриті водойми у 
кількостях, що перевищують встановлені ліміти, плату за надлімітний неорганізований скид 
розраховують з урахуванням додаткового надлімітного коефіцієнта Кнлім [2]: 
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=
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n
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)( , при Мівод ≥ Мнівод, (3)

 
де Пнлім – плата за надлімітні скиди забруднювальних речовин, грн. 
Загальна плата за неорганізований скид забруднюючих речовин розраховується за формулою: 

Пвод = Пнвод + Плвод + Пнлім. (4) 
                                                           
1 Відповідно до статті 110 «...порушення водного законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-
правову або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України». 
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Для природокористувачів, які здійснюють протиерозійні заходи і забезпечують дотримання 
природоохоронного режиму водоохоронних зон і природозахисних смуг, при розрахунках плати за 
забруднення рекомендують вводити спеціальний коефіцієнт зменшення плати за забруднення Кзм (на 
рівні 0,1-0,04 [2]), який враховує ступінь впровадження протиерозійних і природоохоронних заходів, 
тобто  

Пвод = Кзм (Пнвод + Плвод + Пнлім) (5) 

Масу дифузних скидів забруднювальних речовин в басейн водозбору з ерозійно небезпечних 
сільськогосподарських територій розраховують за формулою [4]:  

Мn = (С1 – Сn+1) Q L/V,  

де С1, Сn+1 – концентрації завислих частинок ґрунту або іншої речовини (яка визначається показником 
«каламутність») в 1-му і n+1-му створі, г/м3; Q – витрати води на даній ділянці річки, м3/год; 
L – довжина вибраної контрольної ділянки, м; V – швидкість течії, м/год.  

Таким чином, розмір плати за забруднення водних об’єктів дифузними скидами з 
сільськогосподарських територій: 
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(6) 

Таким чином, на водозборах річок серед природокористувачів, особливо в аграрному секторі 
виробництва, можна запровадити економічні механізми стимулювання впровадження протиерозійних 
та природоохоронних технологій. Для цього, районним та обласним управлінням екології і охорони 
навколишнього середовища разом управліннями міністерства аграрної політики, Держводгоспу 
України та інших організацій, доцільно запровадити комплекс організаційно-економічних заходів: 
1. Організувати екологічний контроль та інспектування прибережних територій на предмет 

інвентаризації еродованих та ерозійно небезпечних земель і порушень природоохоронного і 
водного законодавства України в басейнах річок; 

2. Створити реєстр природокористувачів, діяльність яких пов’язана з використанням земельних і 
водних ресурсів на територіях річкових басейнів; 

3. Вдосконалити систему моніторингу за басейнами малих річок шляхом збільшення кількості 
постів спостережень, зокрема, в гирлах малих річок і в районах еродованих та ерозійно 
небезпечних земель за основними гідрологічними (швидкість течії, витрати води) та 
гідрохімічними показниками (каламутність, БПК, РК, ХПК); 

4. Провести інвентаризацію несанкціонованих місць захоронення і полігонів твердих побутових 
відходів, скотомогильників і гноєсховищ, розташованих в межах водозборів малих річок з 
наступною їх реабілітацією і рекультивацією; 

5. Для вдосконалення системи моніторингу в басейнах малих річок окрім існуючих паспортів для 
кожної малої річки розробити геоінформаційні системи, які б включали цифрові моделі рельєфу, 
реляційні електронні бази даних стосовно природокористувачів, еродованих та ерозійно 
небезпечних земель, місць захоронення відходів, стан водоохоронних зон, нормативну базу і 
програмно-математичне забезпечення; 

6. Запровадити систему нормування розсіяних скидів у водні об’єкти (зокрема, з поверхневим 
стоком сільськогосподарських територій) за показниками твердого стоку; 

7. Сформувати окремий екологічний фонд, який буде поповнюватись платежами за 
неорганізований скид забруднювальних речовин у водні об’єкти. Кошти з цього фонду повинні 
спрямовуватись на вирішення проблем рекультивації і відновлення водних об’єктів, а також 
виконання природоохоронних робіт як на водозбірних територіях, так і безпосередньо на водних 
об’єктах. В першу чергу за кошти фонду треба облаштувати водоохоронні зони та 
природозахисні смуги з виконанням агро-лісо-лучно-меліоративних робіт з посадкою деревно-
чагарникової рослинності, посівом багаторічних трав, зміцненням берегів та інших 
природоохоронних робіт. 

8. Розмір плати за забруднення водних об’єктів розсіяними скидами з сільськогосподарських 
територій доцільно визначати за формулою: 

[ ]∑
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n

i
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де Кзм – коефіцієнт зменшення плати за забруднення (на рівні 0,1-0,04), який враховує ступінь 
впровадження протиерозійних і природоохоронних заходів (включаючи водоохоронні зони і 
природозахисні смуги); С1 – каламутність на початку ділянки річки; Сn – каламутність в кінці 
ділянки річки; Кінд – коефіцієнт індексації плати; Нсівод – ставка плати за скиди 1 т і-ї 
забруднювальної речовини в межах гранично допустимого скиду (ГДС), грн/т; n – кількість 
досліджуваних ділянок на річці. 
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СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВИНОГРАДЕ 

И ПРОДУКТАХ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА 
Т. Ю. Брановицкая, С. И. Чмелева  

Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского 
 
Фенольные вещества чрезвычайно широко распространены в растительном мире, они 

встречаются в самых разных органах растений и способны оказывать биологическое действие на 
организм человека. Например, флавоноиды препятствуют накоплению короткоживущих радикалов 
(возникающих при окислительном расщеплении ненасыщенных жирных кислот), а так же 
взаимодействуют с ионами тяжелых металлов, являющихся катализаторами окислительных 
процессов. Ряд флавоноидных соединений обладает Р-витаминной активностью [1]. 

Известно, что фенольные вещества играют важную роль в виноделии [2,3]. Технология 
приготовления определенного типа вина предъявляет специфические требования к состоянию 
зрелости виноградной продукции, его химическому составу. Например, стабилизация и 
органолептические качества вина зависят от стойкости фенольных соединений. 

Таким образом, определение содержания фенольных веществ в винограде и виноматериале 
может использоваться как комплексный критерий при оценке технологических и органолептических 
свойств вина, что и явилось целью наших исследований. 

Исследования проводили на базе совхоза-завода «Алушта». Объектом исследований служили 
растения винограда, районированных в условиях Южного берега Крыма сортов Кокур, Серсиаль, 
Совиньон, Антигона, Пино-Гри, Каберне-Совиньон, Бастардо Мгарачский и вина марок: «Каберне 
Алушта», «Владыка Чатыр-Дага», «Серсиаль», «Кокур сурож», «Кокур столовый», «Пино-Гри», 
«Бастардо». 

Содержание фенольных соединений определяли колориметрическим методом по Фолину-
Чокалтеу, красящих веществ и процент перехода фенольных соединений и красящих веществ – с 
помощью методик, разработанных в НИИ «Магарач» [4]. Количественные данные обрабатывались 
общепринятыми методами математической статистики. 

Под технологическим запасом фенольных веществ винограда подразумевается та их часть, 
которая может перейти в сусло при правильном проведении переработки винограда по красному 
способу. Количество красящих веществ зависит от сорта винограда и почвенно-климатических 
условий его произрастания. При выдержке вин содержание красящих веществ уменьшается 
вследствии их полимеризации и выпадении в осадок.  

Нами установлено, что наибольшее количество красящих веществ содержится в таких сортах 
винограда, как Каберне-Совиньон и Бастардо Магарачский. Как видно из данных таблицы 1, в ягодах 
винограда сорта Каберне-Совиньон содержание красящих веществ равно 648мг/дм3, а в ягодах сорта 
Бастардо Магарачский этот показатель равен 506мг/дм3. 
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Таблица 1 – Технологический запас фенольных соединений и содержание красящих веществ в 
винограде 

Сорт винограда Технологический запас фенольных 
веществ, мг/дм3 

Содержание красящих веществ, 
мг/дм3 

Кокур 1208±30,2 14±0,35 
Серсиаль 1262±31,55 14±0,35 
Совиньон 881±22 10±0,25 
Антигона 1399±34,97 52±1,3 
Пино-Гри 1301±32,52 28±0,7 

Каберне-Совиньон 1602±40 648±16,2 
Бастардо Магарачский 1468±36,7 506±12,6 

Как видно из данных таблицы 1, наибольшим технологическим запасом фенольных веществ 
обладают красные сорта винограда, например, у сорта Каберне-Совиньон он составляет 1602 мг/дм3, 
а у белых этот показатель значительно ниже, например, у сорта Совиньон технологический запас 
фенольных веществ составляет881 мг/дм3. Содержание фенольных соединений составляет в белых 
виноматериалах 200-1500мг/дм3, в красных – 1500 – 5000 мг/дм3 (табл. 1). 

При изучении содержания фенольных и красящих веществ в виноматериалах нами были 
получены данные, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Технологический запас фенольных соединений и красящих веществ в виноматериале 
Вид виноматериала Массовая концентрация фенольных веществ, мг/дм3 Содержание красящих веществ, мг/дм3 
Кокур столовый 396±9,9 — 

Серсиаль 622±15,5 3±0,07 
Кокур сурож 530±13,2 — 
Пино-Гри 668±16,7 10±0,25 

Владыка Чатыр-Дага 1264±31,6 185±4,6 
Каберне 999±24,9 158±3,9 
Бастардо 1195±29,8 316±7,9 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что количественные содержания красящих веществ и 
фенольных соединений определяется технологическими процессами переработки винограда в 
виноматериал.  

Массовая концентрация фенольных веществ для крастных виноматериалов, например, 
«Бастардо» и «Владыка Чатыр-Дага» составляет соответственно 1195 и 1264 мг/дм3. Для белых 
«Серсиаль» и «Кокур столовый» этот показатель равен, соответственно 622 и 396 мг/дм3 (табл. 2). 

В результате наших исследований установленно, что наибольшее количество антоцианов 
содержится в виноматериале «Бастардо», и составляет 316 мг/дм3. А в виноматериалах «Кокур 
столовый» и «Кокур сурож» антоцианы отсутствуют полностью. Содержание антоцианов в 
виноматериале зависит от степени окрашенности виноградного сырья. 

Изучив содержание фенольных соединений и красящих веществ в винограде, а так же 
полученном из него виноматериале, мы можем провести расчет процента перехода этих веществ из 
винограда в виноматериал. На основании полученных данных можно сделать вывод об особенностях 
переработки винограда в виноматериала, способствующих увеличению или уменьшению 
концентрации фенольных и красящих веществ. Эти данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Процент перехода фенольных соединений и красящих веществ 

Вид виноматериала Процент перехода фенольных веществ, % Процент перехода красящих веществ, % 

Кокур столовый 33 — 
Серсиаль 49 21 

Кокур сурож 44 — 
Пино-Гри 48 35 

Владыка Чатыр-Дага 86 36 
Каберне Алушта 66 24 

Бастардо 81 62 

Данные таблицы 3 показывают, что в красных виноматериалах «Бастардо» и «Владыка Чатыр-
Дага» наблюдается наибольшее содержание фенольных соединений по сравнению с содержанием 
фенольных соединений в винограде и составляет соответственно – 81% и 86%. 
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Особенностью производства белых столовых вин является быстрое отделение сусла от мезги во 
избежание появления грубости в вине, поэтому процент перехода фенольных соединений в белых 
винах, например в «Кокуре столовом» составляет 33%. 

Отличительной чертой производства красных столовых вин является нагрев мезги до 55 – 60°С 
(в мезгоподогревателе), выдерживание при этой температуре с теплоизоляцией до приобретения 
суслом требуемой окраски, а затем охлаждение мезги до 25 – 28°С. Примером является «Каберне 
Алушта», в котором процент перехода фенольных веществ равен 66,48%. 

 При изготовлении виноматериалов для «Мадеры» необходимо проводить длительное 
настаивание сусла на мезге (36-48 часов) или брожение на мезге до 6 – 8 % остаточных сахаров. Это 
обуславливает то, что процент перехода фенольных веществ в вине марки «Серсиаль» составляет 
49%. Таким образом, нагревание мезги приводит к более полному экстрагированию красящих и 
ароматических веществ из винограда в виноматериал. 

Аналогичная зависимость наблюдается и при переходе красящих веществ и фенольных 
соединений из винограда в вино. Из данных таблицы следует, что процент перехода красящих 
веществ для розовых видов виноматериала, а именно, «Пино-Гри» равен 35%, а для красных 
виноматериалов, в случае «Бастардо» – 62%.  

Таким образом степень перехода красящих веществ и фенольных соединений из винограда в 
виноматериал зависит от интенсивности окраски виноградного сырья и особенностей технологии 
производства виноматериала. 
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Дослідження розподілу забруднюючих речовин у природних середовищах, циклів їх міграцій і 

трансформації в біосфері мають велике значення для оцінки і прогнозу екологічних наслідків впливу 
антропогенних факторів.  

Повсюдне забруднення пестицидами атмосфери, гідросфери та біоти свідчать про те, що ці 
речовини знаходяться в постійному русі, переходячи з одного природного середовища в інше. 

Однією з гострих проблем сільського господарства є забруднення агробіогеоценозів при 
використанні пестицидів. В умовах інтенсивного застосування створюються передумови для їхнього 
нагромадження в ґрунтах, а також в інших об’єктах навколишнього середовища, що становить 
небезпеку безпосередньо для здоров’я людини. 

Ціль роботи – простежити динаміку нагромадження пестицидів в ґрунтах, їх персистентність та 
кумулятивність в умовах Криворізького регіону, вплив препаратів на кількісне забруднення 
сільськогосподарських продуктів і виявлення залишкових концентрацій пестицидів у кінцевій 
харчовій продукції. 

Розробка рекомендацій що до раціонального використання пестицидів. 
Однією з поставлених задач є створення камерної моделі агробіогеоценозу на прикладі 

пшениці ярової, в системі: ґрунти – продовольча сировина (зерно) – харчові продукти (хлібобулочні 
вироби) для вивчення динаміки нагромадження та розповсюдження пестицидів.  

При розгляданні системи був виділений елемент – ґрунт як основа для можливих міграційних 
переходів та трансформацій. Оцінені особливості Криворізького регіону згідно класифікації ґрунтів, 
умов навколишнього середовища та антропогенно-технічного навантаження. 
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У розрахунках міграційних моделей різноманітних речовин в ґрунтах, особливу увагу треба 
приділяти природним особливостям . Найбільш вагомими критеріями є поліфункциональність, 
здатність ґрунтів до іонообмінної адсорбції, полідисперсність, здібність до фіксації деяких іонів. 

Поліфункциональність ґрунтів як іонітів проявляється різним ступенем адсорбції речовин на 
поверхні часток ґрунтових мінералів. 

Полідисперсність ґрунтів обумовлює кінетику адсорбції та десорбції іонів. 
Наявність органічних речовин суттєво впливає на міграцію ксенобіотиків. Наприклад гумінові 

кислоти проявляють виражене поглинання катіонів металів, також можуть утворюватися різні 
розчинні комплекси. 

Міцна адсорбція характерна для багатьох ґрунтових мінералів, але особливо виражена фіксація 
тільки для катіонів. 

Двигаючи сили міграції ксенобіотиків в ґрунтах різноманітні за своєю природою . До них 
відносяться: фільтрація атмосферних опадів в глиб ґрунту, капілярний підтік вологи в наслідок 
випаровувань, рух води по поверхні, дифузія вільних та адсорбованих іонів, перенос на мігруючих 
колоїдних частинках. Всі ці фактори не можна назвати однозначними і силу впливу необхідно 
розраховувати конкретно під регіон, їх інтенсивність та тривалість дії. При математичному 
моделюванні найбільш точному аналізу піддається дифузія. 

Дифузійні процеси в ґрунтах описуються сукупністю елементарних процесів, в результаті яких 
проходе рух ксенобіотиків, причиною якого являється зміна градієнту концентрації самої речовини. 

Фактори від яких залежить міграція ксенобіотиків в ґрунті дуже різноманітні, умовно 
класифіковані та приведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Фактори від яких залежить міграція ксенобіотиків в ґрунті 

Властивості ксенобіотиків Властивості ґрунту Кліматичні умови 

Значення заряду Мінеральний склад Річна кількість опадів 

Сила заряду Хімічний склад Середньорічна температура 

Структурна форма Щільність Тривалість сезону позитивних 
температур 

Здатність до адсорбції Вологість Розподілення опадів за сезонами 

Здатність до комплексоутворення Вміст органічних речовин  

Здатність до гідролізу Кислотність  

 Концентрація та склад ґрунтового 
розчину  

Питання про наявність залишкових кількостей пестицидів в ґрунтах та харчовій продукції дуже 
актуальні, більшість хлорорганічних пестицидів була заборонена до використання ще 20-30 років 
тому, але досі, ми бачимо наслідки їх використання в ті часи, або не законного застосування 
(використання ДДТ заборонено с 1970 року в СРСР, гамма-ізомер гексахлорциклогексану – ліндан 
заборонений в Україні з 1997 року)  

Розглянувши особливості сільськогосподарських угідь, характер ґрунтів Криворізького регіону, 
та на підставі проведених скринінг-тестів на залишкові кількості пестицидів у пшениці вирощуваної 
на цих землях – виділені для вивчення: група інсектицидів хлорорганічного походження та 
гербицидні препарати на основі хлорфеноксиалканкарбонових кислот  

Галагенпохідні аліциклічних вуглеводнів (ліндан, гептахлор, алдрин) та ароматичні вуглеводні 
(гексахлорбензол, ДДТ) тривалий час використовувалися в сільському господарстві для захисту 
рослин, в якості інсектицидних додатків до добрив. 

У порівнянні з другими хлорорганічними пестицидами ДДТ виявляє найбільшу 
персистентність. У зв’язку з незначною здатністю до розчинення в воді та добрій адсорбції на 
ґрунтових колоїдах цей пестицид накопичувався в значній мірі у верхніх шарах ґрунту.[3] Не 
дивлячись на це, деякі види мікроорганізмів відносно швидко знешкоджують цей пестицид, в 
анаеробних умовах при підвищеній температурі.[5] 

Ліндан характеризується меншим ступенем кумулятивності та персистентності ніж ДДТ. Дуже 
добре сорбується особливо в землях з високим вмістом гумусу, характеризується дуже повільною 
десорбцією та проникненням в нижні шари ґрунту.[3] 
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Феноксиалканкарбонові кислоти за даними санітарно-епідеміологічній служби широко 
використовуються у Криворізькому регіоні для знищення бур’янів у посівах зернових культур. 
Найпоширенішим гербіцидом цієї групи є 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиоцетова кислота), її солі та ефіри. 
В результаті швидкого процесу гідролізу ці пестициди з ґрунтового розчину можуть поступати у 
культурні рослини у вигляді вільної дихлорфеноксиоцетової кислоти. За літературними даними в 
ґрунті 2,4-Д зберігається від 1 до 6 місяців, може трансформується під дією мікробіоти. Тому 
швидкість розпаду або перетворення залежить від тих же параметрів, що важливі для розвитку 
мікроорганізмів: вміст гумусу, води, сорбційній ємності, рН ґрунту. Більш 85% внесеного у ґрунт 2,4-
Д розпадається ще у перші 300 часів з момента використання. Тільки у засушливих районах можуть 
зберігатися високі концентрації препарату в ґрунті.[2] Найшвидше 2,4-Д розкладається на землях, 
котрі піддавалися систематичному внесенню гербіцидів групи феноксиалканкарбонових кислот , це 
пов’язано з розвинутими популяціями мікроорганізмів здібних нейтралізувати пестицид.  

Проведені дослідження ярової пшениці, врожаю 2005, 2006 років, вирощеної в Криворізькому 
регіоні показали наявність слідових кількостей різних ізомерів хлорорганічних пестицидів. Виявлені: 
ДДТ, ДДЕ, ДДД, сума ізомерів гексахлорану. Це свідчить про високий ступень трансформацій та їх 
персистентність ще у елементі системи – «ґрунт». Випробування пшениці на залишкові кількості 
гербіцидів групи феноксиалканкарбонових кислот дали негативний результат. Це є слідством 
раціонального використання препаратів у регіоні, та сприятливих умов для розкладання пестицидів 
за «час очікування». 

Виявлені слідові кількості ДДТ та його метаболітів у елементі системи – «продовольча 
сировина» свідчать про його незначне накопичення у верхніх шарах ґрунту та відсутність мікробіоти 
здібної до його розщеплення або оптимальних умов для їх життєздатності. 

Створена модель агробіогеоценозу на прикладі пшениці, ще валідується. 
Аналізи по оцінці залишкових кількостей пестицидів у продовольчій сировині проводилися 

методом газорідинної хроматографії з використанням нерухомих фаз різної полярності. 
 

1. Крамаренко В.Ф., Туркевич Б.М. Анализ ядохимикатов. – М.:Химия, 1978г. 
2. Лус М. Феноксиалкилкарбоновые кислоты// Разложение гербицидов. – М.:Мир, 1971 
3. Мельников Н.Н., НовожиловК.В. Химические средства защиты растений (пестициды): справочник. – М.:Химия, 1980г. 
4. Набережнева Е.П., Ефремов А.В. Математический мониторинг радиационного загрязнения поймы рек. – Черкассы 1993г. 
5. Хохрякова В.С., Шистова В.П. Разрушение ДДТ культурами почвенних дрожжей в жидких средах// Химия в сельском 

хозяйстве. – 1974.-№8.-С.26-28. 
 
 

УДК: 639.1.05 : [502 : 174] 
МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА. 

В. Ю. Вовченко, М. О. Малеванова 
Запорізький національний університет 

 
В Україні мисливське господарство є галуззю – де чітко визначена сфера суспільного 

виробництва, основними завданнями якого є охорона, використання та відтворення мисливських 
тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання, розвитку мисливського спорту і 
мисливського собаківництва (Закон України «Про мисливське господарство та полювання», Розділ 1, 
ст.1) 

Екологічна етика – це вчення про етичні відношення людини з природою, започатковане на 
відчуття природи як члена морального суспільства (Ольдо Леопольд «Календарь песчаного 
графства», М., Мир, – 1980) 

Природокористування – це діяльність людини по вивченню, розвідки, первинній переробці 
(збагаченню) природних ресурсів з ціллю їх прямого використання, або забезпечення ними 
виробничої сфери з урахуванням основних еколого-економічних, соціальних і природних критеріїв і 
заборон офіційно прийнятих громадськістю (В. В. Дёжкин, 2002). 

Різкий дисонанс цьому, має висловлення директора Київського еколого-культурного центру 
В. Є. Борейко в книзі «Етика і менеджмент заповідної справи», видавництво Лотос ,2005р., де – 
«убийство животного (зверей и птиц) ради развлечения и охраняемые природные территории (пусть 
разной степени охраны) – понятия не совместимое». 

На наш погляд В. Є. Борейко користується філософією надання свободи мислення диким 
тваринам, тобто права самоствердження об’єктів мисливської фауни. 
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В своїх виступах, на наш погляд, В. Є. Борейко в «захист» дикої природи ускладнює вирішення 
цієї принципіальної проблеми. 

Так М. Ф. Реймерс (2000) заклав дуже важливий гуманітарний принцип по формуванню науки з 
природокористування. Під раціональним природокористуванням розуміється – система діяльності, 
яка забезпечує економну експлуатацію природних ресурсів і умов найбільш ефективного режиму їх 
відтворення з урахуванням перспективних інтересів розвитку господарства і збереження здоров’я 
людини. 

На основі наукових наробок слід виділити принципи біологічного природокористування, які 
повинні мати еколого-етичні ознаки, а саме: 
− недопустимість зниження в процесі природокористування представників мисливської фауни; 
− недопустимість виникнення збитку біологічному різноманіттю та екологічної стійкості 

природно-господарських систем; 
− гуманне (згідно правового поля держави) відношення до біологічних ресурсів; 
− постійна оптимізація балансу площ заповідних територій і мисливських угідь. 

При цьому відповідно до екологічної етики потрібно виділити науковий напрямок – 
відновлюючи природокористування, де вилучення природного ресурсу вимірюється конкретним 
стабільним його приростом. 

Міцне та науково-виважене мисливське підприємство, на наш погляд може взяти на себе і 
адекватне управління популяціями мисливських тварин, і виховання культури мисливця в дусі 
Української нації. 
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Неможливість синтезу, але необхідність надходження до організму людини певної кількості 

аскорбінової кислоти як одного з основних чинників нормального окисно-відновного балансу 
забезпечує актуальність досліджень стосовно засобів зберігання високовітамінної рослинної 
сировини впродовж всього терміну споживання [3]. 

Вітамін С є одним із найбільш розповсюджених у природі. Його вміст коливається у значному 
діапазоні в багатьох продуктах рослинного та тваринного походження, але найбільш багаті на 
аскорбінову кислоту овочі та фрукти. Так, вміст вітаміну С в плодах перцю, чорної смородини та 
обліпихи може сягати 400 мг/100 г, цитрусових – до 55 мг, томатів та яблук – до 40 [1,2]. 

Значні коливання вмісту вітаміну С в деяких продуктах можуть бути наслідками декількох 
причин. По-перше, встановлена залежність між кількістю аскорбінової кислоти та місцем 
вирощування рослини. При чому вплив географічного фактору проявляється не лише при 
пересуванні з півночі на південь, але й в залежності від висоти місцевості над рівнем моря. По-друге, 
зменшення вмісту вітаміну може бути наслідком штучного добору та селекції. Тобто, культурні сорти 
за звичай є біднішими на вітамін С ніж дикоростучі. Показник вмісту вітаміну С є також залежним 
від сортової належності рослини, розміру плодів та ступеню зрілості, тобто змінюється в онтогенезі. 
Також встановлена залежність від багатьох екологічних умов : ґрунту, агротехніки, удобрювань, 
освітлення, водного режиму, температури та інших [4]. 

Нами проводилось визначення вмісту аскорбінової кислоту у деякій плідно-ягідній продукції, 
зібраної на території Запорізької області. Одержані дані дозволяють розташувати зразки за 
збільшенням вмісту вітаміну С у перерахунку на сиру речовину у наступний ряд: яблуко < вишня < 
черешня < полуниця < персики < біла смородина <червона смородина < чорна смородина. 

Ще одним фактором, який може суттєво впливати на показники кількісного вмісту вітаміну С 
є, безперечно, засіб та термін зберігання продукції. Цей аспект є доволі суттєвим, якщо врахувати, що 
багато із зазначених вище рослинних продуктів вживаються не свіжозібраними. Встановлено, що при 
зберіганні продуктів при температурі 20о С втрачається в середньому біля 50% вітаміну С. При чому 
в листових овочах втрати вище за корнеплоди. За дві доби зберігання при температурі 4оС у 
холодильнику втрачається близько 10% вітаміну С, за чотири цей показник складає вже 30%. У 
процесі варення втрати вітаміну С складають від 40 до 50%, при тушкуванні – приблизно 25%. За 
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годину після приготування страви, вміст вітаміну С в ній зменшується ще на 10%. Якщо продукцію 
варити довго та в значній кількості води, то руйнується 80% аскорбінової кислоти [4,5]. 

Аналізуючи отримані нами дані можна зробити висновок про загальне зменшення вмісту 
вітаміну С незалежно від засобу зберігання. Діапазон можливих втрат становить від 90%. При цьому 
в залежності від об’єкту однакові засоби зберігання призводили до різних результатів. Так, втрати 
при заморожуванні складали від 42до 68%, при перетиранні з цукром – від 37 до 62%. При 
висушуванні втрати аскорбінової кислоти виявились дуже залежними від виду продукції та складали 
від 39% у яблука та вишні до 82-90% у смородині та полуниці. Щодо таких засобів зберігання як 
консервування у вигляді компотів та у власному соці (ці види потребують застосування найбільш 
високих температур), то в усіх проаналізованих варіантах у сировині зберігалось від 30 до 62% 
вихідного вмісту вітаміну С. 

Враховуючи викладене вище можна зробити аналіз та індивідуальний підбір засобу зберігання 
для кожного типу продукції. Такий підхід базується на тому положенні, що будь-яка рослинна 
сировина- це комплекс біологічно активних речовин, в тому ж числі і вітамінів. Тому, остаточна 
форма вітаміну (зв’язана у вигляді аскорбігену або вільна), його біологічна активність (здатність до 
окислювально-відновних переходів) та стійкість (залежить від кислотності середовища, від наявності 
інших антиоксидантів та ін.) визначаються саме цим комплексом і передбачають індивідуальну 
реакцію на певний засіб обробки. 

Так, для вишні усі три варіанти зберігання виявились майже однаковими. Коливання вмісту 
аскорбінової кислоти складали 57-63% від вмісту в свіжій сировині і при заморожуванні, і при 
сушінні і при консервуванні у власному соці. Аналогічно для черешні і заморожування , і сушіння 
залишили приблизно однакову кількість вітаміну С. Найменш шкідливим для полуниці виявилось 
заморожування, а найбільші втрати спостерігались при сушінні. Для смородинної сировини найбільш 
придатними виявились або заморожування або перетирання з цукром. Висушування залишило 
приблизно третю частину вітаміну. 

Узагальнююче вищевикладене можна сказати, що з усіх проаналізованих засобів зберігання 
найменш руйнуючим для вітаміну С є заморожування та перетирання з цукром з подальшим 
зберіганням при низьких температурах в темному приміщенні. Вибір засобу зберігання повинен бути 
індивідуальним для кожного виду продукції. 
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В останні роки спостерігається тенденція більш широкого використання в медичній практиці 

лікарських засобів рослинного походження, які забезпечують активну і м’яку терапевтичну дію, 
мінімум побічних ефектів, що особливо важливо у випадку хронічних захворювань. Широкий спектр 
фармакологічної дії, відсутність токсичної дії на організм відкриває широкі можливості для 
дослідження дубильних речовин, виділених з лікарської рослинної сировини. 

Дубильні речовини – це група біологічно активних речовин, які мають здатність перетворювати 
сиру шкіру в дублену. Дубильні речовини безпосередньо впливають на клітинні мембрани, 
ферментні білки, покращують обмін адреналіну, аскорбінової кислоти, ацетилхоліну. Проявляють 
протизапальну, детоксикуючу, антиоксидантну, в’яжучу, протимікробну активність. Як і всі фенольні 
сполуки укріпляють капіляри, посилюють згортання крові, мають радіопротекторну дію [1, 2]. 

Продовжує залишатися актуальною проблема пошуку нових засобів з антимікробною, 
протизапальною, в’яжучою дією, а також розробка і впровадження в практичну роботу сучасних 
методів одержання, ідентифікації та кількісного визначення речовин природного походження. 

Метою роботи була розробка методів кількісного визначення дубильних речовин у сировині, 
що містить конденсовані та гідролізовані дубильні речовини. 
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Для дослідження нами вибрано види сировини, які вміщують фенольні сполуки, в тому числі 
конденсовані і гідролізовані дубильні речовини. Для аналізу використовували підземні та надземні 
органи кремени (к.) гібридної та к. білої, плоди, листки та кореневища з коренями видів роду щавель 
(щ.), плоди чорниці, шишки вільхи, листки чаю, листки скумпії, які були заготовлені в 2004-2006 
роках. Сировину сушили в тіні при температурі 200С та подрібнювали на млинку типу «Ексцельсіор» 
до розміру частинок 1 – 2,5 мм. Біологічно активні речовини екстрагували з рослинної сировини 
водою очищеною, ізотонічним розчином натрію хлориду, водою, підкисленою хлористоводневою 
кислотою, 50% етанолом у співвідношенні сировина – екстрагент 1:10 при нагріванні на водяному 
огрівнику із зворотнім холодильником протягом 30 хв. Отримані витяжки досліджували на наявність 
основних груп біологічно активних речовин за описаними в літературі методиками [3, 4]. 

В результаті проведених реакцій ідентифікації та хроматографії встановлено, що підземні і 
надземні органи к. гібридної та к. білої вміщують речовини фенольного характеру: флавоноїди, 
гідроксикоричні кислоти, дубильні речовини, а також аскорбінову кислоту, вільні цукри, 
водорозчинні полісахариди, сапоніни і сліди алкалоїдів. Плоди, листки та кореневища з коренями 
видів роду щавель містять дубильні речовини, флавоноїди, сапоніни, вільні цукри, аскорбінову 
кислоту. У листках скумпії, шишках вільхи і плодах чорниці виявлені вільні цукри, дубильні 
речовини, флавоноїди, аскорбінова кислота. 

Для встановлення групи дубильних речовин проведені наступні реакції: 
− з формальдегідом і хлористоводневою кислотою. До 10 мл водної витяжки досліджуваних видів 

додавали 2 мл хлористоводневої кислоти, розведеної в співвідношенні 1:1, і 3 мл 40% розчину 
формальдегіду. Отриману суміш кип’ятили 30 хв в колбі зі зворотнім холодильником. 
Утворювався осад коричневого кольору. Осад відфільтровували. До 2 мл фільтрату додавали 10 
крапель 1% розчину залізоамонійних галунів і 0,2 г кристалічного свинцю ацетату; 

− до 2 – 3 мл витяжки додавали по краплях бромну воду. Спостерігали утворення осаду відразу 
після додавання реактиву; 

− до 2 мл витяжки додавали 4 – 5 крапель розчину залізоамонійних галунів. 
Для підтвердження наявності дубильних речовин проводили хроматографічне дослідження 

етанольних витяжок на хроматографічних пластинках «Silufol» в системі розчинників н-бутанол-
оцтова кислота-вода (40:12:28). Висушені хроматограми вивчали в УФ-світлі до і після обробки їх 
парою аміаку та після обробки 1% розчином ваніліну в хлористоводневій кислоті концентрованій. В 
УФ-світлі спостерігали плями блакитної флуоресценції, які після обробки парою аміаку ставали 
яскравішими, після обробки 1% розчином ваніліну в хлористоводневій кислоті концентрованій плями 
набували червоно-рожевого забарвлення, що свідчить про наявність катехінів в деяких видах 
сировини. 

Кількісне визначення дубильних речовин проводили за методиками, описаними в ГФ ХІ 
видання [5]. Вміст біологічно активних речовин визначали методом окисно-відновного титрування 
витяжок з підземних і надземних органів досліджуваних видів. В результаті досліджень встановлено, 
що вміст дубильних речовин в підземних органах видів роду щавель становить 4,7 – 8,5 %; в листках 
– 4,0 – 7,8%. Аналіз отриманих результатів показав, що кількість дубильних речовин в різних видах 
роду щавель не залежить від місця їх зростання. Найбільший вміст дубильних речовин накопичується 
в коренях (7,8 – 8,5 %) та листках (7,3 – 7,8 %) щ. кінського; найменший вміст досліджуваних 
речовин у сировині щ. кислого (4,7 % та 4,0 % відповідно). За вмістом дубильних речовин корені щ. 
кінського переважають у 1,8 рази вміст дубильних речовин коренів щ. кислого, в 1,6 рази – щ. 
кучерявого та щ. карпатського, в 1,4 рази – щ. альпійського. Кількісний вміст досліджуваних речовин 
у листках щ. кінського в 1,9 рази більший, ніж у листках щ. кислого, в 1,7 рази – щ. кучерявого, в 1,4 
рази – щ. альпійського, в 1,6 рази – щ. карпатського. За вмістом дубильних речовин сировина щ. 
кінського та щ. вузьколистого суттєво не відрізняється (7,0 -7,8 % – в листках, 7,8 – 8,5 % – в 
коренях). В плодах щавлю кислого та щавлю альпійського міститься 2,42±0,08% та 3,06±0,27% 
відповідно, шишках вільхи – 30,56±0,45%. Найбільший вміст дубильних речовин нагромаджується в 
кореневищах к. білої, який в 1,39 більший, ніж в кореневищах к. гібридної (9,36% та 6,85% 
відповідно). В листках к. гібридної вміст дубильних речовин в 1,2 рази більший, ніж у листках к. 
білої (11,29% та 9,36% відповідно). Кількісний вміст дубильних речовин в пуп’янках та в суцвітті 
видів роду кремена становить 6,42 – 8,07 %. Нами також визначено вміст дубильних речовин в 
досліджуваних зразках сировини комплексонометричним методом, який в порівнянні з 
перманганатометричним методом дає більш достовірні результати. 
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Результати проведених досліджень свідчать про те, що підземні і надземні органи кремени 
гібридної та кремени білої, видів роду щавель, листки скумпії, шишки вільхи і плоди чорниці є 
перспективною сировиною для одержання БАР. 
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Сьогодні у потоці знань про природу важливе місце займають дослідження лікарських рослин. 

І хоч арсенал медицини постійно поповнюється ефективними лікарськими препаратами, рослини 
залишаються цінним скарбом для лікування, інтерес до них зростає. Люди завжди опікувались тим, 
як зберегти здоров’я, підвищити працездатність, подовжити період активного довголіття. 
Виготовлені з рослин чаї, настої, відвари, соки, сиропи, екстракти є цілющими, поживними, мають 
високі смакові якості, легко засвоюються, тому вони корисні і для хворих, і для здорових людей. 

Ксантони – це група біологічно активних речовин, в основі яких лежить дибензо-γ-пірон. 
Ксантони – кристалічні речовини жовтого кольору (від грецького «xanthos» або «xanthus», що означає 
«жовтий»). В рослинах знаходяться у вільному вигляді і в формі глікозидів. Ксантони проявляють 
антивірусну, протитуберкульозну активність та протигрибкову дію. Найбільш поширеніший в 
природі ксантоновий С-глікозид мангіферин, вперше виділений із плодів манго – Mangifera indica V., 
який стимулює центральну нервову систему, у великих дозах діє діуретично; виявляє 
антибактеріальну, противірусну та протизапальну активність. Локалізуються ксантони в різних 
частинах рослин: квітках, плодах, листках, стеблах, коренях та деревині. На даний час із рослин 
родини Звіробійні та Тирличеві ідентифіковано більше 300 ксантонів [1]. 

Рослини роду звіробій широко розповсюджені на Україні, на Кавказі, в передгірських районах 
Середньої Азії, в Сибіру, на Байкалі, у Забайкаллі. 

Види роду звіробій зустрічаються на трав’янистих місцях, серед чагарників, на галявинах, 
межах, лісових посадках при польових дорогах, на схилах, перелогах, сухих луках, у заростях. Інколи 
утворюють рідкі зарості на великих площах, особливо на лісових вирубках, які почали заростати, 
молодих посадках лісу [5]. Завдяки високій толерантності звіробій розселяється в різних місцях, 
віддаючи перевагу відкритим ділянкам з частково трансформованою природною рослинністю. За 
здатністю активно освоювати ділянки з порушеною сільськогосподарською діяльністю трав’яним 
покровом звіробій близький до типових піонерних рослин. Маловимогливий до вологи грунту, але 
надає перевагу середньому режиму зволоження. Звіробій бере участь у формуванні штучних 
фітоценозів. При наявності випасу сировинна цінність таких ділянок різко знижується, так як даний 
вид негативно реагує на ущільнення грунту та витоптування, при цьому відсутнє природне 
відновлення. При розростанні високих трав і чагарників, зменшення освітленності, звіробій 
поступово випадає зі складу рослинних угрупувань, залишаючись на галявинах в невеликих 
кількостях чи поодиноко. Екологічні умови трансформованих лучних степів є оптимальними для 
звіробою. Він характеризується високими показниками продуктивності. На схилах з розрідженим 
трав’яним покривом він часто утворює добре виражені ущільнення з проективним покриттям до 10-
15%, завдяки насіневому відтворенню [6]. 

На території України зростає 12 видів роду звіробій. Усі звіробої – багаторічні трав’янисті 
рослини, з одним чи частіше декількома прямостоячими округлими стеблами, висотою 30 – 100 см 
[2]. На меживузлях стебла добре помітні два слабовиступаючих ребра, які міняють своє положення у 
вузлах (площини, в яких знаходяться ребра двох сусідніх меживузел, розміщені під кутом). Листки 
супротивні, еліптичні чи продовгувато-яйцевидні, цільнокраї, сидячі з багаточисленними прозорими 
крапками – вмістищами. В середині останніх знаходяться крапельки смолистих речовин, які сильно 
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заломлюють світло. Квіти золотисто-жовті, зібрані в щиткоподібні суцвіття. При розтиранні між 
пальцями квіткових бутонів руки забарвлюються в пурпуровий колір. Приквітник подвійний, 
правильний. Чашечка з п’яти ланцетовидних чашолистків. Віночок з п’яти продовгувато-еліптичних, 
більшою частиною нерівнобічних пелюсток, зверху косозрізаних, з темними крапками і рисочками по 
краю. Тичинок багато, маточка одна з трьома стовпчиками і верхньою зав’яззю. Плід – багатосім’яна 
яйцевидна коробочка. Цвіте з червня по серпень. Плоди дозрівають в серпні – вересні [3-4]. 

Заготовляють звіробій у фазі цвітіння рослини (червень-серпень), до появи незрілих плодів. 
Зрізають квітучі верхівки рослини ножами, серпами чи секатором. Нижні, грубі основи стебла збору 
не підлягають. При заготівлі слід користуватись ріжучими інструментами, інакше можна вирвати 
рослину з кореневищем, що призводить до винищення заростей і зниження якості сировини. Декілька 
квітучих рослин залишають для насінного розмноження. Зібрану траву складають нещільно, не 
утрамбовуючи, в мішки і швидко доставляють до місця сушіння. Сушать траву звіробою на горищах, 
під навісами чи в приміщеннях з доброю вентиляцією, розкладаючи тонким шаром (5 – 7 см) на 
папері, тканині чи на дротяних сітках і періодично помішуючи. Краще всього сушити в сушках з 
штучним підігрівом при температурі не вище 400С. В добру погоду сировина висихає за 4 – 5 днів, а 
в сушках за 1-2 дня. Закінчення сушки встановлюють за ступенем ламкості стебла (у висушеному 
стані воно не згинається, а ламається). Вихід сухої сировини 25%. Готова сировина – трава звіробою 
(Herba hyperici) складається з листкових стебел з квітками, бутонами і недозрілими плодами. Стебла 
звивисті, округлі з двома продовгуватими ребрами, голі, довжиною до 30 см. Листки і квітки 
описаної вище будови. Чашолистки ланцетні, тонкозагострені. Запах слабкий, ароматний; смак 
трошки терпкий, гіркувато-солений, злегка в’яжучий. 

Як лікарську рослинну сировину заготовляють траву звіробою звичайного – Hypericum 
perforatum. В посібниках для заготівельників лікарських рослин вказано, що заготівля інших видів 
звіробою, які зустрічаються інколи в тих же місцях, де росте звіробій звичайний, не допускається, ряд 
зовнішніх ознак дає можливість розрізнити ці рослини, інколи недосвідчені заготівельники замість 
звіробою звичайного збирають трохи схожий за листками дрок красильний – Genista tinctoria L. з 
родини бобових. 

Рослини родини Тирличеві – трав’янисті, звичайно з супротивними і цільнокраїми листками, 
рідше листки чергові, трійчасті, без прилистків. Квіти правильні двостатеві. Чашечка дзвоникувата, 
чотири-, семироздільна, частіше п’ятироздільна. Віночок дзвоникуватий, колесовидний або 
трубчастий, з роздільним відгином. Тичинок стільки ж, як часток віночка; вони чергуються з ними і 
прикріплені до трубочки віночка. Зав’язь верхня, одногнізда, рідше майже двогнізда. Стовпчик один, 
з головчастою або дволопатевою приймочкою. Плід – коробочка, що розкривається двома стулками. 
До родини Тирличеві належать роди: бобівник – Menyanthes L.; золототисячник – Centaurium Hill.; 
тирлич – Gentiana L.; сверція – Swertia L. та ін. [2]. 

Рід тирлич належить до одного з найдревніших порядків – порядку тирличевоцвітні – 
Gentianales. До роду Gentiana L. належить близько 300 видів, поширених переважно в помірних 
широтах і в горах північної півкулі. В Україні зростає 16 видів тирличу [2]. 

Рослини роду золототисячник – багаторічні, дворічні або однорічні рослини з прямостоячими 
чотиригранними стеблами, супротивними сидячими листками і квітками, зібраними в півзонтики. 
Квітки 4-5-членні. Чашечка трубчаста, гранчаста, п’ятинадрізана. Віночок трубчасто-колесовидний, 
цвяшковидний з тонкою довгою трубочкою і майже плоским п’ятироздільним рожевим або білим 
відгином. Тичинок 4 – 5, пиляки спірально закручені. Стовпчик тонкий, нитковидний з дволопатевою 
приймочкою. Плід – двохстворчата коробочка, майже двогнізда з численним насінням. В Україні 
зростає 7 видів роду золототисячник: золототисячник (з.) колосистий, з. малий, з. болотний, з. гарний, 
з. звичайний і з. тонкоквітковий. Найпоширенішим видом являється золототисячник малий. 

Сировиною є трава золототисячника. Заготовляють траву на початку цвітіння до пожовтіння 
прикореневих листків, зрізаючи ножем або серпом. Сушать її на горищах під залізним навісом і з 
доброю вентиляцією, розстилаючи тонким шаром (3 – 5 см) на папері в одну сторону. Вихід сухої 
сировини 25%. Траву, пресуючи, пакують в тюки вагою по 50 – 75 кг. Зберігають в сухих, добре 
провітрюваних приміщеннях на стелажах. Термін зберігання до 2 років. 

Рослини роду сверція (Swertia L.) – трав’янисті рослини, з супротивними або черговими 
листками. Квітки зібрані китицевидними або волотевидними суцвіттями. Чашечка 
глибокоп’ятироздільна. Віночок з короткою трубочкою і при основі кожної частки віночка з двома 
нектароносними облямованими ямочками. Стовпчик короткий, приймочка дволопатева. Плід – 
одногнізда коробочка [2]. На території України зростає 3 види цього роду: сверція багаторічна, 
сверція альпійська та сверція крапчаста, які занесені до Червоної книги України. 
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Нами заготовлені зразки сировини видів родин тирличеві і звіробійні, які зростають на 
території Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської і Чернівецької областей. Проведені 
дослідження щодо вмісту груп біологічно активних речовин, вказують на перспективність 
досліджень хімічного складу і розробки лікарських засобів, які вміщують флавоноїди і ксантони. 

Таким чином, рослини роду звіробій, золототисячник, тирлич і сверція, які вміщують ксантони 
є розповсюдженими на території України, мають достатню сировинну базу і є перспективними для 
подальшого дослідження. 
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Відомо двадцять сім видів рослин роду вероніки, з яких на Україні зростає вісімнадцять. 

Найбільш розповсюдженими на території Івано-Франківської області є вероніка лікарська і вероніка 
колосиста. 

Вероніка лікарська (Veroniсa officinalis L.) – багаторічна шорстко–пухнаста трав’яниста 
рослина родини ранникові. Стебло лежаче, розгалужене заввишки 15 – 30 см. Листки – прості, 
супротивні, оберненояйцевидні або еліптичні, звужені в короткий черешок, біля основи цілокраї. 
Квіти – двостатеві, неправильні, блідо – лілові або голубі, в густих бічних китицях розміщені у пазусі 
одного з супротивних листків. Плід – коробочка. Цвіте в червні – серпні. Поширена по всій території 
України у соснових, мішаних лісах, вирубках, галявинах, узліссях. Траву вероніки лікарської 
збирають під час цвітіння рослини. Сушать під наметом у сухому добре провітрюваному приміщенні. 
Вероніка лікарська була включена у фармакопею І – ІІІ – го видання [1]. 

Підземна частина вероніки лікарської містить вуглеводи, іридоїди (0,5 – 1,2 %), феноли та їх 
похідні, флавоноїди, органічні кислоти, ефірну олію, карденоліди, стероїди, тритерпенові сапоніни (5 
– 9 %), азотовмісні сполуки (холін), гідроксикоричні кислоти, кумарини, дубильні речовини (0,6 %) 
жирну олію, воски. Надземна частина вміщує іридоїди, аскорбінову кислоту, гідроксикоричні 
кислоти [2]. 

В практичній медицині використовують як відхаркуючий засіб при захворюванні дихальних 
шляхів, в’яжучий при гастриті і ентероколіті; в стоматології – при пародонтозі і електрогальванічних 
стоматитах. Настій і відвар при клінічних дослідженнях виявляє бронхолітичну дію. Квіти 
застосовують в гомеопатії: есенція із свіжих квітів – при бронхіті, циститі, хронічних шкірних 
захворюваннях. 

В народній медицині настій трави застосовують при гострих респіраторних інфекціях, при 
туберкульозі легень, бронхіальній астмі, захворюваннях печінки і жовчних шляхів, виразці шлунка, 
клімаксі, ревматизмі, рахіті, як діуретичний, гемостатичний, ранозагоюючий засіб при дерматитах, 
дерматомікозах. Раніше використовувалась при раку шлунка. Входить до складу збору, який 
застосовують при бронхіальній астмі, що підтверджено клінічними випробуваннями. В багатьох 
країнах Західної Європи застосовують при бронхіальній астмі, ангіні, подагрі, ревматизмі; олійний 
настій – при гнійних ранах, фурункулах, опіках; в німецькій медицині – при гіпосекреції шлунка. 
Проявляє антибактеріальну активність. Зовнішньо свіжі, розтерті листки використовують при 
захворюваннях шкіри і гіпергідрозі стоп [1, 2]. 

Вероніка колосиста (Veronica spicata L.) – багаторічна трав’яниста залозисто-опушена рослина 
родини ранникові. Стебло висхідне, просте або на верхівці розгалужене, 15 – 30 см заввишки. Листки 
супротивні, іноді верхні – чергові, ланцетні або лінійні, цілокраї, черешкові або сидячі. Квіти 
двостатеві, неправильні, яскраво голубі або фіолетові, іноді білі у верхівкових густих китицях. Плід – 
коробочка. Цвіте у червні – вересні. Поширена у соснових і мішаних лісах на узліссях, галявинах, на 
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пісках, у полях по всій території України, але на півдні – рідше. Траву вероніки колосистої збирають 
під час цвітіння рослини. Сушать під наметом у сухому добре провітрюваному приміщенні [1]. 

Надземна частина вероніки колосистої містить вуглеводи, органічні кислоти, іридоїди, 
карденоліди, сапоніни, азотовмісні сполуки (холін), гідроксикоричні кислоти, дубильні речовини, 
кумарини, флавоноїди. У коренях вероніки колосистої містяться іридоїди, вуглеводи, 
гідроксикоричні кислоти, флавоноїди. 

Настій трави вероніки колосистої застосовують при неврозах, судомах, гідрофобії, при 
респіраторних інфекціях, як кардіотонічний, детоксикаційний при укусах змій, ранозагоюючий засіб. 
Настій в експерименті (концентрація 0,5%) підвищує швидкість згортання крові у кроликів, збільшує 
амплітуду серцевих скорочень і сповільнює їх темп; при внутрішньовенному введенні покращує 
серцеву діяльність, підвищує артеріальний тиск. Проявляє антибактеріальну дію [1, 2]. 

З метою встановлення хімічного складу трави вероніки лікарської та вероніки колосистої нами 
проведено фітохімічне дослідження даних рослин. Дослідження проводились на кафедрі фармації 
Івано-Франківського державного медичного університету.  

Для аналізу використовувалась трава вероніки лікарської і вероніки колосистої, які були 
заготовлені в Івано-Франківській області в 2006 році. Сировину сушили в тіні при температурі 200С 
та подрібнювали на ситі з діаметром 10 мм. Біологічно активні речовини екстрагували з рослинної 
сировини водою очищеною, водою, підкисленою хлористоводневою кислотою, 50% етанолом у 
співвідношені сировина – екстрагент 1:10 при нагрівання на водяній бані із зворотнім холодильником 
протягом 30 хв. Отримані витяжки досліджували на наявність основних груп біологічно активних 
речовин за описаними в літературі методиками [3, 4]. 

Водні витяжки досліджували на наявність вільних цукрів, водорозчинних полісахаридів, 
аскорбінової кислоти, дубильних речовин. Спиртові витяжки досліджували на наявність 
кардіостероїдів, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, кумаринів. Солянокислі витяжки 
досліджували на наявність алкалоїдів. Витяжки, одержані з використанням ізотонічного розчину 
натрію хлориду, досліджували на наявність сапонінів. Для виявлення іридоїдів у рослинній сировині 
використовували реактиви Трим-Хілла і Шталя. 

Результати проведених досліджень наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Результати виявлення основних груп БАР в сировині видів роду вероніки 
Результати ідентифікації діючих речовин в сировині Досліджувані біологічно активних речовин Трава вероніки лікарської Трава вероніки колосистої 

Вільні цукри ± ± 
Водорозчинні полісахариди + + 
Аскорбінова кислота ++ + 
Дубильні речовини + + 
Сапоніни +++ +++ 
Алкалоїди ± ± 
Кардіостероїди ± ± 
Флавоноїди +++ +++ 
Гідроксикоричні кислоти + + 
Кумарини ++ ++ 
Іридоїди + + 

Примітки: 1. + – реакція позитивна, кількість знаків вказує на її інтенсивність; 2. ± – слідові кількості речовин; 3. – – реакція 
негативна. 

В результаті проведених досліджень (табл. 1) в зразках сировини виявлено сапоніни, 
флавоноїди, кумарини, дубильні речовини, іридоїди, водорозчинні полісахариди, аскорбінову 
кислоту, а також сліди вільних цукрів, алкалоїдів, кардіостероїдів. Отримані результати свідчать про 
перспективність подальшого дослідження видів вероніки і можливість створення на їх основі 
фітопрепаратів з муколітичною, гепатопротекторною та антимікробною дією, враховуючи багатий та 
різноманітний склад біологічно активних речовин. 
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Plantaginaceae. – Л.: Наука, 1990. – 328 с. 
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общ. ред. В.Н. Ковалева. – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. – 512 с. 
4. Химический анализ лекарственных растений; Учебное пособие для фармац. вузов / С.Я. Ладыгина, Л.Н. Сафронова, В.Э. 
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Фітосанітарна ситуація агроценозів в зоні Степу України за останні роки дуже ускладнились. 

Цілий ряд патогенних організмів є катастрофічно небезпечними для посівів. З року в рік іде 
нагромадження різних видів інфекції, яка має велику потенційну загрозу для майбутнього врожаю. 
Збільшились запаси інфекції септоріозу борошнистої роси, фузаріозу, гемонтоспоріозу іржі, 
плямистостей, що за сприятливих погодних умов може призвести до епіфітотійного розвитку хвороб.  

При високій ураженості посівного матеріалу збудниками грибних хвороб ефективним є 
застосування хімічних засобів захисту. Інтенсивне і непродумане застосування хімічних засобів 
захисту рослин породжує низку негативних наслідків – забруднення довкілля, знищення корисної 
ентомофауни, прискорює формування резистентних популяцій, ускладнює технології вирощування 
культур, призводить до отруєння людей. Окрім того, пестициди є сильним мутагеном, що за своїм 
обсягом забруднення довкілля займають друге місце після відходів промисловості і «постачають» 
людям 21% усіх мутагенів (Глазков, 2002). Крім прямої дії на людей, пестициди (мутагени) 
спричиняють мутагенез шкідливих організмів, проти яких вони застосовуються, та сприяють 
прискореному формуванню їх резистентності внаслідок мутагенезу.  

Вочевидь, надійною гарантією екологічної безпеки може бути застосування біологічних засобів 
захисту рослин, біостимуляторів в інтегрованих системах захисту, що на відміну від пестицидів 
хімічного синтезу, будучи привнесеними в агроекосистему, не зумовлюють якісних та кількісних 
змін серед компонентів біоти. 

Одним із найбільш економічно вигідних та екологічно безпечних заходів хімічного захисту є 
протруювання насіння. Саме протруювання дозволяє знизити втрати врожаю, оптимізувати 
фітосанітарний стан в посіві пшениці, покращити якість насіння, захистити рослини від насіннєвої, 
ґрунтової і, на ранніх етапах онтогенезу, аерогенної інфекції. Варто зауважити, що це єдиний 
ефективний метод контролю сажкових хвороб. Отже, вивчення біологічних препаратів, що 
застосовуються для обробки насіння, є актуальним.  

У практиці хімічного захисту рослин від хвороб сільськогосподарських культур перспективним 
вважається сумісне застосування пестицидів, як між собою, так і з іншими засобами хімізації 
рослинництва. До цього вдаються з метою підвищення токсичності компонентів, розширення 
діапазону захисної дії і довготривалості дії препаратів, зменшення норм їх витрат, скорочення 
кількості обробок рослин, посилення стимулюючої дії на рослину 

Під впливом регуляторів росту, біологічних препаратів розвивається розгалужена коренева 
система з симбіотичною мікрофлорою, що дає змогу рослині краще засвоювати елементи живлення, 
особливо сполуки фосфору, покращується робота фотосинтетичного апарату, підвищується вміст 
хлорофілу. Технології їх використання є енергозберігаючими.  

Метою наших досліджень було визначення ефективності нових біологічних протруйників та 
сумісного протруювання з регуляторами росту. Дослідження провадили в польових умовах 
Запорізької державної сільськогосподарської дослідної станції УААН на сорті озимої пшениці 
Зерноградка 8, норма висіву 5,5 млн. шт. схожих зерен на гектар. 

За результатами польових дослідів при протруюванні дивіденд стар – 1 л/т з регулятором росту 
емістим С – 10 мл/т , дивіденд стар + ендофіт – 5 мл/т, агат 25 К – 10 мл/т і байкал – 100 мл/т, 
розповсюдженість звичайної кореневої гнилі становила 6,6–11,9 %. На контролі без обробки цей 
показник становив 30,4% при розвитку хвороби 13,1%. Всі препарати на озимій пшениці мали високу 
біологічну ефективність – 51,3–80,1 %. На варіантах з обробкою насіння зниження захворювання 
рослин кореневими гнилями в 2,8-4,6 рази.  

Для захисту озимої пшениці від кореневих гнилей високоефективними виявились дивіденд 
стар – 1 л/т + емістим С – 10 мл/т, агат – 25 К. Біологічна ефективність складала 80,1–78,3 %, що на 
31,2–27,0 % вище проти обробки дивіденд стар – 1 л/т (еталон). Дослідження показали, що 
передпосівна обробка насіння біопрепаратами частково захищає озиму пшеницю під час вегетації від 
борошнистої роси, ураженість якої на контролі складала 56,7 % при розвитку хвороби 20,9 %. 
Регулятори росту емістим С та ендофіт, використані сумісно з препаратом дивіденд стар – 1 л/т, 
стимулюють ростові процеси рослин, внаслідок чого збільшується продуктивність колосу в 
порівнянні з контролем на 15,3–18,0 %, маса 1000 зерен – на 13,4–16,8 %. Урожайність зерна озимої 
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пшениці під впливом передпосівної обробки дивідендом стар – 1 л/т з біостимуляторами 
збільшується на 4,1–4,4 ц/га проти контролю та на 0,5-0,8 ц/га проти обробки дивіденд стар (еталон). 
Використання агату – 25К – 10 л/т та байкалу – 100 мл/т для передпосівної обробки насіння 
дозволило отримати додатково 2,8-3,0 ц/га проти необробленого контролю.  

Таким чином, сумісне застосування дивіденду стар – 1 л/т з регуляторами росту рослин, 
біопрепаратами сприяє зниженню захворювання рослин кореневими гнилями на 66,1–80,1 %, 
борошнистою росою та септоріозом на 15-20 %, отриманню додатково 2,8-4,4 ц/га, зниженню норми 
витрати препарату на 20 %, що зменшує пестицидне навантаження на довкілля, покращує 
фітосанітарний стан посівів і дозволяє виростити екологічно чисту продукцію. 
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Застосування засобів хімізації в сільському господарстві (мінеральних, органічних, 

нетрадиційних видів добрив) є джерелами додаткового надходження до ґрунту ВМ. 
Надходячи з добривами, ВМ оцінюються як правило, в короткострокових дослідах за вмістом 

їх рухомих форм в орному шарі ґрунту, тоді як розподіл вказаних елементів в підорному горизонті 
ґрунту при тривалому застосуванні добрив майже не вивчається. 

Вивчення закономірностей перерозподілу внесених з добривами ВМ за профілем ґрунту є 
досить важливим та актуальним, як для оцінки розмірів можливої їх міграції, так і закріплення 
мінеральними і органо-мінеральними компонентами ґрунту. Незважаючи на те, що добрива вносять 
до орного горизонту ґрунту, під впливом деяких з них можуть відбуватися зміни агрохімічних і 
фізико-хімічних властивостей ґрунту не лише в орному, але і в нижче розташованих горизонтах. Це 
стосується збільшення рухомості більшості ВМ за рахунок підкислення ґрунту і утворення різного 
ступеню стійкості комплексів ВМ з гуміновими та фульфокислотами [1]. 

Тому необхідна достовірна інформація про розподіл рухомих форм ВМ за профілем ґрунту при 
тривалому та систематичному застосуванні добрив. 

Мета наших досліджень – визначення інтенсивності міграції важких металів за профілем 
дерново-підзолистого ґрунту при сумісному застосуванні органічних та мінеральних добрив. 

Експериментальні дослідження проводились на базі лабораторії екотоксикології Інституту 
ЕКОГІНТОКС ім. Л. І. Медведя, кафедри агроекології НАУ, Чернігівського інституту АПВ в умовах 
польових досліджень. 

Грунт ділянок дерново-середньопідзолистий супіщаний на водно-льодовикових відкладах. 
Польові дослідження ведуться в умовах довготривалого стаціонарного досліду, що являє собою 

шестипільну сівозміну. 
Схема польового досліду: 

1. Контроль 
2. N60P60K80 + сидерат + гній, 10 т/га 

Повторність досліду чотирьохкратна. Ґрунтові зразки відбирали згідно загальноприйнятих 
методик в травні місяці. 

Визначали вміст рухомих та потенційно рухомих форм Zn, Cu, Cd, Pb в ґрунті. Метали з ґрунту 
екстрагували 1 Н НCL при співвідношенні 1:10. 

За характером розподілу рухомих форм ВМ за ґрунтовим профілем досліджуваний ґрунт можна 
віднести до ґрунтів з елювіально-ілювіальним типом розподілу. Це означає, що у верхніх шарах 
ґрунту (0-20 см) має місце акумулятивне накопичення цих металів. Один з процесів, що впливає на 
долю рухомих та потенційно рухомих форм важких металів в ґрунті – це зв’язування з гумусовою 
речовиною ґрунту у верхньому горизонті. Міграційні властивості ВМ при цьому знижуються. Саме 
тому спостерігається підвищений вміст їх рухомих форм у верхньому, тобто гумусному шарі ґрунту [2]. 

Елювіальні горизонти містять у 1,5-2 рази менше рухомих форм ВМ, тоді як в ілювіальних – 
знаходиться їх вторинна акумуляція (так званий горизонт вмивання). Збільшення вмісту важких 
металів в ілювіальному горизонті свідчить, що поряд з механічною відбувається фізико-хімічна 
міграція важких металів, пов’язана з процесами обмінного поглинання ґрунтовими колоїдами металів 
у різних генетичних горизонтах ґрунту.[3]. 
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Результати досліджень за 2002-2003рр. свідчать, що розподіл ВМ за профілем дерново-
підзолистого ґрунту на контролі має типове їх розміщення (рис. 1 і 2). Тобто, максимальний вміст 
важких металів спостерігається у верхньому, гумусовому горизонті (0-20см), далі відбувається різке 
зменшення їх кількості в елювіальному горизонті (20-40см), і наступна вторинна акумуляція в 
ілювіальному горизонті (40-80см). При цьому слід зауважити, що накопичення доступних форм 
цинку спостерігається в ілювіальному горизонті на глибині 60-80см, тоді як накопичення доступних 
форм міді – на глибині 40-60см, що, скоріш за все, залежить від властивостей самого елементу та 
його рухомості. Що ж стосується доступних сполук кадмію та свинцю, то у верхньому гумусовому 
горизонті (0-20см) має місце їх акумулятивне накопичення, тоді як з глибиною їх кількість поступово 
зменшується, і вторинного накопичення в ілювіальному горизонті не спостерігається. Це можна 
пояснити, насамперед, значно меншою біологічною акумуляцією та більшою рухомістю цих металів 
у ґрунті в порівнянні з іншими важкими металами. 
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Рис. 1 – Міграція ВМ за профілем ґрунту на контролі, 2002 р. 
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Рис. 2 Міграція ВМ за профілем ґрунту на контролі, 2003 р. 

Аналогічні тенденції що до розподілу доступних форм важких металів за профілем дерново-
підзолистого ґрунту спостерігались і при сумісному застосуванні органічних та мінеральних добрив 
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на протязі 2002-2003рр. (рис. 3 і 4.). Збільшилась лише кількість доступних форм важких металів як у 
верхньому, гумусовому, так і в нищерозташованих горизонтах, що, зрештою, не перевищують ГДК.  
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Рис. 3 – Міграція ВМ за профілем ґрунту при сумісному застосуванні 

органічних та мінеральних добрив, 2002 р. 
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Рис. 4 – Міграція ВМ за профілем ґрунту при сумісному застосуванні 

органічних та мінеральних добрив, 2003 р. 

Отже, сумісне застосування органічних та мінеральних добрив не активізує міграцію ВМ за 
профілем дерново-підзолистого ґрунту. Характер розподілу ВМ за профілем дерново-підзолистого 
при їх застосуванні не змінився, але за кількісними показниками спостерігається підвищення 
кількості рухомих та потенційно рухомих форм ВМ, що не перевищують ГДК. 
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Поняття «модель», «моделювання» є одним з поширених в сучасній науковій термінології. На 

сьогодні обробка результатів вивчення динаміки полютантів широко застосовуються. 
Кількісні методи з використання математичних моделей. Кінетична модель є основою 

математичного моделювання хімічних реакцій. Для кінетичних моделей основними елементами є 
хімічні речовини і елементарні стадії, основними законами – закони діючих мас і діючих поверхонь, 
алгоритми побудови моделей – методи виведення рівняння, методи пошуку констант кінетичних 
рівнянь [1]. 

Стосовно до кінетичних моделей у відкритих системах, якими є екосистеми певного рівня, це 
значить, що нам потрібні закономірності, що залежать від параметрів реакції – концентрацію 
реагентів, температури, вологи, характеристики природних кліматичних умов за кількісними 
показниками – інструментального супроводу досліду тощо. Це важливо з точки зору функціональних 
міркувань для пошуку детального механізму реакції, і у вирішенні прикладних завдань. Наприклад 
вивчення швидкості детоксикації пестицидів чи міграції важких металів у складі агроценозу. 

Для використання динаміки трансформації пестицидів (П) чи трансформації важких металів 
(ВМ) використовують експоненціальну модель. 

Ретельне вивчення цих процесів на сучасному науковому рівні вимагає детальної 
характеристики окремих стадій реакцій, що не завжди можливо. Через це в практиці хімічної 
кінетики приходиться застосовувати узагальнений опис механізму хімічних реакцій як сукупних 
стадій. При цьому стадії передбачаються простими, що складаються з простих реакцій, кінетика яких 
визначається законом діючих мас. 

Константа швидкості транслокації і трансформації полютантів в рослинах, ґрунті не залежить 
від вихідних концентрацій, а також від часу спостереження за процесом. Вони містять і інформацію, 
що охоплює усю схему процесу в об’єктах навколишнього середовища з врахуванням впливу 
клімату, ґрунту, сільськогосподарських культур. Математична інтерпретація цієї інформації є 
моделлю процесів трансформації та транслокації полютантів у системі «грунт-рослина-вода-повітря» 
[2]. 

 В умовах імпактного або хронічного забруднення довкілля неорганічними сполуками для 
отримання гігієнічних показників небезпечності може бути використана балансова оцінка шляхів 
міграції важких металів (ВМ) у системі «грунт-вода-повітя-біота». Вона включає вектори 
міграційних шляхів ВМ за ґрунтовим профілем і в різні підсистеми фітоценозу та вектори 
матеріально-енергетичного обміну з іншими системами різних ієрархій. Це дозволяє використовувати 
методологію глобальної балансової оцінки кругообігу речовин у біосфері, що раніше була 
запропонована Енгельгардом [3].  

Так, винос ВМ з орного шару може бути охарактеризований експоненціальними залежностями 
із визначеннями констант швидкості зменшення рухомих форм металів із 0-20 см шару ґрунту: 

С(t)=Co*e-kt, (1) 

де С(t) – кількість металу, що залишилась до часу t; Co – початкова концентрація металу; 
k – константа швидкості виведення металу з 0-20 см шару грунту; t – час. 

Характеристика міграційних процесів ВМ в більш глибоких генетичних горизонтах описується 
за допомогою рівняння Коллера [3]: 

y=a0*xa1*ea2x, (2) 

де а0, а1, а2 є параметрами регресії (постійні величини в умовах певного горизонту грунту для 
конкретного металу). 
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Цей підхід можна застосувати і до оцінки токсичності важких металів при застосуванні як 
мінеральних добрив так і органічних добрив. Тому один з нових напрямків екотоксикології є розділ 
екотоксикології мінеральних і органічних добрив.  

Запропоновано модель підрахунку вмісту середньої кількості потенційно рухомих форм ВМ в 
ґрунті, що враховує фактор часу. Час – важливий токсикологічний показник. Якщо відома природа 
руху ВМ f(t) в часі, то можна обрахувати середнє значення їх концентрації Ссер за формулами (3 та 4) 
[4]:  

,),(),(C
12

21
21сер tt

ttStt
−

=  де (3) 

∫=
2

1
21 )(),(

t

t

dxxfttS , де (4) 

f(t) – функція, що описує рух в часі (t) ВМ в ґрунті; t1, t2 – початковий і кінцевий час дослідження; 
S(t1,t2) – площа фігури трапеції, яка обмежена графіком функції f(t) та віссю абсцис на проміжку часу 
t2 – t1 

Враховуючи складність знаходження функції руху важких металів f(t), формулу (4) можна 
замінити формулою (5): 
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S – сума площ трапецій; Si – площа трапеції; n – кількість точок відбору; ti – час, відбору проби і , 
доба; С – значення концентрації важких металів, мг/кг. 

В результаті отримано середні значення концентрацій рухомих форм металів за умов внесення 
нових фосфорних добрив Агрофоски.  

Для визначення напрямку поведінки (збільшення або зменшення рухомості) ВМ в ґрунті було 
запропоновано ввести коефіцієнт іммобілізації-мобілізації (Кі-м), який розраховується за формулою 
(6). 

к
мi C

CK =−  (6) 

де С – це концентрація потенційно рухомих форм важких металів в ґрунті при застосуванні добрив, 
мг/кг; Ск – концентрація потенційно рухомих форм важких металів, що характерна для певного типу 
ґрунту.  

Значення коефіцієнту більше одиниці свідчить про те, що в ґрунті відбувається мобілізація 
металу – кількість його потенційно рухомих форм збільшується відносно контролю. Показники 
менші одиниці вказують на те, що відбувається іммобілізація ВМ. Чим більший коефіцієнт, тим 
більше у ґрунті кислоторозчинних сполук ВМ, та чим менше значення коефіцієнту тим більше 
зв’язування потенційно рухомих форм металу відбулося в ґрунті.  

Дані коефіцієнтів іммобілізації-мобілізації дали можливість побудувати ряди впливу 
фосфорних добрив на рухомість важких металів: 

Агрофоска Cd>Zn=Ni=Co>Cu>Pb;  
Суперфосфат Cd>Zn=Ni=Cu=Pb>Co, 

Ряд іммобілізації важких металів під впливом фосфорних добрив на фоні азотно-калійного 
живлення 

Агрофоска Cd>Zn=Pb >Co>Cu>Nі; 
Суперфосфат Pb>Cd=Zn=Ni=Cu>Co 

Таким чином іммобілізація важких металів під впливом фосфорних добрив менш активна при 
їх застосуванні на азотно-калійному фоні. Кі-м має вищі значення, на варіантах з моновнесенням, як 
агрофоски, так і суперфосфату.  

Заключний етап оцінки якості агрохімікатів є визначення їх ступеню небезпечності за 
інтегральним показником, який включає санітарно-гігієнічні та екотоксикологічні критерії 
небезпечності їх застосування. Цей показник базується на застосуванні балансового підходу, оцінки 
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інтенсивності процесів міграції, імолізації, фітопродуктивності полютантів, що входять до складу 
агрохімікатів.  
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Інтенсивне використання ґрунтів у сільськогосподарському виробництві часто призводить до 

негативних наслідків, пов’язаних з виявом і розвитком деградаційних процесів, зменшенням 
біорізноманітності, забрудненням навколишнього середовища та втратою екосистеми в цілому [1]. 

Ґрунтоутворення та формування родючості ґрунтів тісно пов’язані з життєдіяльністю 
мікроорганізмів, які приймають активну участь у трансформації мінеральних і особливо органічних 
компонентів ґрунту. Відомо, що ґрунтові мікроміцети є важливим компонентом будь-якого 
біогеоценозу та агроценозу. Відіграючи важливу роль у ґрунтоутворювальних процесах, вони суттєво 
впливають на біологічну активність та продуктивність ґрунту. Загальновідомо, що гриби є 
продуцентами широкого спектру токсинів та екзоферментів. Імобілізовані ґрунтом екзоферменти 
грибів стають стійкими каталізаторами біологічних процесів, що відбуваються в ньому, зокрема, 
синтезу органічних сполук, в тому числі й гумусу [2]. 

Чисельність та таксономічна структура комплексу мікроміцетів піддається значним коливанням 
в залежності від вологозабезпечення вегетаційного сезону та способів основного обробітку грунту [3]. 

Нагромадження у ґрунтах агроценозів різного роду полютантів, зокрема підвищення вмісту 
важких металів, призводить до перерозподілу видового складу мікробної спільноти з розвитком 
видів, що не є характерними для даного регіону. Відбувається елімінація деяких видів грибів, які є 
досить чутливими до забруднення [4,5]. 

Визначення видового біорізноманіття ґрунтів, в тому числі і мікроміцетів, є основою для 
вивчення процесів формування та функціонування біоценозів і агроценозів.  

Метою нашої роботи було вивчення видового різноманіття мікроміцетів в агроценозах 
найбільш розповсюджених в Україні олійних культур та природного біоценозу (переліг). Грунт – 
малогумусний вилугуваний чорнозем звичайний.  

Мікроміцети виділяли з ризосферного ґрунту методом висіву ґрунтової суспензії на 
агаризоване поживне середовище Чапека. 

Еколого-систематичний аналіз стану мікобіоти ґрунтів проводили з використанням відповідних 
екологічних показників: частоти трапляння мікроміцетів, коефіцієнта подібності Сьоренсена, 
коефіцієнта різноманіття Шеннона та індекса домінування Симпсона [5]. 

У результаті вивчення видового різноманіття мікроміцетів з ґрунту перелогу та ґрунтів 
агроценозів нами було виділено 55 видів, що відносяться до відділів Zygomycota (2) та Deuteromycota 
(53) або анаморфним грибам. За період вегетації в природному біоценозі було виділено 34 види, 
майже стільки в ризосфері сої, льону олійного, соняшника та 27 видів під рициною. 

Виділені види мікроміцетів відносяться до родів Acremonium, Alternaria, Aspergillus, Botrytis, 
Cladosporium, Mucor, Fusarium, Penicillium, Trichoderma, Verticillium. Як у грунті перелогу, так і в 
ґрунтах агроценозів за кількістю переважають види родів Aspergillus та Penicillium, доля яких складає 
40-56 % від загальної кількості виділених грибів. Слід зазначити, що в агроценозах змінюється 
співвідношення між кількістю представників цих родів: доля аспергілів помітно знижувалась, а доля 
пеніцилів зростала майже в двічі порівняно з показниками перелогу. 
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Значення коефіцієнта різноманіття Шеннона свідчать про те, що в ризосфері олійних культур 
видове різноманіття майже не відрізнялось (Н= 2,72–2,78) порівняно з природним біогеоценозом 
(Н=2,52).  

Види вирощуваних олійних культур здійснювали вплив на видовий склад мікроміцетів в ґрунті 
агроценозів. У результаті порівняння списку видів мікроскопічних грибів за допомогою коефіцієнта 
Сьоренсена встановлено, що видовий склад мікроміцетів, виділених з ризосфери різних олійних 
культур, помітно відрізняється (S=0,61-0,64). При близькій загальній кількості визначених родів та 
видів спостерігаються відмінності у таксономічному складі мікроміцетів. Відбувається зміна родової 
та видової структури мікроміцетного комплексу. 

Таким чином, у ґрунті агроценозів при вирощуванні олійних культур не відбувалося звуження 
різноманіття мікроміцетів, але спостерігалась зміна структури комплексу грибів у результаті 
збільшення долі фітопатогенних видів родів Alternaria, Cladosporium, Fusarium, Verticillium. Вид 
олійної культури визначав таксономічний склад мікроміцетів ґрунту але не здійснював помітного 
впливу на їхнє різноманіття. 
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ДЕЙСТВИЕ БАКТЕРИЙ р. PSEUDOMONAS НА РАСТЕНИЯ СОРГО 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВЫ 
Н. М. Лабутова 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 
Развитие агробиотехнологий в современном земледелии предполагает широкое использование 

препаратов на основе микроорганизмов для получения стабильных урожаев и качественной 
сельскохозяйственной продукции. Биопрепараты на основе почвообитающих бактерий р. 
Pseudomonas, продуцирующих ростовые вещества, витамины и антибиотики, являются эффективным 
средством стимуляции роста растений и их защиты от фитопатогенной микрофлоры [1, 2]. 

Для повышения продуктивности сорговых культур была проведена селекция бактериальных 
штаммов р. Pseudomonas (ИБФМ, Москва), которые стали основой биопрепарата стимулирующего и 
защитного действия. Проверка биопрепарата в полевых условиях в Краснодарском крае (ВНИИБЗР) 
показала, что на черноземе обыкновенном инокуляция повышала урожай широкого набора сорговых 
культур, а на луговой почве – ингибировала развитие растений. Сравнительный анализ почв, 
(проведен в СПбГУ), показал, что единственным существенным различием являлась засоленность 
луговой почвы. Между тем, ни в российской, ни в зарубежной литературе практически нет сведений, 
позволяющих объяснить факт угнетения растений псевдомонадами в засоленной почве. 

В связи с этим, целью данной работы была проверка в строго контролируемых условиях 
негативного действия бактерий р. Pseudomonas на развитие сорго в засоленной почве и выявление 
некоторых факторов, обуславливающих это явление. 

 Исследования проводили в условиях вегетационного опыта на стерильной дерново-
подзолистой средне окультуренной почве. Для моделирования условий засоления в почву вносили 
NaCl в количестве 1,5 г/кг почвы. Контролем служила та же почва без хлорида натрия. Штаммы 
Pseudomonas aureofaciens BS1393, P. fluorescens 283, P. fluorescens 331 (коллекции ВНИИСХМ, 
ИБФМ) выращивали на жидкой среде для псевдомонад и наносили на семена сорго-суданкового 
гибрида «Изумрудный». Через 20 суток вегетации определяли биомассу растений, а также 
содержание в растительных тканях хлора и натрия [3].  

В условиях проведения эксперимента засоление не оказало существенного влияния на массу 
растений, о чем свидетельствуют практически одинаковые показатели в вариантах без инокуляции. 
Бактериальные штаммы оказывали противоположное действие на развитие сорго в незасоленной и 
засоленной почве. В почве без засоления все исследованные штаммы увеличили массу растений на 
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18,3-19,5%. Напротив, в засоленной почве под действием штаммов псевдомонад масса растений 
снизилась: при инокуляции P. aureofaciens BS1393 – на 70,7%; P. fluorescens 331 – на 76,6%; P. 
fluorescens 283 – на 30,2%. 

Одинаковая масса сорго в вариантах без инокуляции на незасоленной и засоленной почве 
свидетельствует о том, что присутствие бактериальных штаммов обуславливает при засолении 
негативные изменения в физиологии растений, которые приводят к ингибированию их развития. 
Фактором, негативно влияющим на развитие растений в засоленных почвах, является накопление 
хлора и натрия в растительных тканях. Усиление поступления хлора влечет за собой нарушение 
азотного питания растений, т.к. хлор является антагонистом нитратного иона и блокирует его 
поступление в растительный организм [4].  

В наших экспериментах определение концентрации хлора и натрия в тканях сорго показало, 
что штаммы бактерий р. Pseudomonas противоположным образом действуют на эти показатели в 
зависимости от засоления. В незасоленнной почве бактериальные штаммы снижали концентрацию 
хлора в 1,5-3,5 раза и практически не оказывали действия на концентрацию натрия. При засолении 
под действием исследуемых бактерий концентрация хлора в тканях сорго увеличилась в 2,2-2,8 раза, 
а концентрация натрия – в 1,3-1,6 раза, по сравнению с таковыми в варианте без инокуляции.  

Расчет выноса элементов биомассой сорго показал, что концентрация хлора возросла не только 
за счет уменьшения массы растений, но и вследствие увеличения поступления этого элемента. На 
поступление натрия бактериальные штаммы действия не оказывали. 

На основании полученных данных можно заключить, что одной из причин ингибирования 
развития инокулированных растений на засоленной почве, является увеличение концентрации натрия 
и, особенно хлора, в тканях сорго. При этом, под действием бактериальных штаммов р. Pseudomonas 
происходит усиление поступления хлора в растения сорго.  
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Е. Б. Мельникова 
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При решении вопросов рационального природоиспользования, а также при проведении 

различных экологических, биологических и ихтиологических исследований часто возникает вопрос 
об определении минимального объема выборки, то есть того минимального количества экземпляров 
исследуемых особей, которое необходимо взять для анализа с целью получения с заданной 
погрешностью результатов проведенного исследования. Особую актуальность приобретает этот 
вопрос при проведении трудоемких и дорогостоящих анализов, в частности, при определении 
возраста рыб. 

Возрастная структура популяции, характеризующая соотношение различных возрастных групп 
внутри нее, является одной из основных биологических характеристик, отражающих наряду с 
половой, размерной и пространственной, такие важные процессы жизнедеятельности как 
интенсивность воспроизводства, уровень смертности, скорость смены поколений и т.д. [1]. 
Возрастную структуру можно рассматривать в качестве экологического индикатора состояния 
популяции, позволяющую решать практические вопросы охраны, рационального 
природоиспользования и промышленной эксплуатации, исключающей факты перелова [2], и 
прогнозирование объемов промысла с учетом внутиривидовой и пространственной дифференциации 
промысловых видов рыб [3]. Однако определение возраста рыб является трудоемким и достаточно 
дорогостоящим анализом, поэтому оптимальное количество обработанных экземпляров позволяет 
снизить стоимость и продолжительность исследований. 

Особое внимание в последние годы к черноморскому шпроту Sprattus sprattus phalericus 
(Pisces: Clupeidae) объясняется тем, что он относится к числу наиболее массовых в Черном море 
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видов рыб, занимает важное место в его экосистеме, и имеет существенное хозяйственное значение в 
экономике Украины и других причерноморских государств. На протяжении последнего времени его 
общий запас колебался от 200 тыс. до 1,6 млн. т, а величина максимального улова в отдельные годы 
приближалась к 100 тыс. т. 

Целью данной работы является определение минимального объема выборки, взятой из улова, 
для определения возрастного состава черноморского шпрота. 

При определении необходимого объема пробы исходили из предположения, что распределение 
рыб в улове (выборке) соответствует их распределению в генеральной совокупности (популяции), т.е. 
при увеличении объема пробы (когда количество исследованных рыб n → ∞) частота появления рыб 
i-го возраста в пробе, определяемая как ni / n , стремится к вероятности появления рыб i-го возраста в 
природной популяции. 

i
i

n
p

n
n
=

∞→
lim  (1)

 

Частота появления рыб одного возраста в выборке является экспериментально измеренной 
оценкой искомой вероятности. Отсюда следует, что при увеличении объема пробы n ошибка оценки 
(различие между частотой и вероятностью появления рыб) уменьшается и при n → ∞ ошибка оценки 
стремится к нулю. 

В этом случае задача определения минимального объема выборки сводится к определению 
количества рыб n, при котором экспериментальная оценка (т.е. частота появления особей i-го 
возраста в пробе) не отклонится от вероятности появления рыб данного возраста в популяции за 
пределы, определяемые величиной допустимой ошибки. 

Вероятность того, что экспериментальная оценка математического ожидания ограниченной 
выборки отклонится от истинной вероятности меньше чем на некоторую величину ε, может быть 
найдена из соотношения [4] 
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где m* – экспериментальная оценка математического ожидания, 
m – истинное математическое ожидание (вероятность появления рыб данного возраста), 
ε – отклонение оценки от математического ожидания (ошибка оценки), 
σ[m*] – среднее квадратическое отклонение величины m* , 
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Таблицы со значениями интеграла вероятности (3) для различных значений интервала u 
приводятся в [4, 5]. 

Анализ показывает, что интервал u в выражении (3) может быть найден по формуле 

)1( ∗∗ −
=

ii pp
nu ε

 (4) 

Таким образом, для определения необходимого объема выборки можно действовать в 
следующей последовательности.  

Вначале необходимо задаться величиной вероятности Р, с которой экспериментально 
найденная оценка вероятности появления рыб одного возраста будет отклоняться от истинного 
значения вероятности не более чем на допустимую величину ε. 

Затем из таблиц значений интеграла вероятностей [4, 5], либо численным методом из 
выражения (3), определяется интервал и, в пределах которого эта вероятность выполняется. 

Далее, задавшись допустимой ошибкой ε, из преобразованного выражения (4) можно 
рассчитать необходимый объем пробы 
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где и – интервал, определяемый из таблиц значений интеграла вероятности, 
рi* – ожидаемая частота появления рыб i-го возраста в пробе. 
Материалом для анализа послужил шпрот, относящийся к западнокрымской популяции [3]. 

Район сбора – юго-западный шельф Крыма от м. Херсонес до м. Лукулл и от Балаклавы до Алушты. 
Возраст рыб определяли по отолитам с использованием микроскопа МБС-9, при увеличении 2х8. 

С учетом биологической специфики данного вида исследования проводили в нагульный (июль 
2004 г.) и нерестовый (ноябрь 2004 – февраль 2005 гг.) периоды. В общей сложности 
статистическому анализу были подвергнуты 3160 экз. шпрота, представленных тремя возрастными 
(годовыми) классами – сеголетками (годовиками), двухлетками (двухгодовиками) и трехлетками 
(трехгодовиками). 

В нерестовый период (осенне-зимние уловы) шпрот был представлен тремя возрастными 
классами: годовиками, двухгодовиками, и трехгодовиками. Из общего количества исследованных 
особей, представленных 1311 экз. было 256 годовиков (19,5 %), 1028 двухгодовиков (78,4 %), 27 
трехгодовиков (2,1 %). Согласно многолетним данным, такое возрастное распределение является 
характерным для нерестового периода жизненного цикла черноморского шпрота. 

При проведении биологических исследований как правило задаются вероятностью определения 
исследуемого параметра равной 0.95 (уровень значимости 0,05). В этом случае интервал u = 1.96. 

На рис. 1 изображена зависимость величины ошибки, от количества рыб в пробе n при 
исследовании возрастного распределения для разных возрастных групп шпрота в осенне-зимних 
уловах. Относительная численность возрастных классов, для которой проведены расчеты, указана в 
процентах. 

Как видно из рис. 1, что при изучении возрастного распределения с учетом всех возрастных 
групп, количество рыб в исследуемой пробе при допустимой ошибке ε = 0.05 должно составлять не 
менее 260 экз. 

С помощью кривых на рис. 1 можно найти ошибку экспериментально найденной оценки 
вероятности появления рыб заданного возраста, определяемой по пробе ограниченного объема. Так, 
если объем пробы ограничен количеством рыб n = 100 экз., то можно утверждать, что частота 
появления годовиков в пробе будет отличаться от истинной вероятности на величину ε = 0.078, 
ошибка в определении вероятности появления двухгодовиков не превышает ε = 0.081, 
трехгодовиков – ε = 0.028. 

Рис. 1 – Зависимость ошибки от объема пробы для осенне-зимних уловов 2004 – 2005 гг. 
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Анализ возрастного состава шпрота, из летних уловов показал, что из общего количества 1849 
экземпляров, 334 экз. (18,1 %) составили сеголетки, 1215 экз. (65,7 %) – двухлетки и 300 экз. 
(16,2 %) – трехлетки. На рис. 2 приведена зависимость величины ошибки от количества рыб в пробе 
при исследовании возрастного распределения для разных возрастных классов.  

Как видно, из приведенных на рис. 2 кривых при величине заданной ошибки ε = 0.05, 
количество рыб в пробе при изучении возрастного распределения с учетом всех возрастов должно 
составлять 346 экз. 

При условии, что количество рыб в пробе составляет 100 экз. (n = 100), то при 
экспериментальном определении данного возрастного распределения, (характерного для нагульного 
периода) будут вноситься с вероятностью 95 %  

 

 

Рис. 2 – Зависимость ошибки от объема пробы для летних уловов 2005 г. 

Таким образом, в нерестовый период жизненного цикла черноморского шпрота (осенне-зимние 
уловы) преобладающим возрастным классом являются двухгодовики. Количество рыб в пробе для 
этого периода (при уровне значимости 0.05) должно составлять 260 экз. 

В нагульный период (летние тралы) возрастное распределение в уловах черноморского шпрота 
характеризуется более равномерным распределением рыб разных возрастных классов. Количество 
рыб при изучении возрастного распределения в этот период должно составлять 350 экз. 
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УДК 582. 757. 2: 635. 9 
МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ RICINUS COMMUNIS ЯК ДЕКОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

Н. В. Онуфрієва, О. М. Войтович  
Запорізький національний університет 

 
Як культурна рослина рицина була відома ще з глибокої давнини. Вважають, що рослина 

походить з Північно-Східної Африки, про що говорять величезні зарості дикої рицини, в Ефіопії та 
Ерітрєє. Широкому розповсюдженню сприяла така особливість дикої рицини, як розкидання насіння 
при дозріванні [1,2].  

На своїй батьківщині , в Африці і в країні найбільшого розповсюдження – Індії, рицина – 
багаторічна рослина, яка має вигляд невисокого дерева або деревовидного чагарника, що сягає 
десятиметрової висоти. В Абіссінії та Ерітрєє культурна рицина відрізняється червоним 
забарвленням стебла і крупним листям. У тропіках рицина – багаторічне дерево, 10 – 13 м заввишки і 
до 50 см в поперечнику, в південній Європі це дво – трирічна рослина, заввишки 3 – 5 м; у середній 
Європі і в Росії – однорічна трав’яниста рослина, до 2 м у висоту[1,3].  

Спочатку рицину культивували заради касторової олії, яку отримували з насіння. Ця унікальна 
олія не висихає, є найбільш щільною і в’язкою зі всіх рослинних олій, застигає при температурі -18-
22 °С. Вона розчиняється в спирті і цим також відрізняється від інших рослинних олій, не 
розчиняється в нафті, бензині, не впливає на гуму і згорає без залишку. Завдяки цьому вона є майже 
незамінним змащувальним маслом в авіації, в ракетних двигунах і ракетній техніці, в точних 
приладах і годинниках, як гальмівна рідина та як трансформаторне масло[1,2].  

Рицина, дуже схожа на африканську, вирощується нині за межами свого первинного ареалу. 
Тривалим добором виведені сорти цього питомцю тропічних і субтропічних зон, придатні рости і в 
помірному кліматі. У недавній час рицина набула нового значення в житті людини. Декоративність 
цієї культури дуже висока: значна кількість великого таі оригінального за формою листя, гарний 
габітус, великі і яскраві суцвіття і плоди. Різноманітність забарвлення, значна мінливість 
морфологічних ознак, таких як висота, рихлість китиці, шипуватість коробочок та інші дає підстави 
розглядати рицину як оригінальну декоративну культуру за багатьма напрямками.  

На сьогодні основну генетичну базу для селекційних програм складає комплекс відомих 
різновидів культури. А саме: різновид Гібсона (var. gibsonii hort.) заввишки до 1,5 м, стовбур і листя 
темно-червоні з металевим блиском забарвленого листя, має низькорослі сорти з криваво-червоним 
листям; занзібарський різновид заввишки до 2 м, має фіолетово-червоне листя; камбоджійський 
різновид – заввишки до 1,2 м, з майже чорним стовбуром і дуже темним листям; на території України 
найбільш поширений вітчизняний сорт ‘Козачка’ – могутня гілляста рослина до 2 м заввишки, стебла 
коричнево-червоні, коробочки яскраво-червоного, пурпурового або кармінового забарвлення[4,5]. 

Величезна різноманітність кольорів і відтінків виявляється в забарвленні коробочок. Це і 
лимонне, і малинове, світло-рожеве, абрикосове, бірюзове, темно-фіолетове та ін. Велике значення 
має також наявність сизого воскового нальоту на стеблах, листках та плодах рослини. Найбільш 
поширені сорти з нальотом, проте селекціонерам вдалося, як знизити ступінь його прояву, так і 
отримати форми зовсім без нальоту. Привабливе не тільки суцвіття, але і листя рицини, майже 
кругле, розітнуте на 7-9 ланцетних долей з крупними зубцями по краях. Забарвлення листя – зелене, 
пурпурове, синювато-червоне.  

Також важливими є роботи з формування габітусу рослини. Велика увага в цьому питанні 
приділена висоті. Причиною того, що рицину висаджують як окремий солітер на газоні або в 
невеликих вільних групах (3-5 рослин) без участі інших рослин, є висота рослини, що сягає в 
середньому 2 м, та не дає можливості повною мірою використовувати цю дивовижну рослину в 
озелененні міських територій. Тому ведуться селекційні роботи з метою отримання карликових форм, 
які б поєднували в собі таке-ж багатство забарвлення і невелику висоту (близько 50 см). Це дозволить 
використовувати рицину у формуванні великих квіткових композицій або як бордюрні форми.  
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УДК: 615.356: 577.177 
КАРОТИНОЇДИ ТА ХЛОРОФІЛИ ВАЖЛИВИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН УКРАЇНИ – 

GALEGA OFFICINALIS ТА URTICA DIOICA L. 
М. З. Пархомик, О. П. Чорній, М. З. Прийма, Н.М.Воробець 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
 
Вивчення каротиноїдів рослин важливе у кількох аспектах: 1) їх утворення та роль для самих 

рослин, 2) здатність каротиноїдів, які надходять у організм тварин чи людини метаболізуватись, 3) 
вплив каротиноїдів на метаболічні процеси у організмі ссавців, в т.ч. людини. 

Козлятник лікарський Galega officinalis та Кропива дводомна Urtica dioica – важливі лікарські 
рослин, які використовуються при лікуванні багатьох захворювань. Зокрема, Galega officinalis 
застосовуэться при легких формах діабету, порушеннях обміну речовин, для підвищення секреції 
молока у матерів – годувальниць, при укусах змій; зовнішньо відвар трави використовують при 
захворюваннях шкіри (екзема, лишай) (Гродзінський, 1989). Urtica dioica вживається при ожирінні, 
цукровому діабеті, подагрі, ревматизмі, екземі, ряді шкірних захворювань (Носаль, 1992). Зараз 
відомо, що вказані захворювання супроводжуються оксидативним стресом. Механізми дії 
компонентів цих рослин при їх застосуванні залишаються недостатньо вивченими. Тому метою 
нашого дослідження було вивчити вміст каротиноїдів та хлорофілів у Козлятнику лікарському та 
Кропиві дводомній. 

Для досліджень використовували надземну частину Козлятника лікарського, зібрану у фазу 
цвітіння з рослин, вирощених у Ботанічному саді ЛНМУ у 2006 році та листки Кропиви дводомної, 
зібрані в фазу цвітіння в околицях Львова. 

Вміст хлорофілів a, b та каротиноїдів визначали в загальному екстракті пігментів без 
попереднього їх розділення (Мусієнко та інш., 2001; Починок, 1976). Наважку рослинного матеріалу 
200 мг подрібнювали ножицями, поміщали у фарфорову ступку та розтирали доливаючи порціями 2-
5 мл охолодженого 100 % ацетону. Отриманий екстракт центрифугували при 5 000 об/хв протягом 
10 хв. Надосадову рідину зливали, а осад ресуспендували наступною порцією ацетону. Процедуру 
повторювали до знебарвлення екстракту. Об’єм одержаної надосадової рідини доводили до 50 мл та 
визначали оптичну густину екстракту при довжинах хвиль, які відповідають максимумам поглинання 
хлорофілів для 100 %-о ацетону – 644, 662 нм. Для визначення суми каротиноїдів оптичну густину 
екстракту вимірювали при λ = 440,5 нм. Концентрація хлорофілів та каротиноїдів розраховували за 
формулами Хольм-Веттштейна. 

Для розділення виділених каротиноїдів використовували метод хроматографії в тонкому шарі 
на пластинках Silufol в системі розчинників бензин, ацетон, петролейний ефір, гексан в об’ємних 
співвідношеннях 10: 10: 3: 10. 

Виявлено в надземній частині G. officinalis та U. dioica хлорофіли a, b та каротиноїди.  
Вищі концентрації обох типів хлорофілів виявлені в листках кропиви. При цьому хлорофілу а 

виявлено вдвічі більше, ніж хлорофілу b. Вміст хлорофілу а становив 6,63 ± 0, 10 мг· г-1 сухої маси, 
хлорофілу b 3,13 ± 0,07 мг· г-1 сухої маси. 

У траві козлятника хлорофіл а також переважав хлорофіл b за вмістом, однак різниця не була 
значною. Концентрація хлорофілу а виявлена в межах 1,13-1,54 ± 0,10 мг· г-1 сухої маси. 
Концентрація хлорофілу в була 0,98-1,19 ± 0,05 мг· г-1 сухої маси. 

Вміст каротиноїдів у листках кропиви становив 4,48 ± 0,65 мг· г-1 сухої маси. У траві кропиви 
виявлено на порядок менші концентрації каротиноїдів.  

У обох досліджуваних видах серед каротиноїдів виявлено неоксантин, віолаксантин, лютеїн, 
зеаксантин та β-каротин. Переважали при цьому віолаксантин та зеаксантин. 

Відомо, що концентрація фотосинтетичних пігментів та їх співвідношення великою мірою 
характеризують їх роль у захисті рослин до дії несприятливих чинників та стан фотосинтетичного 
апарату. Хоча функція каротиноїдів у асимілюючих органах повністю не з’ясована, ряд авторів 
розвиває ідею про їх поліфункціональність. Зараз відомо, що у рослин каротиноїди захищають 
реакційні центри фотосистем від фотоокиснення, а ксантофіли виконують світлозбираючу функцію у 
фотосинтезуючих органах, а у нефотосинтезуючих стабілізують клітинні мембрани, запобігаючи 
ланцюговим реакціям окиснення. Вважають також, що утворення каротиноїдів в клітинах рослин є 
одним зі способів адаптації рослин до дії різних стресових чинників. Особливо це стосується 
компонентів віолаксантинового циклу – зеаксантину, антераксантину та віолаксантину (Воробець, 
2003). Посилення вільнорадикальних процесів та зсув рівноваги у бік активації ПОЛ є однією з 
перших неспецифічних ланок у загальній стрес-реакції організму, яка може ініціювати включення 
інших механізмів захисту. Цей захист можуть здійснювати пігменти віолаксантинового циклу – 
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віолаксантин та неоксантин, пул яких збільшується. Очевидно саме таке біологічне значення мають 
дані пігменти для самих рослин кропиви та козлятника, виявлені нами. 

Окислювальний стрес відіграє центральну роль в патогенезі і розвитку цукрового діабету і його 
ускладнень, раку, серцево-судинних захворювань, а також ряду інших захворювань. Тварини, 
очевидно, не можуть синтезувати каротиноїди de novo, однак здатні накопичувати їх у тканинах після 
всмоктування у кишківнику без біотрансформації. Всмоктані у кишківнику каротиноїди здатні 
включатись у склад ліпопротеїнів. Очевидно, встановлені захисна і профілактична дія екстрактів 
козлятника та кропиви при різних захворюваннях обумовлені і наявністю каротиноїдів, виявлених 
нами. Можна припустити кращий терапевтичний ефект спиртових екстрактів порівняно щодо 
водних, оскільки каротиноїди добре розчиняються у полярних та неполярних розчинниках. 

Таким чином, наявні у траві G. officinalis та листках U. dioica хлорофіли і каротиноїди мають 
велике значення для самих рослин, а також є важливими компонентами комплексної фармакотерапії. 
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УДК 504 (477.85) 
НАКОПИЧЕННЯ ФТОРИДІВ ЛІКАРСЬКИМИ РОСЛИНАМИ 

ЛУЧНИХ УГРУПУВАНЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
О. О. Перепелиця  

Буковинський державний медичний університет 
 
Дослідження рослин у геохімічному аспекті свідчить про їх вибіркову здатність щодо 

поглинання хімічних елементів [4]. Відома видова специфіка накопичення фторидів у їстівних 
рослинах та деревах [3].  

Вивчення накопичення фторидів лікарськими рослинами є перспективним у біоіндикації та 
фіторемедіації. Природні та штучні рослинні угрупування можуть виступати фільтрами для 
очищення грунтів від фторидів у забруднених регіонах.  

Метою роботи є дослідження накопичення фторидів лікарськими рослинами Чернівецької 
області. 

Об’єкт дослідження – рослини та грунт лучних біоценозів Чернівецької області.  
Ландшафтні ділянки виділялись на відстані 10 км від підприємств різного профілю та 

населених пунктів і 3-5 км від центральних доріг у межах 10 фізико-географічних районів області з 
врахуванням картограм агропромислових груп (1:10000) різних сіл області (дані Чернівецького 
філіалу інституту Укрземпроект). Площа кожного з досліджуваних екотопів складала 100 м2. 
Досліджувані ділянки представлені різними типами грунтів.  

Забір рослин проводився за загальноприйнятими методиками наприкінці серпня. Зібрано 51 вид 
лікарських рослин в місцях їх природного зростання. Видову приналежність рослин визначали за 
«Определителем высших растений Украины» (1999). Вміст фторидів у рослинах визначали 
потенціометричним методом із фторидселективним електродом ЭК-120101 на іономері типу И-160 
[6].  

Відбір грунтових зразків проводили в шарах 0-20 см за загальноприйнятою методикою. Вміст 
обмінних форм фторидів у грунті визначали потенціометричним методом з фторидселективним 
електродом [5] на ацетатно-амонійному буфері. 

Результати аналізу свідчать, що вміст фторидів у наземній частині рослин Чернівецької області 
складає 0,15 – 7,47 мг/кг сух. маси, у коренях ⎯ 0,20–7,74 мг/кг сух. маси. Незважаючи на широку 
амплітуду коливань, вміст фторидів у рослинах значно менший прийнятої у країнах близького 
зарубіжжя норми ГДК фторидів у кормах (15 мг/кг трава – 30 мг/кг сіно) [1], що підтверджено 
дослідженнями деяких авторів про віднесення Чернівецької області до ендемічного регіону за 
гіпофторозом [2]. Рівень фторидів у досліджуваних нами видах рослин лучних угрупувань є фоновим 
для даної території. 

Розмах вмісту фторидів у досліджуваних видах коливається в межах 0,03-6,97 мг/кг сух. маси у 
наземній частині та 0,08-6,47 мг/кг сух. маси у коренях. Значне варіювання вмісту фторидів свідчить 
про вплив багатьох одночасно діючих факторів, серед яких фізіологічні, що зумовлені процесами 
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життєдіяльності рослин та екологічні, які пов’язані з кліматичними, едафічними, геологічними 
умовами середовища зростання рослин. 

Серед досліджуваних видів найчисельнішими є родини (у порядку спадання): Asteraceae, 
Fabaceae, Lamiaceae. Представники інших 18 родин – поодинокі. 

Аналіз рівня надходження фторид-йонів у рослини за родинною приналежністю вказує, що 
вміст фторидів у представників Asteraceae складає 0,15-2,22 мг/кг сух. маси з розмахом 0,03-1,73 
мг/кг сух. маси у наземній частині та 0,32-2,63 мг/кг сух. маси з розмахом 0,08-2,09 мг/кг сух. маси у 
коренях. У Lamiaceae ці показники складають 0,23-1,99 мг/кг сух.маси ( розмах 0,22-1,21 мг/кг сух. 
маси) у наземній частині та 0,42-2,38 мг/кг сух.маси (0,37-1,7 мг/кг сух. маси) у коренях. Fabaceae 
мають дещо підвищений вміст фторидів у наземній частині на фоні інших двох родин (0,46-3,87 мг/кг 
сух. маси, розмах 0,77-3,28 мг/кг сух. маси). Широкий діапазон коливань вмісту та розмаху вмісту 
фторидів свідчить про відсутню або слабку тенденцію до поглинання фторидів родинами Asteraceae, 
Lamiaceae.  

За середнім вмістом фторидів для кожного виду рослин встановлено, що екстремуми 
концентрацій у наземній частині складають 0,35±0,085 мг/кг сух. маси для Verbena officinalis L. та 
2,69±0,805 мг/кг сух. маси для Plantago lanceolata L., у коренях – 0,37±0,117 мг/кг сух. маси для 
Hypericum perforatum L. та 4,29±0,543 мг/кг сух. маси для Plantago lanceolata L..  

При порівнянні середнього вмісту фторидів у наземній частині рослин різних родин відзначено, 
що вміст фторидів у Fabaceae вдвічі більший, ніж у Lamiaceae і в 1,6 раза більший, ніж у Asteraceae, 
що свідчить про вищу здатність бобових до поглинання фторидів. 

За вмістом фторидів у наземній частині та коренях серед 21 виду лучних угрупувань 
Чернівецької області виділено групи рослин з акропетальним розподілом фторидів (вміст у коренях 
більший за вміст у наземній частині) – 9 видів, базипетальним (вміст у наземній вищий за вміст у 
коренях) – 1 вид та змішаним (характер розподілу змінюється в залежності від умов зростання) – 11 
видів. Не виявлено залежність розподілу фторидів у рослинах від їх родинної приналежності. 

Для оцінки накопичення фторидів рослинами із врахуванням вмісту фторидів у грунтах 
проведено розрахунок коефіцієнта біологічного поглинання (КБП) для кожного виду. Широкий 
діапазон коливань КБП для кожного виду свідчить про регуляцію рослинами механізмів транслокації 
фторидів за дії різних факторів. Межі коливань КБП фторидів для досліджуваних рослин 
Чернівецької області в цілому, складають у наземній частині 0,04-7,6, у коренях – 0,1-10,1.  

Найвищі показники середніх значень КБП фторидів були у наземній частині Trifolium 
arvense L. (2,93±1,349), у коренях Plantago lanceolata L. (5,2±0,737), найменші – у наземній частині 
Berteroa incana L.DC. (0,3±0,067), у коренях Hypericum perforatum L. (0,3±0,071). 

Отже, вміст фторидів у лікарських рослинах лучних угруповань Чернівецької області 
коливається в межах 0,15-7,74 мг/кг сух. маси і є фоновим для даного регіону. Інтенсивність 
поглинання фторидів для кожного виду є величиною змінною і залежить від умов зростання рослини. 
За дії різних факторів має місце регуляція рослинами механізмів транслокації фторидів. 
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Останнім часом спостерігається суттєве зменшення кількісного та якісного складу мисливських 

ресурсів, особливо в регіонах з надмірним антропогенним навантаженням на угіддя. Багато в чому 
відсутність дичини пов’язана з низькою репродуктивною ємністю угідь, що й зумовлює незначну 
репродукцію та відсутність стабільного природного приросту тварин.  
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Єдиним шляхом досягнення стану насичення угідь дичиною може стати застосування заходів 
штучного дичинорозведення. Інтродукція тварин, вирощених в штучних умовах, здатна підміняти 
процес природної репродукції, забезпечуючи мисливців необхідною кількістю об’єктів полювання до 
нового сезону. 

Свиня дика, завдяки високої плодовитості та всеїдності, є одним з перспективних об’єктів 
штучного дичинорозведення. При цьому можуть переслідуватися мисливські цілі або необхідність 
збереження генофонду. Крім цього, штучно вирощених кабанів можна використовувати для 
притравлювання мисливських собак, які належать мисливцям, розплідникам і мисливським 
господарствам, а також проведення випробувань і змагань для виявлення робочих якостей 
мисливських собак за підсадним кабаном. 

Успіх використання штучного розведення свині дикої в мисливському господарстві залежить 
від правильного, науково обґрунтованого підходу при рішенні кожного із розділів цього 
комплексного прийому: утримання, годівлі, розведення на фермах, випуску молодняку в угіддя, 
проведення в них біотехнічних заходів, своєчасного і ефективного полювання на випущену в угіддя 
дичину. 

Майданчик ферми з розведення диких свиней повинен розміщуватися не ближче 300 м від 
населених пунктів і 1 км від свинарських підприємств. Вольєр будується в безпосередній близькості 
від адміністративних об’єктів господарства для забезпечення контролю за утриманням кабанів і 
проведенням притравки мисливських собак. Всі споруди ферми з розведення свині дикої можна 
умовно розділити на основні і підсобні. Їх розміри і кількість залежать від потужності останньої. 

До основних (виробничих) споруд ферми відносяться: вольєр для утримання батьківського 
стада, товарного і ремонтного молодняку, вольєр для випробувань і притравки мисливських собак. 

Вольєр для утримання батьківського стада, товарного і ремонтного молодняку (репродуктивне 
ядро 30 голів) повинен мати площу в 50 га (оптимальною щільністю тварин на початок створення 
вольєрного господарства вважають показник близько 0,5 голів на га, але реально можна досягти і 
вищого показника). На території вольєру необхідно обладнати біокомплекси з розрахунку – 1 
майданчик на 5 кабанів. Обладнаний майданчик займе біля 10 – 15 м2 території вольєру. На ньому 
мають бути розміщені годівниці, солонці, купальні, чесальні. 

Територія вольєра повинна включати водні джерела природного походження, або бути 
обладнана штучними водопоями з розрахунку 1 на 5 кабанів. Дуже бажано мати на території вольєра 
захисні і кормові ремізи. Можна значно скоротити витрати на годівлю кабанів у вольєрі створенням 
спеціальних кормових полів. Деякі з полів можливо використовувати для заготівлі кормів на зимовий 
період. 

Окремо необхідно побудувати стаціонарну живоловку для вилову звірів з метою проведення 
зоотехнічних і інших заходів. 

Систему утримання і годування маточного стада на фермі краще наблизити до звичайних 
тваринницьких. Так, наприклад, зимово-весняні приміщення для свиноматок, підготовлених до 
опоросу і з поросятами можуть майже нічим не відрізнятися від скотних дворів коридорного типу, в 
яких тварини утримуються в індивідуальних стайнях – станках. Для моціону (прогулянок) 
споруджуються сітчасті манежі, що прилягають до секцій. 

Ділянка для вольєру з метою проведення випробувань підбирається в лісі з гладкостовбурових, 
середньовікових деревних порід з густим підліском або посадками молодняку. Обов’язково наявність 
заболоченої ділянки або штучного водоймища. 

У зв’язку з вирощуванням свині дикої на звірофермах потрібна розробка повноцінного раціону, 
збалансованість його за великою кількістю елементів живлення шляхом введення різних домішок. 

Повноцінність раціону обумовлюєтеся не тільки певною кількістю в ньому сіна, силосу, сінажу, 
зернових кормів, коренеплодів, кормів рослинного або тваринного походження, але і певною сумою 
органічних поживних речовин, рівнем і складом протеїну, за вмістом амінокислот, достатньою 
кількістю клітковини, легкоперетравлюваних вуглеводів, мікроелементів і вітамінів. Всі ці речовини 
повинні бути в найсприятливіших співвідношеннях і в оптимальному об’ємі. 

Достатній рівень і якість годування, разом з хорошими умовами утримання, забезпечують 
тривале використовування самців, високу плідність самок і отримання добре розвинених поросят.  

Помилки в годуванні самців призводять до пониження заплідненості самок. Якщо самці 
знаходяться на перетримці поза періодом спаровування, норми годування знижують: самцям живою 
масою 80 – 110 кг – на 10% і живою масою 110 – 250 кг – на 20%. Молодих самців, не зважаючи на 
помірне використання, годувати рекомендується за нормами без зменшення. Цей прийом забезпечить 
їм нормальне зростання і розвиток. 
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Для свиноматок необхідно організовувати нормоване годування. Для цього тварин розділяють 
на групи: холостих свиноматок за пів місяця до гону, супоросних – в перші 84 дні і в останні 30 днів 
(вагітність триває 114-140 днів), лактуючих маток – при відлученні поросят у 60 днів з урахуванням 
кількості підсосних поросят.  

Найнижчу потребу у кормах мають дорослі свиноматки в перші 84 дні поросності, в останні 30 
днів вона зростає на 15 – 20%. Більш високу потребу мають свиноматки до трьох років. В останній 
час доведено дуже сприятливий вплив на плідність самок підвищеного на 25 – 30% рівня годування 
(порівняно з першими 84 днями супоросності) за 3 – 14 днів до спаровування. Потреба лактуючих 
свиноматок в енергії і поживних речовинах значно вище, ніж у супоросних. Протягом супоросності 
слід вести постійне спостереження за станом угодованості свиноматок. Супоросні свиноматки 
повинні мати середню угодованість. Ожиріння, як і виснаження, украй негативно позначається на 
багатоплідність, розвитку поросят в ембріональний період, на подальшій молочності і діловому 
виході поросят. 

Потреби поросят у поживних речовинах, як правило, задовольняються за рахунок молока 
матері. З 7-10-го дня поросят починають привчати до поїдання кормів. Підгодівлю для поросят 
готують за спеціальною рецептурою і згодовують по з’їдаємості. При цьому необхідно мати на увазі, 
що до маси 6 кг поросят необхідно вирощувати з використанням молока або його повноцінних 
замінників. 

Створення оптимальних умов годування і утримання є основною умовою не тільки для 
інтенсивного зростання і розвитку тварин, але і для боротьби з інфекційними і багатьма іншими 
неінфекційними хворобами свиней. 

Після укомплектовування тваринами господарство повинне прагнути того, щоб надалі 
поповнюватися за рахунок власних тварин. При такому замкнутому циклі тварини гарантуються від 
зараження, і, отже, забезпечується нормальне функціонування ферми. Допустимим є лише 
періодичне придбання плідників для репродукції. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

В. В. Петриченко, В. С. Петриненко 
Запорізький національний університет 

 
Охорона і раціональне використання природних ресурсів є одним з відповідальних державних 

завдань, оскільки від його рішення залежить розвиток народного господарства держави, 
благополуччя сьогоднішніх і майбутніх поколінь. 

Як раніше, так і зараз перспективність багатьох видів для використання їх людиною 
залишається не досить визначеною. Відповідь на це може дати тільки майбутнє. Тому на 
сьогоднішньому етапі краще бути бережливим, ніж виявити зайве марнотратство, щоб повністю не 
знищити те, що мільйони років створювала природа. Наші підходи до екологічного, економічного і 
іншого значення окремих видів рослин і тварин, як правило, відображує як сучасний рівень знань, так 
і сучасну ситуацію у використанні природи. Все це значно ускладнює раціональне використання 
природних екосистем, надання об’єктивної оцінки їх потенціальних можливостей, тобто біологічної 
продуктивності при різних формах експлуатації природних ресурсів. 

Теоретичні і прикладні проблеми ведення мисливського господарства активно розробляються 
вітчизняними і закордонними мисливствознавцями та екологами. Реалізація цих принципів у 
практичній роботі відображається в законах, зокрема Законах України: «Про тваринний світ», «Про 
охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про 
мисливське господарство та полювання», положеннях, міжнародних конвенціях та угодах. Все це 
визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі 
мисливського господарства та полювання, виписує взаємовідносини користувачів мисливських угідь 
з органами державної влади щодо ведення мисливського господарства, організації охорони, 
використання та відтворення тваринного світу в державі. Мисливське господарство це галузь – сфера 
суспільного виробництва, яка повинна працювати на надання товарів і послуг у вигляді здобутої 
дичини і активного відпочинку мисливців. З другого боку, галузь повинна працювати на отримання 
прибутків, які б використовувались на її утримання та розвиток. 

В мисливській галузі України зроблено вже чимало. Закладені основні засади. Але попереду 
роботи ще більше. В державі нема закону «Про ранчеводство» і звірі, що штучно вирощені 
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підпадають під закон «Про мисливське господарство та полювання» (ст. 1. «державний мисливський 
фонд – мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі, а також утримуються в 
напіввільних умовах ...»). Господар, що вклав кошти на створення ранчо (ст.. 3. «Користування 
мисливськими тваринами... в ...штучно створених напіввільних умовах.»), придбання і утримання 
тварин не може вільно розпоряджатися отриманою продукцією у вигляді тварин чи їх частин по за 
межами мисливського сезону і без затвердження лімітів використання (ст.. 1 і 16). Це стримує 
розвиток дичерозведення в державі, позбавляє її можливості отримання дешевого і високоякісного 
м’яса (благородні олені що утримуються на фермах споживають енергії і їжі на 50% менше, ніж при 
вільному утриманні), створює умови для порушення законів. Вже існують ферми де в штучних 
умовах розводять кабанів, оленів і т. і., проводять на цих тварин полювання. Такий стан речей 
шкодить розвитку галузі, бо до цих напівлегальних ферм часто попадає маточне поголів’я без 
відповідних видових якостей, порушуються санітарно-ветеринарні вимоги. 

Сучасна законодавча база, що стосується мисливського господарства стримує розвиток галузі. 
Так, наприклад, мисливське господарство працює на максимальне отримання прибутку від 
спортивного полювання і за рахунок біотехнічних заходів має велику кількість тварин в угіддях, 
мисливствознавець господарства провів обліки (cт. 26 Закону України «Про тваринний світ»), 
затвердив у відповідних інстанціях ліміти використання мисливських тварин, розрахунки пропускної 
спроможності мисливських угідь (Закон України «Про мисливське господарство та полювання»), 
узгодив відкриття полювання з ветеринарно-санітарною медициною (Закон України «Про 
ветеринарну медицину»). Можна писати наказ по господарству і у відведені законом строки 
отримувати прибутки. Але ні, ще треба одержати наказ «Про строки та порядок полювання у 
конкретному сезоні» від місцевого спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі 
мисливського господарства та полювання погоджений з місцевим органом виконавчої влади у галузі 
охорони навколишнього природного середовища. А вони його не напишуть поки не отримають від 
Держкомлісгоспу України аналогічний наказ. Отримає такий наказ мисливствознавець господарства і 
зрозуміє, що вся його і єгерів праця була марною бо в ньому визначені строки і дні тижня для 
проведення полювань і ніяк за визначені терміни згідно пропускної спроможності господарства вони 
не отримають запланованих від полювань прибутків. 

З січня 2011 р. набуває чинності ст. 24 Закону України «Про мисливське господарство та 
полювання» де йдеться мова про плату за користування мисливськими угіддями. «Розмір та порядок 
внесення плати... визначаються у договорі між користувачем мисливських угідь (орендатором) та 
власником або постійним користувачем земельних ділянок (орендодавцем), на яких знаходяться ці 
угіддя.» «Розмір плати встановлюється залежно від їх місцезнаходження, природної якості та інших 
факторів.» Тут важливо не допустити свавілля орендодавця, бо ми можемо опинитися перед фактом, 
що основна маса угідь буде державними. Де взяти стільки коштів державі щоб їх належним чином 
утримувати. 

По перше, держава повинна визначити граничні ціни вартості угідь згідно лісомисливського 
районування по природним зонам. Зрозуміло, що результати економічної діяльності окремих 
господарств будуть залежати від природних якостей та багатства ресурсів на одиницю площі – 
продуктивності угідь. По друге, продуктивність повинна розглядатись, як її трактує В. А. Кузякин 
(1974, 1979) – сучасною, на час створення господарства та перспективною, можливою при 
покращенні якості угідь. Це повинно визначатись при складанні «Проекту організації і розвитку 
мисливського господарства» мисливськовпорядною організацією. Відповідно повинна будуватись і 
орендна плата за користування угіддями. Збільшення у перспективі орендної плати за користування 
угіддями буде заставляти користувачів не просто виконувати біотехнічні заходи, які контролюються 
відповідними органами, а виявляти і запроваджувати найбільш ефективні. Тоді почнуть робить 
економічні важелі управління в галузі. Причому повинні враховуватись ресурси, що 
використовуються як при спортивному полюванні, так і при промисловому, незалежно від 
направленості господарства. Такий підхід обумовлює найбільш повне використання природних 
ресурсів користувачами мисливських угідь. Сьогодні в Україні багато видів хутрових звірів 
добуваються тільки браконьєрами. 

Підстави до такого підходу вже закладені в «Настанові з упорядкування мисливських угідь» 
Київ, 2002 р. Це й оцінка впливу різноманітних чинників на стан популяцій мисливської фауни, й 
розрахунки річного приросту поголів’я мисливських тварин, норми добування, визначення запасів 
природних кормів і ін. 

В останні роки «Звіт про ведення мисливського господарства» форма №2-ТП – (мисливство) 
згідно наказу Держкомстату України за №159 від 22.06.05 р. перестала надаватись територіальним 
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органам по організації ведення мисливського господарства. Цю форму для Держкомстату України 
готував Держкомлісгосп України. Згідно закону «Про державну статистику» ст.. 12. Держкомстат 
забезпечує статистичною і аналітичною інформацією органи державного управління якими і є 
Державні управління лісового господарства в областях (місцеві спеціально уповноважені органи 
виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання). 

До липня 1996 р. («Положення про мисливське господарство та порядок здійснення 
полювання.») держава була монополістом по заготовці і переробці хутрової сировини. Сьогодні цим 
займається велика кількість підприємців що перебувають на єдиному державному податку. Вони крім 
як перед податківцями, за прибутки і видатки, більше не перед ким не відчитуються. Незрозуміло 
звідкіля беруться відомості про заготовляєму від полювання сировину. Де поділась форма №6-заг яка 
давала ці відомості, з якої було видно чи вилучаються з природи червонокнижні види.  

Отже, підсумовуючи вище наведене треба зазначити, що теоретичні і прикладні проблеми 
ведення мисливського господарства в державі існують. Вони стримують розвиток галузі. Вирішення 
їх можливе за умови подолання відомчого протистояння та у тісній співпраці виробництва й науки. 
Один із шляхів їх подолання це створення «Просвітніх, науково-виробничих центрів», що 
співпрацюватимуть як з виробниками, так із різними міністерствами і науковцями. Необхідно 
привести у відповідність до реальності законодавчих і нормативних актів України. 
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Дослідження процесів деградації екосистеми у результаті дії токсикантів на функціонування 

рослинних організмів є проблемою вивчення фітотоксикології, яка має розвиватися як науковий 
напрям. Встановлення ступеню деградованості екосистеми та резерв її експлуатації дає можливість 
створити класифікацію екосистем стосовно ентропії, а також градацію полютантів екосистем за 
ступенем їх впливу на ентропію. На основі цього можливим стає надання рекомендацій стосовно 
раціонального використання ресурсів екосистеми. Тому сукупність фітотоксикологічних знань має 
стати одним з основних чинників, що сприятимуть формуванню екологічного менталітету етносу.  

Результати досліджень останніх світових та вітчизняних науковців свідчать про 
несистематизований характер фітотоксикологічних досліджень. Вивченню динаміки та кінетики 
патогенезу фітокомпоненту приділяється значна увага на різних рівнях від клітинного до 
екосистемного. Велика кількість авторів аналізує механізми дії певного або ряду металів на 
рослинний організм. Н. Ф. Реймерс, Ю. Р. Шеляг-Сосонко розглядають патогенез фітокомпонента як 
глобального фільтру біосфери, наголошуючи на тому, що рослинність відіграє провідну роль у 
забезпеченні збалансованого кругообігу речовини, а отже, і екологічної рівноваги екосистем, 
створюючи тонку плівку життя — фітострому, загальним вектором розвитку якої є збільшення 
різноманіття, організованості, стабільності, диференційованості та адаптованості до умов середовища 
відповідно до її енергоакумулюючої, геохімічної, стабілізуючої та інформаційної планетарної ролі 
[1,2]. В контексті цих думок знаходяться також дослідження Шенона та Р. Мак-Артура, в яких 
показано розрахунок ентропії екосистеми та визначальну роль показнику фітопродуктивності (в 
залежності від екотопу, виду екосистем фітопродуктивність може бути переважною у загальній 
біопродуктивності, яка є аргументом до показника ентропії екосистеми) [3]. Але, на жаль, на сьогодні 
відсутній алгоритм використання природних та еугеморобних ресурсів відсутній, а також і 
районування території України стосовно ступеня ентропії екосистем. Відсутня також і класифікація 
антропогенних забруднювачів за рівнем впливу їх властивостей на ентропію екосистеми, що дало б 
змогу контролювати та регулювати антропічне навантаження певних полютантів на конкретну 
екосистему в грунтово-кліматичній зоні. Підхід щодо розрахунку пестицидного навантаження на 
агроекосистему та встановлення агроекологічного індексу, який визначає ступінь ризику комплексу 
застосованих засобів захисту рослин, описано в працях В.М.Кавецького, Л.І.Бублик та ін. [4]. Цілком 
очевидно, що необхідна також розробка максимально можливого навантаження інших антропічних 
визначальних факторів забруднення на екосистему та методологія раціоналізації використання 
енергії агро- і нативних екосистем України. 

Виникнення парадигмального оформлення науки є об’єктивним явищем кристалізації певних 
знань, що виокремились у процесі соціально- економічного розвитку суспільства [5]. 
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Фітотоксикологія як науковий напрямок почала формуватися у процесі генетичних, біохімічних та 
фізіологічних досліджень патогенезу рослин на організменному, популяційному і фітоценотичному 
(біогеоценотичому) рівнях у зв’язку з аномальним станом та розвитком абіотичних факторів (під 
останніми розуміється все розмаїття хронічного та імпактного забруднення екосистем хімічного та 
фізико-хімічного походження), тобто йдеться про дослідження наслідків дії токсикантів на 
функціонування рослинних організмів.  

Фактично, накопичення фітотоксикологічних знань протягом XIX і на початку XX століття 
було тим головним інформаційним джерелом, що стало передумовою розумного вирощування 
рослин і, як складова цієї діяльності, спостереження природних та штучних патологій росту 
культурних рослин та впровадження технологій щодо їх усунення. Прагнення стимулювання росту 
одних видів чи сортів рослин різними органічними, мінеральним речовинами (або їх комбінаціями) 
природного або штучного походження та результати діяльності промисловості і транспорту зумовили 
вірогідність або випадковість виникнення інгібування фітопродукційного процесу певних 
фітоценозів (блок законів L-факторів). Таким чином, фітотоксикологія як система знань 
виокремилась у самостійний напрям у зоні взаємодії агрономічних наук із появою штучної або 
природної біогеохімічної ендемії різного рівня у просторі та часі. Цей період є інтуітивно-
експериментальним етапом історичного розвитку наукового напряму (або період констатуючих 
спостережень) [5].  

Другий етап становлення наукового напрямку – оцінювально-аналітичний (середина ХХ – 
кінець ХХ століття). В цей період постає завдання якісної та кількісної оцінки патологій 
фітокомпоненту, які проявлялись у вигляді явищ гормезису або інгібізису як в агроценозах, так і у 
нативних екосистемах. Проходить становлення системи знань щодо оцінки як безпосередньо 
фактору, так і комплексної взаємодії чинників впливу на фітокомпонент. В умовах агроценозу 
виявлення та оцінка явищ інгібізису та якісних змін у структурі фітокомпоненту проводилась раніше, 
ніж у нативних екосистем, оскільки насамперед людину цікавили урожайність та якість 
сільськогосподарської продукції.  

Третій етап – моніторингово-управлінський (кінець 90-х років ХХ століття – по теперішній 
час). На даному етапі виникають спроби науково обґрунтованого підходу щодо використання засобів 
захисту рослин, розташування промислових об’єктів, автотранспортних шляхів. З’являється 
необхідність створення систем моніторингу фітокомпоненту, які б дали можливість контролювати 
фітопродукційний процес та підтримувати енергетичний баланс екосистем. На даному етапі цілком 
очевидною постає гостра необхідність створення екологічної ментальності суспільства, що є 
складним довготривалим процесом [1].  

Предметом дослідження фітотоксикології є оцінка впливу полютантів на фітокомпонент 
екосистеми, об’єктом – фітокомпонент екосистеми певного рівня (організм, вид, популяція, 
угруповання, тощо).  

Основними проблемами фітотоксикології є: встановлення абіотичних факторів, що викликають 
порушення фітопродуктивного процесу; кількісна та якісна оцінка впливу токсикантів на 
фітопродуктивність; класифікація полютантів за ступенем токсичності щодо фітокомпоненту; 
наслідки дії порушення фітопродуктивного процесу для екосистеми (встановлення ступеню 
деградації екосистеми); розробка класифікації екосистем та районування територій стосовно рівня 
зміщення фітопродуктивного процесу та ентропії екосистеми; надання рекомендацій стосовно 
впровадження заходів з відродження фітопродуктивного процесу та раціоналізації використання 
екосистем. 

Фітотоксикологія, як кожна наука, має два рівні пізнання: теоретичний та емпіричний. 
Емпіричний рівень включає методи спостереження, порівняння та експерименту. Теоретичний рівень 
вимагає систематизованого, узагальненого, внутрішньо несуперечливого, достовірного знання про 
сутність досліджуваних явищ, розкриває причини та внутрішні необхідні зв’язки між явищами [1,5]. 
У фітотоксикології найбільш поширеними категоріями є наступні: феноменологічно-дескриптивні, 
каузальні, номологічні узагальнення.  

Феноменологічно-дескриптивні узагальнення – це сукупність констатацій явища, що є 
наслідком випадкового або систематичного забруднення нормального стану біогеохімічних процесів 
екосистеми, популяції, організму тощо, тобто кількісна оцінка зміщення фітопродуктивного процесу 
та якісні ознаки впливу одного або сукупності полютантів на популяцію. Встановлення 
фітометричних показників, візуальних характерних специфічних ознак токсичності полютанту є 
першим етапом для подальшого аналізу ступеню впливу аллохтонної дії на фітокомпонент.  
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Каузальне узагальнення ґрунтується на причинно-наслідкових зв’язках між явищами, зокрема, 
закономірності впливу аллохтонних сполук штучного походження на якісно-кількісні характеристики 
рослинного компоненту. Даний тип узагальнень включає встановлення діапазонів та порогів 
фітотоксичності полютанту або їх комплексу; виявлення синергічної або нигілятивної дії токсикантів 
на фітокомпонент; оцінка токсичності полютантів по відношенню до фітокомпоненту за певною 
властивістю (біокумуляція, вплив на біологічну активність ґрунту, рухомість у ґрунті, міграція в 
аеротоп екосистеми); кількісна оцінка балансу полютанту у системі «грунт-рослина»; розрахунок 
ентропії екосистеми в умовах її забруднення тощо. 

 Номологічні узагальнення спрямовані, головним чином, на загальні закони, які дають змогу 
мати всебічне сутнісне бачення об’єкту дослідження у контексті аномальних процесів, що 
уможливлює прогнозування наслідків забруднення фітокомпоненту для екосистеми загалом. До 
номологічних узагальнень відносяться: класифікація полютантів за рівнем впливу їх властивостей на 
ентропію екосистеми; районування території стосовно ступеню ентропії екосистем; прогнозування 
періоду патологічної дії токсиканту на рослини (як на організменному, так і популяційному рівнях); 
час відновлення нормального функціонування фітокомпоненту екосистеми. На основі цього 
здійснюються рекомендації щодо усунення негативних наслідків забруднення та раціонального 
використання фіторесурсу екосистем. Номологічні і каузальні узагальнення схематизуються у 
чотири-компонентну структуру: 1.факти досліджуваної реальності; 2. процедурні норми, методи 
тощо; 3. логіко-математичний і теоретичний апарат; 4. модель – відтворений образ пояснювального 
явища.  

На прикладі імпактного забруднення Cd, Pb, Cu, Zn агроценозу в умовах дерново-
середньопідзолистого ґрунту (рН сол. – 5,5, гідролітична кислотність – 2,7 мг-екв./100 г, вміст гумусу 
за Тюріним 0,87 %, ступінь насиченості основами 58 %) та чорнозему типового малогумусного (рН 
сол. –6,2, ступінь насиченості основами – 82,3 %, вміст гумусу за Тюріним – 2,89 %) були проведені 
дослідження щодо оцінки небезпечності важких металів (ВМ) за ступенем впливу їх властивостей 
(рухомість у ґрунті, дія на оксидоредуктази ґрунту, міграція у системі «грунт-рослина») на 
фітопродуктивність ячменю ярого та створення класифікації ВМ за ступенем їх токсичності по 
відношенню до досліджуваної культури. Вплив досліджуваних властивостей на фітопродуктивність в 
умовах імпактного забруднення ВМ встановлювали за допомогою коефіцієнта парної кореляції між 
порогами фітотоксичності (0, 10, 50, 75 % зниження фітопродуктивності) в результаті забруднення 
ВМ та коефіцієнтом переходу у загальну фітомасу ячменю в системі «грунт-рослина», вмістом 
рухомих форм металу в ґрунті, ферментативною активністю ґрунту. Експериментальні дослідження 
проводили на базі Чернігівського інституту АПВ УААН.  

Встановлення коефіцієнту кореляції між фітопродуктивністю та досліджуваними показниками 
ВМ (вміст рухомих форм у ґрунті, коефіцієнт переходу у системі «грунт-рослина», дія на активність 
оксидаз ґрунту) показало, що всі ці властивості є необхідними при вивченні впливу ВМ на 
фітопродуктивність.  

Показник вмісту рухомих форм металу в ґрунті є найбільш впливовим по відношенню до 
фітопродуктивності для всіх досліджуваних металів, оскільки величина коефіцієнта кореляції між 
цим показником та фітопродуктивністю становила більше 0,9.  

За впливом певної властивості на фітопродуктивність проведено градацію досліджуваних 
металів наступним чином: 1. Високо небезпечні (r > 0,9). 2. Небезпечні (r = 0,9-0,5). 3. Помірно 
небезпечні (r = 0,49-0,3). 4. Мало небезпечні (r < 0,3). 

За впливом вмісту рухомих форм полютанту в ґрунті до високо небезпечних належать всі 
досліджувані метали, оскільки коефіцієнт кореляції між цим показником та фітопродуктивністю на 
обох досліджуваних ґрунтах становить більше 0,9. До високо небезпечних належать Cd (на дерново-
середньопідзолистому ґрунті) та Cu (на чорноземі типовому) за впливом інтенсивності переходу в 
системі «грунт-рослина». За дією на активність пероксидази ґрунту до високо небезпечних належить 
свинець на обох типах ґрунтів та цинк на чорноземі. Всі досліджувані метали небезпечні за дією на 
активність поліфенолоксидази. Кадмій та мідь також небезпечні за дією на активність пероксидази на 
обох досліджуваних ґрунтах та Zn на дерново-середньопідзолистому ґрунті.  

Перспективою даного дослідження є застосування фітотоксикологічної оцінки небезпечності 
решти важких металів на інших сільськогосподарських культурах, що дасть можливість мати цілісне 
уявлення про вплив токсикантів на фітопродуктивність, а як наслідок і на ентропію екосистеми. Буде 
продовжено роботу з проведення градації полютантів за ступенем їх впливу на ентропію екосистеми, 
а також екосистем за ступенем ентропії. На основі цього можливим стане надання рекомендацій 
стосовно раціонального використання ресурсів екосистеми. 
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Таким чином, фітотоксикологія – це наука, що досліджує наслідки дії токсикантів на 
функціонування рослинних організмів. Сукупність фітотоксикологічних знань, які поєднуються у 
феноменологічно-дескриптивні, каузальні, номологічні узагальнення, має вагоме сутнісне значення у 
формуванні екологічного менталітету суспільства, що є на сьогодні одним з найважливіших і 
найскладніших завдань екології.  

У результаті застосування фітотоксикологічної оцінки функціонування екосистеми в умовах її 
забруднення важкими металами встановлено, що на рівень фітопродуктивності ячменю ярого на 
дерново-середньопідзолистому ґрунті та чорноземі типовому малогумусному найбільше впливає 
вміст рухомих форм даних полютантів у ґрунті. 
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Природні масиви цілющих рослин у складі різних рослинних угруповань є важливою 

сировинною базою для фармацевтичної промисловості, аптечної мережі, медичної практики та 
профілактичного оздоровлення населення. Природні екотопи локалітетів лікарських рослин 
потребують екологічно обґрунтованого використання зі збереженням відновних можливостей 
популяцій виду. Протягом останніх років відбувається значне скорочення природних ресурсів 
дикорослих лікарських рослин, обумовлене негативним антропогенним впливом. Тому незначні за 
розмірами «клаптики» фітоценозів можуть відігравати вагому роль природних ресурсів лікарської 
сировини, дозволять вивчати біологічні та екологічні особливості рослин для подальшого введення в 
культуру, або вирощування в умовах наближених до природних екотопів. Крім цього багато видів 
лікарських рослин синантропної фракції можна заготовляти без лімітів. 

Кожний регіон України характеризується власним біорізноманіттям Тому доцільно провести 
екологічний аналіз лікарських рослин Чернівецької області. 

При виборі ділянок для дослідження видового різноманіття лікарських рослин та їх, 
екологічного статусу має значення приуроченість популяцій конкретних видів до певних земельних 
угідь та ступінь антропогенного впливу на ці екотопи. Обрані ділянки різнилися: 1- землі, які 
зазнають меншого антропогенного впливу – узлісся, кам’янисті відслонення, трав’янисті схилах без 
випасання, прибережні луки; 2 – землі з антропогенна зміненими вторинними рослинними 
угрупованнями: пасовища, схили пагорбів, лісові смуги, мочарі, яри, перелоги з можливим 
випасанням худоби або сінокосінням. 

Метою досліджень є вивчення різноманіття лікарських рослин у складі вторинна змінених 
рослинних угруповань, що формуються під прямим антропогенним впливом та виявлення 
антропотолерантних видів для можливої заготівлі лікарської сировини. 

Дослідження базувались на біогеоценотичних принципах із використанням класичних методик 
геоботаніки, фітоценології. Визначення видів здійснювалось за «Определителем высших растений 
Украины» [1]. Приналежність видів до лікарських рослин визначалась за В. М. Мінарченко [2]. 
Екологічний аналіз проводили за [3]. Синантропізація видів визначена за В. В. Протопоповою [4]. 

Проведено дослідження 204 видів лікарських рослин (38 % флори лікарських рослин 
Чернівецької області), які зростають на 20 мезогемеробних екотопах Чернівецької області. Площа 
досліджуваних ділянок складала 20 м2. Збір рослин проводили протягом серпня 2005 року. Видове 
різноманіття лікарських рослин кожної досліджуваної ділянки складає 20-30 видів. У кожному 
екотопі 70-90 % рослин є лікарськими. Це дозволяє характеризувати кожний фітоценоз у цілому. 

Екоморфічний аналіз свідчить, що найбільший відсоток видів серед ценоморф належить 
синантропам – 60 %; решту – пратантам – 25 %; степантам – 1 %; аквантам – 2 %; сільвантам – 2 %, 
палютантам – 3 %; маргінантам – 2 %. Такому розподілу ценоморф сприяють біоекологічні 
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особливості антропогенна змінених рослинних угруповань. Відкриті ділянки сприяють поширенню 
світлолюбивих пратантів. Сільванти трапляються тільки на узліссях, проте антропогенні чинники 
негативно вливають на життєздатність цих видів, тому вони траплялись розсіяно або поодиноко. 
Степанти, на відміну від пратантів, зростають лише в одній з трьох фізико-географічних областей – 
Прут-Дністровському межиріччі. Значний відсоток синантропів свідчить про посилений процесів 
аридизації. 

Досліджували тільки трав’янисті рослини, серед яких полікарпіків – 65 %; монокарпіків – 35 %. 
Значний відсоток полікарпіків характерний усім типам досліджуваних екотопів. Серед монокарпіків 
63 % припадає на рудералів. Забур’яненість досліджених екотопів не перевищувала 40 %. Такий 
розподіл указує на стабільність різноманітності видів лікарських рослин, що дає можливість 
прогнозувати фіторесурси окремих видів. 

Аналіз синантропних рослин (антропофіли) свідчить, що із 122 видів апофітами є 70 % видів 
лікарських рослин, адвентивних – 30 %) видів. На евапофіти й геміапофіти припадає по 27 % 
антропофітів, та 16% виявилось спонтаніофітів. Евапофіти характеризуються високим рівнем 
трапляння на екотопах антропогенних екосистем, чисельність їх, видів є найбільшою (таблиця). 
Геміапофіти та спонтаніофіти добре адаптуються до антропогенного пресингу закріплюються у 
відповідних екотопах, збагачуючи їх видову різноманітність. Це лабільна група з видами рослин, які з 
часом із антропофобів перетворюються на антропотолерантні, цим самим, збільшуючи синантропну 
фракцію флори. 

Таблиця – Розподіл лікарських рослин за ступенем антропотолерантності мезогемеробних 
фітоценозів (відсоток трапляння виду з 20 досліджуваних екотопів) 

№ Вид % трапляння 
Евапофіти 

1 Trifolium repens L. 60 
2 Linaria vulgaris Mill. 60 
3 Daucus carota L. 50 
4** Plantago major L. 50 
5** Equisetum arvense L. 50 
6 Convolvulus arvensis L. 45 
у** Taraxacum officinale Webb.ex Wigg. 45 
8 Medicago lupulina L. 45 
9* Melilotus officinalis (L.) Pall. 40 
10 Echium vulgare L. 40 

Геміапофіти 
11*** Achillea millefolium L. 60 
12 Plantago lanceolata L. 60 
 Agrimonia eupatoria L. 50 
14 Euphorbia cyparissias L. 45 

Спонтаніофіти 
15 Prunella vulgaris L. 90 
16** Mentha arvensis L. 55 
17 Trifolium arvense L. 40 

Адвентивні 
18 Erigeron canadensis L. 65 
19 Cichlorium intybus L. 65 
20 Matricaria perforate Merat 50 

Не синантропні види 
21 Trifolium pratense L. 70 
22*** Hypericum perforatum L. 55 
23 Leucanthemum vulgare Lam. 45 
24 Centaurea jacea L. 40 

Примітка: * – приоритетні види лікарських рослин України (за В. Н. Мінарченко) 
** – види, що централізовано заготовлюються у Чернівецькій області 

Види адвентивних рослин із лікувальними властивостями складають 30 % від синантропантів 
та 18 % від досліджуваних видів. 

Отже, 82 % видів лікарських рослин є аборигенними. Динамічний аспект рослинних 
угруповань мезогемеробних екотопів визначається високою конкурентною спроможністю апофітів та 
деяких антропофобних видів. 
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З лікувальними властивостями антропофобів у мезогемеробних екотопах виявлено 40 %. На 
перший погляд можна констатувати наявність оберненої залежності між зростанням числа 
антропофобів та впливом антропогенного чинника. 

Таким чином, видове різноманіття досліджуваних мезогемеробних екотопів представлені на 
60 % синантропними лікарськими рослинами. Процес синантропізації рослинних угруповань 
досліджених екотопів відбувається за рахунок рудеральної рослинності, що складає 39 % виявлених 
видів та переходом деяких видів геміофітів та спонтаніофітів (26 %) із природних рослинних 
угруповань у напівприродні. Тільки 12 % всіх досліджуваних видів траплялись з частотою від 40 до 
90 %, серед яких є пріоритетні види, а також види, що заготовляють на території області. 
Приоритетні види лікарських рослин, це види, які потребують першочергової уваги щодо збору й 
аналізу ресурсної кадастрової інформації. На території Чернівецької області дві організації 
«Облспоживспілка» та Обласне управління лісового господарства щорічно заготовляють понад 30 
видів лікарських рослин. Тому доцільно провести подальші дослідження з метою використання 
мезогемеробних екотопів у заготівлі лікарських рослин. 
 
1. Определитель высших растений Украины. Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др. – 2 изд. стереот. Киев: 

Фитосоциоцентр, 1999. – 548 с. 
2. Мінарченко В. М. Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення). – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – 324 с. 
3. Екофлора України. Т. 1. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 284с. 
4. Протопопова В. В. Синантропная флора Украины и пути ее развития. – Киев: Наук, думка, 1991. – 202с. 

 
 

УДК 599.742.1 : 591.157(477.5/7) 
РАЗЛИЧИЯ ЦВЕТОВЫХ МОРФ В ПОУЛЯЦИИ ВОЛКА (CANIS LUPUS) 

ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ 
И. А. Смирнова 

Запорожский национальный университет 
 
Для волка характерна большая степень изменчивости цветовых характеристик шерстного 

покрова, значительно отличающегося среди представителей различных географических рас. В 
зависимости от широты и условий обитания хищника, изменяются его цветовые морфы, от белого, на 
крайнем севере, до яркого серо-бурого, в лесной зоне, и буровато-палевого в степных и пустынных 
регионах (Соколов, 1985). При слиянии представителей различных цветовых морф возможно 
появления новых особенностей в окрасе, особенно актуален этот вопрос для юго-восточной части 
Украины, где по данным И. Н. Шейгаса (2002) сходятся три подвидовых ареала Canis lupus. 

Наши исследования проводились на территории Днепропетровской и Запорожской областей. 
Было проанализировано 42 шкуры относящиеся к виду C. Lupus. На основании доминирующего 
цвета мы выделили 3 основные морфы: серовато-жёлтую (n=8; 19 %), рыжую (n=17; 40,5 %) и серую 
(n=17; 40,5 %). Внутри этих групп нами были рассмотрены особенности различных показателей 
характеризующих каждую конкретную вариацию окрасов. 

Доминирующие цвета отдельных частей тела в большинстве случаев совпадают в различных 
группах. Это «кисточка» на конце хвоста, цветовая зона передней стороны передней конечности, 
цвет когтей и цвет вибрисов. Все выше перечисленные участки характеризовались чёрным окрасом. 
Так же во всех случаях, в не зависимости от интенсивности окраса шерстного покрова, на хвосте 
присутствовала чёрная цветовая зона, её максимальная длина была отмечена для группы рыжих 
волков (26 см).  

Наибольшее значение длины цветовой зоны на передних конечностях (27 см), так же 
характерно для группы рыжих окрасов, а наименьшее для волков с серыми вариациями шерстного 
покрова (9,5 см). Максимальная длина «кисточки» хвоста (15 см) была выявлена в 3-ей цветовой 
морфе, но наибольшее среднее значение составляло 8,9 см для представителей рыжей цветовой 
группы. 

Более значительная вариабельность окрасов характерна для серой цветовой морфы, например 
для направляющих волос образующих «ремень» по хребту, кисточки на хвосте. Эта группа также 
является преобладающей по количеству аномальных отклонений в окрасе, таких как различные 
пятна, пегость, белые когти. Все выше перечисленные факторы рядом исследователей относятся к 
признаку, указывающему на принадлежность к волко-собачьим гибридам (Гурский, 1985; Бондарёв, 
2002 и др.). Для серой цветовой морфы был отмечен, шерстный покров окрашенный более-менее 
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равномерно по всей поверхности туловища и в целом боковая и нижняя часть были темнее, чем у 
представителей двух предшествующих цветовых морф.  

При анализе количества цветовых зон на остевых волосах первого порядка, взятых в области 
холки, было определено наличие 4 цветовых зон для всех исследованных экземпляров, что является 
признаком характеризующим принадлежности особей к виду C. lupus (Назаренко, Гурский, 1970).  

Из приведенных выше данных можно заключить, что каждой цветовой морфе присущи свои 
особенности в окраске отдельных элементов. Изменению подлежат не только размеры окрашенных 
участков, но также степень варьирования окрасов каждой цветовой вариации. Не менее важным 
является вопрос о видовой принадлежности представленного материала. В данном случае, мы можем 
наблюдать признаки характерные как для вида C. lupus, так и для гибридов волка с домашней 
собакой. В заключении хотелось бы отметить, что данные исследования требуют продолжения работ 
в этом направлении. 
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О. І. Сухаренко, Л. В. Моісеєнкова  

Таврійська державна агротехнічна академія 
 
Україна належить до країн з дуже великими обсягами та високою інтенсивністю використання 

різноманітних природних ресурсів. Цьому сприяє як наявність їх значних багатств, добра 
господарська освоєність та доступність території, зростаючі потреби в цих ресурсах, сприятливі 
умови для їх експлуатації. По-перше, за питомими (на 1 чол. на 1 км2) масштабами та інтенсивністю 
використання ресурсів, Україна випереджує всі розвинуті країни світу і, безперечно, займає перше 
місце в Європі. По-друге, великі обсяги виробництва та інтенсивне використання ресурсів визначили 
спеціалізацію економіки, яка характеризується високими масштабами споживання.  

Останнім часом дедалі активніша роль у вирішенні природоохоронних проблем відводиться 
вивченню громадської думки; суттєво розширюються права й можливості місцевих органів влади.  

Особливої гостроти й актуальності набуває в Україні охорона водних ресурсів. Йдеться, 
зокрема, про фінансові й матеріальні ресурси, що надходять на охорону дуже забруднених вод 
Чорного та Азовського морів, збереження й поліпшення стану малих рік і водойм. Необхідне 
підвищення ефективності очисних споруд і установок, більш широке використання для зрошування 
та інших цілей очищених і рудникових вод. Нерівномірність розміщення водних ресурсів по 
території та зростаючий їх дефіцит, найбільш гострий у південних та центральних областях, потребує 
негайного запровадження водозберігаючих технологій, організації безстічних виробництв, 
економного витрачання води для зрошення, а також в комунальному господарстві, побуті. 
Актуальною є проблема раціонального використання свіжої води, зокрема поліпшення структури її 
споживання. Природоохоронні заходи передбачають скорочення втрат води, раціоналізацію 
водопостачання, насамперед при зрошенні, ширше впровадження систем оборотного і послідовного 
використання води, будівництва і введення в дію об’єктів по очищенню стічних вод. Найбільше 
свіжої води споживається в Запорізькій (4,5 млрд. м3), Дніпропетровській (3,7), Донецькій (3,4) обл.; 
Кримській (2,6), Київській (без Києва – 2,2), Херсонській (1,9 млн. м3). Однак проблема ще .далека 
від вирішення: деякі підприємства, особливо чорної металургії, хімії та нафтохімії, вугільної, 
харчової та інших галузей промисловості певну частину використаної води не очищають.  

Створення заповідних територій, збереження генофонду планети мають важливе значення для 
охорони природних ландшафтів. У світі нараховується понад – 2600 великих заповідних територій, 
загальною площею понад 4 млн. км2 (3 % суші планети). В Україні сформовані природно-заповідні 
території загальною площею понад 1,1 млн. га, яка становить всього близько 2 % території України, 
що неприпустимо з екологічної точки зору. Почався період формування нових природно-заповідних 
територій, досліджується їх сучасний екологічний стан, можливості, вивчаються соціально-екологічні 
аспекти. За функціональними особливостями території поділяються на: природні національні парки, 
заповідники, заказники, пам’ятники природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, 
парки – пам’ятники садово-паркового мистецтва, заповідні урочища. 

Лісові ресурси мають не лише народногосподарське значення, вони є найпопулярнішою 
формою курортно-рекреаційного значення. Потенціал Західного регіону ще невичерпаний: це можна 
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зробити за рахунок насамперед розширення зелених зон і парків великих міст, реконструювати 
лісопарки навколо міст і впорядкувати рекреаційні території. 

Економія і комплексне використання деревної сировини, відходів сприяє не тільки підвищенню 
ефективності використання одного із цінних природних ресурсів, але й покращенню стану 
навколишнього середовища. Багатство лісів – це не тільки деревина, а й гриби, плоди, ягоди та ін. 
Використання харчових ресурсів лісу, багатих на вітаміни, білки, вуглеводи, є одним з шляхів 
задоволення потреб населення. Отже, поряд із відтворенням лісових ресурсів, існують резерви для 
раціональнішого користування дарами лісів. 

Максимальне використання вигод від територіального поєднання природних ресурсів дає змогу 
не тільки отримати найбільший народногосподарський ефект, а й успішно вирішувати складні 
питання охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування.  

Однією з найважливіших нині є проблема охорони повітряного басейну, основними 
забруднювачами якого є транспорт, енергетичні й хімічні підприємства. Почастішали випадки 
викидів у атмосферу оксиду вуглецю, вуглекислого газу, діоксиду сірки, пилу, різноманітних оксидів 
і радіоактивних ізотопів. Особливо гострою є потреба охорони атмосфери в промислових районах, 
центрах металургійної й хімічної промисловості.  

Охорона земельних ресурсів є складовою проблеми охорони навколишнього середовища. Для 
розвитку сільськогосподарського виробництва винятково велике значення має раціональне 
використання землі, відновлення й родючості, максимальне зменшення вилучення 
сільськогосподарських угідь для промислового, житлового й транспортного будівництва. Особлива 
роль у стабілізації земельного фонду сільського господарства належить рекультивації відпрацьованих 
кар’єрів.  

Проблема охорони тваринного світу зумовлена зниженням запасів цінних видів риби, 
хутрового звіра, диких тварин, які не завдають шкоди людині. В зв’язку з цим на відповідні органи 
покладено обов’язки контролю і регулювання правил мисливства та рибальства. Ухвалено відповідні 
рішення законодавчих органів. Зростання масштабів видобутку мінеральних ресурсів висуває 
проблему охорони надр. Слід передбачити раціональне використання надр і зменшення втрат 
корисних компонентів при видобутку і переробці. Для цього потрібно впроваджувати комплексне 
використання мінеральної сировини, широко застосовувати сучасні ефективні технології видобутку і 
переробки бідних руд, утилізацію відходів. 

 
 

УДК: 582.711.712 + 582.929.3 + 615.281.9 
ВИДИ РОДУ ГРАВІЛАТ ТА ВЕРБЕНА – 

ПЕРСПЕКТИВНІ ДЖЕРЕЛА АНТИМІКРОБНИХ ЗАСОБІВ 
Н. І. Тучак, Н. М Посацька, Л. М. Грицик, А. Р. Грицик 
Івано-Франківський державний медичний університет 

 
Лікувальна дія лікарських рослин, які застосовуються у сучасній медицині, пов’язана 

найчастіше не з однією речовиною, а з комплексом біологічно активних речовин, які входять до 
складу рослин. Саме цим і пояснюється різноманітність їх цілющих властивостей [1]. 

Велика увага приділяється створенню нових лікарських засобів з антимікробними 
властивостями, особливо рослинного походження. Це пояснюється здатністю мікроорганізмів 
«звикати» до синтетичних антимікробних препаратів. Застосування антибіотиків приводить до 
виникнення в організмі побічних реакцій в процесі антибіотикотерапії, а також до пригнічення його 
захисних реакцій. Фітопрепарати, на відміну від синтетичних, не спричиняють резистентності 
мікроорганізмів, не токсичні, не викликають алергічних реакцій, що дозволяє застосовувати їх 
тривалий час [2]. 

На території Прикарпаття зростає чимало рослин, які проявляють антимікробні властивості. 
Серед них маловивчені, проте перспективні види роду гравілат та вербена. 

На території України зростає 3 види гравілату – гравілат міський, гравілат річковий, гравілат 
алепський – родини розові [4]. 

Гравілат міський (Geum urbanum L.)- це багаторічна трав’яниста рослина з багатоголовим 
червонуватим кореневищем, яке за смаком і запахом схоже на гвоздику. Стебло прямостояче, 
м’яковолосисте, 40 – 60см заввишки. Прикореневі листки ліровидноперисті, стеблові – трійчасті або 
трироздільні. Квітки двостатеві, правильні, 5-пелюсткові, яскраво-жовті, в щитковидних суцвіттях. 
Плід – збірний з горішковидних сім’янок. Цвіте у червні – серпні. 
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Росте по всій території України на засмічених місцях, у світлих лісах, по чагарниках, садах [3, 4]. 
Використовують траву та кореневище. Траву заготовляють під час цвітіння рослини, зрізуючи 

верхівки рослин завдовжки 30см. У перший день зрізану сировину прив’ялюють на сонці, а потім 
досушують під наметом, на горищі або в приміщенні, яке добре провітрюється. Кореневище 
викопують восени, коли достигнуть плоди. Викопані кореневища миють і сушать на сонці, а при 
поганій погоді – в протоплених приміщеннях. Зберігають готову сировину в сухих приміщеннях. 

Усі частини рослини містять дубильні речовини, ефірну олію і смоли. Крім того, в 
кореневищах виявлено глікозид геїн, а в траві – гіркі речовини, слиз та інші сполуки. 

Рослина неофіцинальна. Галенові препарати гравілату міського проявляють протизапальні, 
відхаркувальні, протиблювотні, жовчогінні, знеболюючі, седативні, кровоспинні і ранозагоювальні 
властивості. Раніше в науковій медицині сухі кореневища під назвою «гвоздичний корінь» 
використовували як в’яжучий і закріплюючий засіб при шлунково-кишкових розладах. Тепер 
гравілат міський використовують лише в народній медицині. Препарати підземних органів 
рекомендують при катарі шлунково-кишкового тракту (особливо при такому, який супроводжується 
температурою), при порушенні травлення, метеоризмі, простих і кривавих проносах, дизентерії, 
кишкових коліках, блюванні, при захворюваннях печінки і жовчного міхура, при кашлі з інтенсивним 
виділенням мокротиння, астмі та як засіб, що зменшує потовиділення при нічному потінні, поліпшує 
загальний стан організму при знесиленні і заспокоює. Використовують рослину і як кровоспинний 
засіб (при кровохарканні, маткових, гемороїдальних та інших кровотечах). Як зовнішній засіб відвар 
кореневища використовують для полоскання рота при ангіні, стоматиті й гінгівіті, для ванн при рахіті 
й скрофульозі та при білях у жінок. Препарати трави дають дещо слабший терапевтичний ефект і 
використовуються в основному при проносах, дизентерії, гарячці та як заспокійливий засіб [3]. 

Гравілат річковий (Geum rivale L.) – багаторічна трав’яниста рослина з товстим повзучим 
кореневищем бурого кольору. Стебло прямостояче, відхилено-волосисте, червоно-буре, 25 – 75 см 
заввишки. Листки з обох боків притиснутоволосисті; прикореневі – ліровидноперистороздільні, з 
великим верхівковим нирковидним листочком і маленькими округло-яйцевидними боковими; 
стеблові – трироздільні. Квітки правильні, 5-пелюсткові, пониклі, блідо-жовті, з оранжево-червоними 
жилками, в щитковидних суцвіттях. Плід – збірний, з горішковидних сім’янок. Цвіте у травні – 
серпні. 

Росте розсіяно майже по всій території України, крім Степу та Криму, на вологих луках, 
заболочених місцях, у вільшняках [3, 4]. 

Заготівля і зберігання сировини проводиться як у гравілату міського.  
Підземні органи містять дубильні речовини (до 23 %), барвник та ефірну олію (0,1 %), 

алкалоїди. В надземних органах є каротин (до 137 мг % ) і аскорбінова кислота (до 117 мг %). 
Рослина неофіцинальна. В народній медицині гравілат річковий відомий як тонізуючий, 

кровоспинний, в’яжучий, протизапальний, антисептичний, знеболюючий і слабкий снотворний засіб. 
Відвар кореневищ вживають при проносі, малярії, при маткових і гемороїдальних кровотечах, цинзі, 
мігрені, безсонні, укусах отруйних змій, алергії, а також після тяжких захворювань як 
загальнозміцнюючий засіб. Зовнішньо відвар кореневищ гравілату річкового використовують для 
полоскання горла при ангіні, а у вигляді ванн – при захворюваннях суглобів і м’язів. Свіже 
подрібнене кореневище прикладають до мозолів [3]. 

Гравілат алепський (Geum allepicum Jacq.) – багаторічна трав’яниста рослина родини розові. 
Прикореневі листки ліровидно-перисті, стеблові трійчасті або трироздільні. Стебло та квітконіжки 
шорсткоопушені. Квіти зібрані в щитковидні суцвіття. Пелюстки округлі, оранжеві. Плід збірний, з 
горішковидних сім’янок. 

Росте по всій території України на засмічених місцях, світлих лісах, по чагарниках, на 
трав’янистих схилах [4]. 

До роду Verbena L., родини Verbenaceae належить 20 видів, що ростуть в Європі, країнах 
Південної і Північної Америки, на Кавказі і в Центральній Азії. На території України зростає 3 види: 
вербена (в.) лікарська, в. лежача, в. гібридна [3, 4]. 

Всі вербени – трав’янисті або дерев’янисті рослини, з супротивними листками. Квіти 
двостатеві, неправильні, зібрані в багатоквіткові колоски або напівзонтики, а останні у волоті. 
Віночок з циліндричною або лійковидною трубочкою і чотири-, п’ятироздільним, невиразно 
двогубим відгином. Тичинок чотири, прикріплених до трубочки віночка. Зав’язь верхня, 
чотиригніздна; стовпчик виходить з верхівки зав’язі. Плід – кістянка або він розпадається на чотири 
горішки. 
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Вербена лежача (Verbena supina L.) зростає в степу (на півдні) на вологих піщаних місцях, іноді 
як бур’ян. 

Вербена гібридна (Verbena hybrida Hort.) поширена в Криму. Рослина введена в культуру в 
Криму. 

Перспективною рослиною є вербена лікарська (Verbena officinalis L.), яка являє собою 
багаторічну трав’янисту рослину висотою 25 – 100 см. Стебло чотиригранне, прямостояче або 
висхідне. Листки 2 – 10 см завдовжки, коротко черешкові, яйцевидно довгасті або довгасті, 
перистонадрізані, серединні – перистонадрізані або три роздільні, з нерівно-зарубчастими частками, 
верхні – сидячі, довгасті, перистонадрізані. Квітки двостатеві, зрослопелюсткові, неправильні, у 
довгих колосовидних суцвіттях. Віночок лійковидний, ясно-ліловий. Плоди – горішки. Цвіте у квітні 
– жовтні. 

В Україні зустрічається в Закарпатті, Прикарпатті і Карпатах, а також на півдні Лісостепу. 
Зростає по забур’янених місцях, полях, в садах, городах, узбіччях шляхів, на луках, узліссях та на 
вологих пісках. Трапляється поодиноко або групами по декілька особин, іноді утворює суцільні 
зарості. Популяції Verbena officinalis L. є досить життєвим. Даний вид є стійким до різних 
екологічних стресів [3, 4]. 

Використовують траву, зібрану під час цвітіння рослини. Сушать у теплих, добре 
провітрюваних приміщеннях або на горищі, розстилаючи тонким шаром на чистому папері або марлі. 
Зберігають у паперових мішках або дерев’яних ящиках у сухому приміщенні 

Підземні органи вербени лікарської вміщують: органічні кислоти. В надземній частині виявлені 
іридоїди: аукубін, вербенін, вербеналін; тритерпеноїди: лупеол, урсолова кислота; ефірні олії: 
цитраль, гераніол, нерол та їх ацетати, каріофілен та його оксид; дубильні речовини; гіркоти; 
алкалоїди; стероїди; слизи; силіцієва кислота. В листях – ефірні олії; вітамін С; флавоноїди; таніни; 
органічні кислоти; каротин. В стеблах – ефірні олії (цитраль, гераніол, нерол та їх ацетати, каріофілен 
та його оксид, а також шпатуленол) [5]. 

В народній медицині використовують як зовнішній засіб від чиряків (фурункулів), висипів на 
тілі, при золотусі та різних виразках. Внутрішньо настій вербени п’ють при виснаженні, недокрів’ї, 
мізерних місячних, хворобах печінки й селезінки, при жовтяниці, атеросклерозі, тромбозах, 
бронхітах, для очищення крові при висипах на тілі [3]. 

Нами заготовлені зразки сировини гравілату міського та вербени лікарської з різних місць 
зростання та в різні фази вегетації. 

На кафедрі фармації Івано-Франківського державного медичного університету були досліджені 
надземна та підземна частини гравілату міського та вербени лікарської. В результаті проведення 
реакцій ідентифікації та хроматографії встановлено, що досліджувані види сировини містять 
дубильні речовини, прості феноли, іридоїди, аскорбінову кислоту, органічні кислоти, флавоноїди, 
гідроксикоричні кислоти, вільні цукри, сліди водорозчинних полісахаридів, тритерпенових сапонінів 
та алкалоїдів. 

Проведені дослідження свідчать про перспективність подальшого вивчення гравілату міського 
та вербени лікарської з метою створення нових лікарських засобів. 
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Папороті належать до найдавніших рослин на землі, які нараховують майже 12 тисяч видів, 

розповсюджених по всіх континентах і представлених різними життєвими формами. Проте в умовах 
помірних широт кількість їх незначна. Наприклад, в Україні зустрічається лише 55 видів папоротей [1]. 
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Зростають папороті переважно в тропічних і субтропічних регіонах, однак екологічна 
пластичність багатьох видів відкриває перспективу для інтродукції їх з різних еколого-географічних 
регіонів. Проте недостатня вивченість біології розвитку інтродуцентів, фізіолого-біохімічних 
параметрів видів (особливо з обмеженим ареалом або тих, що не зустрічаються у флорі України), є до 
певної міри лімітуючим фактором при введенні рослин у культуру, що свідчить про необхідність 
глибокого і всебічного вивчення цієї групи рослин. Систематичні фенологічні спостереження 
дозволяють виявити види, які повніше розкривають свої потенційні можливості в умовах культури і 
зможуть поповнити асортимент рослин для декоративного садівництва [2]. 

Інтродукція папоротей, поповнення колекційного фонду відбувається переважно за рахунок видів 
закритого ґрунту. Широкий спектр використання цих рослин – зелене будівництво і фітодизайн [3]. 

Різноманітність форм листкової пластинки, розмірів рослин (від мініатюрних заввишки в 
декілька сантиметрів до високорослих – 1-2 м і більше), їхнього габітусу, можливість використання в 
різних композиційних рішеннях, тяжіння до тінистих місць зростання – ось чим пояснюється 
підвищений інтерес до цих рослин, які можуть бути використані в озеленені, фітодизайні, при 
благоустрої територій (як елемент ландшафту), а також поповнювати асортимент листяно-
декоративних видів для аранжування букетів. Папороті – чудові рослини для кам’янистих та 
альпійських гірок, для посадок біля водойм, на схилах, серед газонів, вони надають міському 
ландшафту мотивів природного характеру, що в наш напружений техногенний вік має неабияке 
значення для релаксації городян. 

Папороті вражають своїм видовим розмаїттям, красою та вишуканістю. Завдяки особливій 
формі куща і філігранним, складнопір’ястим, віялоподібним листям – вайям, папороті відтворюють в 
саду привабливі зони з атмосферою дивовижного спокою і деякою загадковістю, особливо в компанії 
багатьох тіньолюбних культур. Навіть маленька група папоротей серед тіньовиносливих 
ґрунтопокривних рослин під прозорим пологом листяних дерев і чагарників повністю змінює картину 
ландшафту [4].  

Для зовнішнього озеленення промислового міста широко використовується щитник чоловічій. 
Ми спостерігали за ростом, розвитком цих рослин, а також їх декоративністю та спороношенням. 

Для визначення умов зростання було взято вісім ділянок з різним ґрунтом, умовами освітлення. 
Перша ділянка добре освітлена, ґрунт з тирсою; друга – з ущільненим ґрунтом поряд з ірісами; 

третя – напівтінь під сосною на кислому ґрунті; четверта – освітлена, групова посадка; п’ята – 
індивідуальна посадка на газоні, освітлена; шоста – на хвойній подущці (біля рододендронів), 
освітлена; сьома – під дубом; восьма ділянка – папороті в композиції з однорічниками. 

Сукупність декоративних ознак вегетативних органів Dryopteris filix-mas представлена в 
таблиці. 

Таблиця – Морфологічні ознаки Dryopteris filix-mas, що зростає в різних умовах. 
Морфологічні ознаки Ділянка 

Кількість вай Довжина вай, см Кількість пір’я на вайї Наявність сорусів 
1 19,13±0,82 42,09±0,12 38,22±0,49 Відсутні 
2 17,18±0,17 46,35±0,25 46,19±0,08 Присутні 
3 15,08±0,63 98,14±0,47 61,34±0,13 Відсутні 
4 16,32±0,91 42,34±0,43 44,25±0,42 Відсутні 
5 18,43±0,73 58,71±0,37 52,13±0,21 Присутні 
6 22,25±0,22 62,21±0,18 48,33±0,17 Відсутні 
7 10,12±0,78 40,17±0,14 34,36±0,44 Відсутні 
8 21,50±0,11 43,27±0,43 40,63±0,51 Відсутні 

Виявилось, що ця папороть декоративніша, коли зростає в тіні або напівтіні. Довжина вай 
варіює від 40 до 62 см в залежності від умов освітлення, а кількість вай більша там, де більше місця 
для проізростання та світла. 

За період вегетації спостерігалась наявність різного забарвлення листя від жовто-зеленого і 
світло-зеленого (чорнозем + хвоя) до темно-зеленого і жовто-коричневого (щільний чорнозем). 

Таким чином, вивчаючи умови проізростання папоротей в промисловому місті, виявили, що 
декоративність та спороношення їх відрізняються в залежності від експозиції, грунтово-кліматичних 
умов та догляду. 
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УДК:636.594:591.16 
ВПЛИВ ІНКУБАЦІЙНОЇ ЯКОСТІ ЯЄЦЬ МИСЛИВСЬКОГО ФАЗАНА 

НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФАЗАНІВНИЦТВА 
Д. О. Фролов 

Запорізький національний університет 
 
Зараз штучне дичерозведення стало особливою формою ведення мисливського господарства, 

при якому на перше місце виходять проблеми відтворення чисельності природних популяцій. 
Особливого значення це набуває в останні роки, коли проблема збереження, раціонального 
використання та відтворення біологічного різноманіття визнана одним з пріоритетних напрямків 
розвитку природоохоронної діяльності. Зараз фазанівництво набуло в світі значних обсягів: щороку 
лише для випуску в мисливські угіддя вирощується понад 50 млн. особин фазанів, що свідчить про 
особливу зацікавленість цим об’єктом полювання. 

В процесі інкубації, як найважливішому етапі виробничого процесу, одним із головних завдань 
є відбір якісних інкубаційних яєць. Контроль якості здійснюють за такими показниками як маса, 
довжина, ширина та індекс форми, який вимірюється як відношення ширини до довжини яйця.  

Нами було здійснено морфометричні проміри яєць мисливського фазана, наданих 
фазановодами-аматорами, загальною кількістю 80 штук. З’ясовано, що їх середня вага сягає 28,03 ± 
0,27 г (при мінімальній вазі, припустимій для інкубації, в 29 г). Індекс форма в середньому сягає 1,29 
± 0,01, при тому, що рекомендовані нормативи для інкубаційних яєць становлять 1,25. Це свідчить 
про те, що яйця мають більш видовжену форму й менші розміри порівняно з існуючими стандартами.  

Не мали дефектів шкарлупи лише 45,6% від всієї кількості досліджених яєць, інші мали 
мармуровість (70,4 % від загальної кількості яєць із дефектами), нарости (29,54 %), поясність (9,09 
%), тріщини (6,81 %). 11,1 % досліджених яєць мали водночас кілька дефектів шкаралупи. Така 
кількість дефектів шкаралупи свідчить про використання для годування батьківського поголів’я 
неякісного корму, збідненого на вітамінні та мінеральні компоненти. 

Відсоток виведення з досліджуваних яєць склав 27,50 %, що говорить про їх низьку 
інкубаційну якість. Значна загибель зародків на останньому етапі інкубації – 36,25 % від закладених 
яєць – (так звані «задохлики») свідчить про певні порушення режиму інкубації. 25,0 % незапліднених 
яєць (входять також яйця з ембріонами, які загинули в перші чотири доби інкубації) підтверджують 
їх надзвичайно низьку якість та суттєві порушення кормових раціонів батьківського поголів’я. Також 
дещо завищеними виявилися показники для груп «кров-кільце» та «завмерлі» (відповідно 5,0 та 6,25 %). 

Ще раз підтверджено, що яйця з дефектами шкаралупи мають нижчу інкубаційну якість 
порівняно з нормальними інкубаційними яйцями. Найгіршим було виведення яєць з дефектом 
шкаралупи «мармуровість» – лише 22,2 % від закладених яєць з цим дефектом. Найбільша частка 
ембріонів цих яєць загинула на останніх етапах інкубації – 37,04 %. 

Низька якість інкубаційних яєць призводить до отримання молодняка з низькою 
життєздатністю. Наслідком цього є отримання слабкого батьківського поголів’я та поступове 
виродження популяції мисливського фазана, яка утримується в штучних умовах у фазановодів – 
аматорів. Тому виникає необхідність відповідного контролю якості отримуваної продукції на всіх 
етапах фазанівництва, при цьому на особливу увагу заслуговує відбирання якісних інкубаційних 
яєць. 

 
 

УДК 639.2.081.113 
ВПЛИВ КОЛЬОРУ ЛІСКОВОГО МАТЕРІАЛУ 

НА ВЛОВЛЮЮЧУ ЗДАТНІСТЬ СТАВНИХ СІТОК 
Д. С. Христенко 

Інститут рибного господарства УААН 
 
Провідне місце у добуванні риби на водосховищах дніпровського каскаду належить ставним 

сіткам. За даними Інституту рибного господарства УААН, від 80 до 100 % риби на цих водоймах 
виловлюється за допомогою цих знарядь лову [1]. Таке широке розповсюдження вони отримали 
завдяки впровадження в рибництво досягнень промисловості, що дозволило замінити природні 



 Розділ 5. Проблеми раціонального природокористування  

 368

матеріали штучними. Це з одного боку сприяло здешевленню самих знарядь праці, а науково-
технічна революція у промисловості дозволила механізувати сам процес створення сіткового 
полотна, і навіть готових сіток і налагодити їх промислове виробництво, що в свою чергу ще більше 
скоротило трудомісткість роботи над ставними сітками. В результаті змін режиму роботи зі ставними 
сітками і ваги самих сіток, стало можливо майже вдвічі збільшити завантаження рибалок роботою. 
Не менш важливою виявилась і більша вловлююча здатність ліскових сіток порівняно з аналогами із 
капронової та бавовняної делі.  

Іншою причиною, яка обумовила таке масове розповсюдження цих знарядь лову є недостатня 
підготовка ложа рівнинних водосховищ каскаду р. Дніпро для роботи активними знаряддями лову 
[2]. 

Поширенню ставних сіток також сприяє вільна торгівля ними, бо сітки і матеріали для 
виготовлення сіток не потрапили до переліку матеріалів, товарів та речей, які заборонені до вільного 
продажу. Тема нашого дослідження є актуальною, бо зараз ринок України перенасичений великою 
кількістю різнокольорового ліскового полотна і сіток, а вивчення доцільності за цією тематикою до 
сьогодення не велось. 

Метою нашого дослідження було визначити, чи впливає колір ліски, з якої виготовлено ставну 
сітку, на вловлюючи здатність самого знаряддя лову. 

Вихідні іхтіологічні матеріали було отримано з уловів ставних контрольних сіток навесні 2006 
р. з кроком вічка 70 мм, виготовлених із ліски різного кольору з діаметром 0,26 мм і однаковими 
фізичними властивостями матеріалу. За типом будови ставні сітки були рамові з коефіцієнтом 
посадки 0,5, довжиною 50 м. Район дослідження складала акваторія в районі 4-8 буя в нижньої 
частини Кременчуцького водосховища. Збір та обробку іхтіологічних матеріалів проводилась за 
загальноприйнятими в іхтіології методиками [3, 4]. Спостереження за сітками у водній товщі 
проводилось за допомогою оптичної труби. Всього було проаналізовано 30 сіткодіб контрольних 
сіток. 

Колір води у місці проведення дослідження був світло-бурий. 
Для аналізу нами було використано наступні наявні кольорові ліски: безбарвна, жовта, світло-

бура, світло-зелена та синя. В процесі проведення дослідження ми намагалися звести нанівець 
різницю у фізичних якостях лісок і будові самих знарядь лову. 

При прозорості води 1,2 м було проведено візуальне спостереження за полотном сіток. Дель 
світло-бурого кольору зливається з фоном на відстані 45-50 см, безбарвна – 60 см, світло-зелена – 70-
75 см, синя – 90 см і жовта – зливається з фоном лише при віддаленні об’єктива на величину 
прозорості води. 

Аналіз уловів дозволив отримати наступні результати: найбільш уловистою виявилась сітка 
світло-бурого кольору – за вказаний період цим знаряддям лову було добуто 249 кг ляща. Добре 
зарекомендували себе безбарвні і світло-зелені сітки – 201 і 188 кг ляща відповідно. На сітку синього 
кольору було виловлено 102 кг, і на жовту – 74 кг. Причому, середня довжина (l) ляща з світло-бурої 
сітки становила 34 ± 1,6 см, min – 31 см, max – 37 см. З сітки жовтого кольору l = 32 ± 0,23 ( 31-33 
см).  

Отримані результати свідчать про те, що колір матеріалу, з якого зроблено сітку, має істотне 
значення для забезпечення більшої вловлюючої здатності, як по загальній кількості риби, так і по 
кількості вікових класів. В ідеалі він має бути максимально наближеним до кольору води у місці лову 
і в жодному разі він не має сильно контрастувати з фоном оточуючого навколишнього природного 
середовища. Виходячи з наших даних, уловистість сітки маскувального кольору майже в 3 рази 
більша за уловистість сітки контрастного кольору. 

Колір матеріалу, з якого виготовлена ставна сітка має вирішальне значення при забезпеченні її 
максимальної уловистості і здатності виловлювати більш широкий спектр вікових груп. При цьому 
має значення не сам колір, а його максимальне наближення до кольору води в місці постановки 
промислового знаряддя лову. 
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4. «Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод» під редак. Романенко В.Д. – К.: Логос, 2006. – 408 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕМУТАЦІЙНОЇ СУКЦЕСІЇ 

БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ КОРМОВИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ 
О. М. Шевчук 

Донецький ботанічний сад НАН України 
 
Загальновідомою є значна антропогенна трансформованість території південного сходу 

України (в межах Донецької та Луганської областей) через високий рівень розвитку вугільної і 
металургійної промисловості, а також сільського господарства. Площа орних земель у регіоні 
скаладає 62,7% загальної площі усієї території, площа природних пасовищ – 12,2% [3]. Природні 
пасовища на досліджуваній території представлені степовими та лучними угрупованнями, які 
знаходяться на різних стадіях дигресії. Вододільні різнотравно-типчаково-ковилові степи майже 
повністю розорані, а їх залишки охороняються у заповідниках «Стрільцівський степ», «Провальский 
степ» на Донецькому кряжі, «Хомутовський степ» у районі поширення приазовських степів та у 
заповіднику «Кам’яні Могили». На разі степи збереглися невеликими ділянками на схилах ярів, 
балок, берегах річок, відслоненнях гранітів, вапняків та інших кам’янистих порід. Суттєве пасовищне 
навантаження степових та лучних угруповань на південному сході України супроводжується 
спрощенням флористичного складу і структури рослинних угруповань, збідненням таксономічної та 
типологічної різноманітності, порушенням стабільності, зниженням продуктивності [5, 7, 8]. 

Найпоширенішими у районі є степові угруповання на схилах та третій стадії пасовищної 
дигресії, яка характеризується значним нівелюванням травостоїв до досить одноманітних у 
ценотичному відношенні. Такий стан не є запороговим, бо два-чотири роки «відпочинку» цих 
пасовищ забезпечують відновлення структури «типових» угруповань. Тривале ж перебування 
ізольованих степових решток на четвертій (бульбистотонконоговій) та п’ятій (вигін) стадії 
пасовищної дигресії призводить до великих і незворотних втрат біорізноманіття, тому може 
вважатися запороговим (критичним) станом. Розповсюджений на південному сході часто і 
формується внаслідок дії цілого комплексу форм нераціонального господарського використання та 
вказує на нагальну необхідність розробки конструктивних та конкретизованих підходів до 
раціонального використання природних пасовищ з метою відновлення їх біорізноманітності та 
цінності. 

На сьогодні для відновлення порушених випасом природних ценозів можна використовувати 
декілька шляхів [10]. Насамперед, це регулювання пасовищного використання, яке, на нашу думку, є 
дійовим та раціональним шляхом відновлення природних пасовищ. З одного боку, регулювання 
випасу запобігає порушенню природних ценозів, а з іншого – задовольняє потреби 
кормовиробництва. Проте у регіоні з таким антропогенним навантаженням цей шлях дуже важко 
контролювати. Другий шлях – заповідання – допомагає вирішити проблему збереження 
біорізноманітності природних ценозів, відновлення їх структури, але виймає заповідні території з 
кормовикористання та може бути застосованим тільки для ділянок, які дійсно є унікальними і 
цінними з точки зору охорони рослинного світу. Обидва названі шляхи відновлення порушених 
природних угруповань пов’язані з територіями, які знаходять на початкових стадіях антропогенної 
дигресії. Щодо ділянок, повністю порушених діяльністю людини та не здатних до самовідновлення, 
то, на думку авторів, одним з методів їх екологічного відновлення є докорінне поліпшення пасовищ, 
яке полягає у повному знищенні природного травостою та формуванні нового сіяного. Рішення про 
докорінне поліпшення приймається тільки в тому разі, коли відновлення продуктивності природного 
травостою практично неможливе іншими шляхами.  

Запропонована науковим колективом Донецького ботанічного саду НАН України модифікація 
методу докорінного поліпшення пасовищ базується на посіві багатокомпонентних травосумішей з 
декількох районованих сортів багаторічних злакових і бобових кормових трав з обов’язковою участю 
інтродукованих видів, для яких грунтово-кліматичні умови ділянки пасовища, що поліпшується, 
відповідають їхнім біологічним особливостям [2, 4, 6]. Це дозволяє створити травостій, здатний 
блокувати детерміновані стадії стихійної демутації перелогів. Застосування багатокомпонентних 
травосумішей з добором видів, які можуть повністю використовувати ресурси середовища, дозволяє 
значно подовжити термін високопродуктивного використання травостою.  

Метою наших досліджень було вивчення особливостей сукцесії багатокомпонентних 
агрофітоценозів, що утворюються при застосуванні запропонованої модифікації методу докорінного 
поліпшення пасовищ. В дослідження протягом 2000-2005 рр. були включені багаторічні кормові 
агрофітоценози ТОВ «Росія» Волновахського р-ну Донецької обл., які щорічно створюються, 
починаючи з 1989 р. Господарство розташоване на межі Донецької та Приазовської височин та 
займає систему балок і міжбалкових просторів басейнів рік Кальміуса (південно-східна частина 
території) та Дніпра (північно-західна частина). У геоботанічному відношенні територія відноситься 
до Володарського району Жданівского округу Приазовсько-Чорноморської степової провінції 
Причорноморскої (Понтійської) степової провінції Європейсько-Азіатської області [1].  
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При застосуванні запропонованого методу докорінного поліпшення пасовищ утворюються 
багаторічні кормові агрофітоценози, в яких домінують види-культигени, тобто сіяні види. Види-
культигени представлені районованими сортами та інтродукованими видами: Agropyron pectinatum 
(M. Bieb.) Beauv. ′Donetsky Schirokokolosy′, Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl. ′Poltavsky 521′, 
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. ′Krasnodarsky 8′, B. inermis (Leyss.) Holub ′Dneprovsky′, Dactylis 
glomerata L. ′Neva′, Elytrigia intermedia (Host.) Nevski, Festuca arundinacea Schref. ′Baltica′, Lolium 
perenne L. ′Luninsky′, L. multiflorum Lam. ′Warne′, Phleum pratense L. ′DBS 1′, Medicago sativa L. 
′Veselopodolyanskya 11′, Melilotus albus Medih. ′Medik. ′, Onobrychis viciifolia Scop., Trifolium pratense 
L. ′Skif 1′. Свою домінуючу позицію ці види зберігають тривалий (15-20 років) час. Протягом 
існування в агрофітоценози проникають види-бур’яни та з’являються (або відновлюються з насіння) 
види степового різнотрав’я: Sonchus arvensis L., Lapulla squarrosa (Retz.) Dumort., Berteroa incana (L.) 
DC., Aretemisia repens Pall. ex Willd., Ajuga pseudochia Schost., Poterium polygamum Waldst. & Kit., 
Linaria maeotica Klokov, Plantago lanceolata L., Bromopsis riparia (Rehm.) Holub, Euphorbia stepposa 
Zoz тощо.  

Результати вивчення динаміки видового складу багатокомпонентних агрофітоценозів та 
відносин між видами залежно від віку ценозу, отримані дослідженнями попередніх років [9], дали 
можливість побудувати сукцесійний ряд штучних агрофітоценозів. Він складається з трьох стадій: 
початкова стадія посіву (1-3 рік існування): всі вільні ніші зайняті видами – бур’янами, 
взаємовідносини між видами усіх фракцій прості; стадія штучного ценозу (3-15 рік існування): 
домінуючу роль відіграють культигенні види, взаємовідносини між видами ускладнюються; стадія 
напівприродного агрофітоценозу (15-20 роки існування): види степового різнотрав’я починають 
відігравати помітну роль в ценозі, взаємовідносини між видами наближаються до природних.  

Продуктивність багаторічних кормових кормових агрофітоценозів є високою протягом 
тривалого часу (до 15 року існування) -200-230 г/м2, порівняно з продуктивністю природних пасовищ 
– 80-90 г/м2. З 15 року існування вона знижується і становить 120-140 г/м2. У зв’язку з цим, деякі 
ділянки починають виводитись з-під інтенсивного господарського використання, і замість 
двохразового сінокошення за вегетаційний період впроваджується одноразовий сінокіс у рік, або 
навіть у два-три роки. У таких агрофітоценозах продовжують домінувати види-культигени Bromopsis 
erecta «Krasnodarsky 8», Dactylis glomerata «Neva», Elytrigia intermedia (Host) Nevski, Festuca 
arundinacea «Baltica», Phleum pratense «DBS 1». Проте у цьому ценозів значно зростає роль степових 
злаків Elytrigia repens (L.) Nevski, Poa angustifolia L., Poa compressa L., з’являються нові степові види: 
Festuca valesiaca Gaudin, Goniolimon tataricum (L.) Boiss., Gypsophila paniculata L., Helichrysum 
arenarium (L.) Moench, Hieracium virosum Pall., Hypericum elegans Stephan ex Willd., Koeleria ctistata 
(L.) Pers. , Medicago romanica Prodan, Plantago urvillei Opiz тощо. Видова значущість – 19 видів на 1 
м2. Усього відмічено 60 видів, з них – 9 видів-культигенів, 31 вид – аборигенних степових видів, 
решта – види-бур’яни з низькою частотою трапляння. Порівняно з ценозами 15 року існування у 
досліджуваних ценозах зменшується кількість власне бур’янів (32 і 20 відповідно), та зростає 
кількість степних видів (22 і 31 відповідно).  

Таким чином, багаторічні кормові агрофітоценози при зменшенні інтенсивності господарського 
використання починають відновлюватись у природні ценози, причому за показниками видового 
складу та ролі видів вони наближаються до природних ценозів другої стадії пасквальної дигресії. 
Спираючись на класичну схему демутації (яка складається з п’яти стадій: піонерної, агломеративної, 
стадії вторинних угруповань, природних та типових), досліджувані агрофітоценози знаходяться на 
стадії вторинної вторинних угруповань – досить зімкнутих, проте з порушеною структурою і 
включенням алохтонних елементів. 

Отримані результати дають змогу стверджувати, що багаторічні кормові агрофітоценози, 
створені з застосування модифікації методу докорінного поліпшення, як ефективний шлях 
раціонального використання та екологічного відновлення антропогенно перетворених ділянок. 
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Здавна людину цікавила рослинність, що її оточує. Велика кількість лікарських рослин 

використовуються людством з метою лікування різних захворювань вже не одне століття. Та існують 
рослини, які поряд з лікарськими мають ще й інсектицидні властивості і можуть бути використані в 
захисті рослин.  

За даними матеріалів міжнародних конференцій по природних пестицидах можна зробити 
висновок, що останніми роками вчених США, Німеччини, Болгарії, Польщі і інших країн зацікавили 
пестициди рослинного походження. Хоч ще зовсім недавно практичне використання рослинних 
препаратів обмежувалось регіонами південно-східної Азії та Африки. Саме тут були виявлені 
ендемічні рослини (далматинська ромашка, азадірахта та ін.). 

У присадибних господарствах, колективних садах, на городах для захисту овочевих, плодово-
ягідних та інших культур від шкідників і хвороб крім хімічних і біологічних засобів можна 
використовувати настої та відвари, виготовлені з диких та культурних рослин, які мають 
інсектицидні властивості і ростуть в умовах України. Тож зупинимося на деяких рослинах, які 
поєднують в собі інсектицидні та лікарські властивості і можуть бути використані, як в медицині, так 
і в захисті рослин від шкідливих організмів. Однією з них є цибуля городня. ЇЇ свіжий сік допомагає 
при захворюваннях кишечника, в поєднанні з медом він лікує ангіну і інші простудні захворювання. 
В той же час настій з лушпиння цибулі є захисним засобом для плодових та інших культур проти 
павутинного кліща, попелиць, гусениць совок, біланів, медяниць, листокруток. Для приготування 
настою, заливають 200г сухого лушпиння 10л теплої води і настоюють 4-5 діб. Для захисту томатів 
від попелиць та фітофторозу беруть 1 кг подрібнених квіткових стрілок з цибулинами та молодим 
листям, замочують у воді протягом 12 днів з розрахунку 1кг сировини на 3л води. Рослини 
обприскують 2-3 рази за вегетацію. 

Часник, так само, як цибуля дуже ефективний антипростудний засіб. Використавується для 
полоскання горла у вигляді часникової води (1 головка на стакан води) під час ангіни. Крім того, 
проти попелиць та кліщів на сільськогосподарських культурах використовують настій часнику: 100-
150г подрібненого сухого листя та лушпиння настоюють в 10л води протягом 24 годин. 

Картопля вміщує цукри, що легко засвоюються, а також калій, сірку, фосфор, хлор. Сік сирої 
картоплі використовують при порушеннях травневої системи та нервових захворюваннях. А настій 
1,5-2 кг зеленого або 0,6-0,8 кг сухого бадилля в 10л теплої води протягом 3-4 год. ефективний проти 
попелиць, кліщів та гусениць молодших віків. Обприскувати настоєм необхідно від початку 
розпускання бруньок через кожні 10 днів. 

Кульбаба аптечна відома всім, але далеко не всі знають про її харчові та лікувальні 
властивості. Використовувати в їжу можна майже всі частини рослини. З кульбаби роблять салати та 
приправи, супи та солянки, маринади та варення. Хімічний склад цієї рослини дуже різноманітний і 
багатий. Крім вітамінів вона вміщує органічні кислоти, гіркі та білкові речовини, спирт, аспарагін, 
смолисті речовини, залізо, кальцій. А за вмістом фосфору кульбаба випереджає всі листові овочі. 
Використовується при хронічних холецистітах та гастритах, для збудження апетиту та покращення 
діяльності шлунку та кишечника, підвищує секрецію травних залоз. Корисна для профілактики 
атеросклерозу. В захисті рослин кульбаба використовується проти попелиць, кліщів, медяниць. 
Застосовують листя, коріння і цілі рослини. Для приготування настою беруть 200-300г подрібненого 
коріння або 400г свіжого листя і настоюють 2-3 год. у 10л теплої води.  

Щавель звичайний багатий вітаміном С, щавелево-кислим калієм та щавелевою кислотою. 
Рекомендується для покращення функції печінки та жовчного міхура, а також при авітамінозі. Проти 
кліщів та попелиць використовують настої з щавлю: 300г подрібненого листя або 400г листя і 
коріння настоюють в 10л води протягом 2-5год.  

Деревій звичайний, крім ефірного масла містить алкалоїди, смоли, органічні кислоти, каротин, 
вітаміни С і К, дубильні речовини, мідь. Завдяки багатому хімічному складу деревій дуже корисний 
для організму людини. Він має спазмолітичну дію на гладку мускулатуру кишечника, моче- та 
жовчовивідних шляхів, заспокійливу дію при спазмах кишечника. Наявність ефірного масла та 
хамазулену обумовлює протизапальну, бактерицидну, антиалергічну та ранозаживляючу дію деревію 
звичайного. Як засіб захисту рослин від медяниць, гусениць молодших віків, кліщів та попелиць 
використовується надземна частина рослини. Подрібнюють 800г трави, заливають кип»ятком і 
настоюють 1,5-2 доби або кип»ятять 30 хв. 

Ромашка аптечна має приємний ніжний аромат, який забезпечує їй ефірне масло. Також вона 
містить багато біологічно активних речовин, корисних для організму людини. Діє ромашка, як 
заспокійливий, протиспазматичний, антисептичний та знеболюючий засіб. Використовується, як 
косметичний засіб. Подрібнені квіти ромашки (15-20г) настоюють в 10л води протягом 12 год. і 
обприскують сільськогосподарські культури для захисту від попелиць, кліщів та молодих гусениць. 
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Полин гіркий відомий, як заспокійливий засіб при захворюваннях нервової системи. Його сік 
швидко заживляє рани при опіках. Вміст абсентину та анабсентину надає рослині гіркого смаку. 
Відвари з полину застосовують для обприскування рослин проти гусениць лускокрилих шкідників 
овочевих і плодових насаджень. Подрібнену суху траву (700-800г) заливають 1л води, настоюють 
24год і кип»ятять 30 хв. Проціджують та розбавляють в два рази водою. 

Ефективним є поєднання декількох рослин, з метою підсилюючої інсектицидної дії. Досить 
ефективним проти колорадського жука є суміш: 350-400г полину, 7-10 стручків гіркого перцю, 100г 
листя чистотілу та 100г стебел часнику. Всі компоненти залити відром окропу і настоювати 12 год. 
Відцідити і обробити кущі з личинками молодшого віку. 

Суміш часнику, тютюну та цибулі, застосовують проти листогризучих гусениць та попелиць. 
Використовують голівки часнику, відходи тютюну та лушпиння цибулі. Протягом 2 год. в 10л води 
кип»ятять 200г тютюну та 150-200г цибулі. Добавляють 200г часнику, охолоджують суміш і 
розводять з 10л води. 

Крім настоїв та відварів з вищезгаданих інсектицидних рослин використовують і ряд інших. 
Перець стручковий гіркий застосовують проти медяниць, трипсів, колорадського жука, 

листогризучих гусениць, слимаків. 
Надземні частини та коріння томатів – проти попелиць, клопів, хрестоцвітних блішок та 

молодих гусениць.  
Нагідкі лікарські застосовують для захисту від нематод, фузаріозу, кліщів.  
Чистотіл звичайний пригнічує трипсів, щитівок, медяниць, гусениць молей та біланів.  
Коріння хріну, яке можна застосовувати 3-5 разів, захищає рослини від попелиць та кліщів. 

Сильні інсектицидні властивості мають кінський каштан та волоський горіх. 
Вважається, що хвойний екстракт (2 ст. ложки на 10л води) – добрий відлякуючий засіб проти 

метеликів, навіть таких шкідливих, як яблунева плодожерка. 
Системи захисту сільськогосподарських культур рослинними інсектицидами поки що, не існує, 

але добре відомо, що застосовувати їх можна з ранньої весни і майже до збирання врожаю. 
Більшість настоїв та відварів необхідно використовувати одразу ж після їх приготування. 

Температура води для настоїв не повинна перевищувати 40 С.  
Обприскування необхідно проводити в вечірні години, оскільки багато рослинних препаратів 

втрачають на сонці свої інсектицидні властивості. Для кращого прилипання розчину, додають 
господарське або рідке мило (10-20г на 10л розчину) і токсична дія на шкідника буде тривалішою. 

Але не лише у вигляді настоїв та відварів, а й під час росту інсектицидні рослини відлякують 
шкідників або створюють для них несприятливі умови. Так наприклад, садіння часнику та цибулі 
поміж кущів смородини та суниці відлякує брунькового кліща. Малина, що росте поряд з яблунею, 
захищає дерево від парші, а яблуня в свою чергу позбавляє малину сірої гнилі. Висаджування томатів 
в міжряддя смородини знижує заселеність кущів попелицями, а також відлякує дорослих пильщиків. 
Цибуля, висаджена між кущами суниці (1 цибулина на 4 кущі суниці) захищає від сірої гнилі. Для 
боротьби з гладіолусовим трипсом рекомендується підсів до гладіолусів чорнобривців, нагідок, 
цибулі, часнику, які не пошкоджуються трипсами. Висадка серед білокачанної капусти і моркви 
шалфею допомагає боротися з капустяною совкою і морквяною мухою. Зберегти капустяні культури 
від весняної капустяної мухи допоможе висаджений серед них сельдерей. Хрін висаджений серед 
картоплі збереже його від картопляного клопа, а квасоля відлякуватиме колорадського жука. Для 
зменшення чисельності капустяної попелиці краще розміщувати капусту поряд з томатами [1,2]. 

Але існують рослини-бур’яни, проти яких необхідно проводити інтенсивний захист 
сільськогосподарських рослин. На бур’янах розвиваються різні види шкідників та хвороб культурних 
рослин.  

Поширенню капустяних біланів сприяють редька дика, гірчиця польова. Резерватором 
картопляної нематоди є паслін чорний. Збудник чорної ніжки капусти переходить з дикої гірчиці, 
кила капусти розвивається на хрестоцвітних бур»янах, несправжня борошниста роса цибулі – на 
осоті. 

Для захисту рослин від шкідників важливо також приваблювання корисних комах за 
допомогою медоносів: насінників цибулі, моркви, петрушки, хріну, а з дикорослих: дикої цибулі, 
звіробой, молочаю, мальви, шипшини, кульбаби. 

 
1. Довідник із захисту рослин. Під ред М.П.Лісового.- Київ: Урожай, 1999.- 743 с. 
2. Златанова А.А., Мазина В.В. Растения защищают растения / Наш сад.- №7.- 1979.- Москва.- С. 55-60. 
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УДК: 502.7 : 581.5 : 581.9 : 631.95 : 632.5 
НЕОФІТИ ІЧНЯНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 

Р. І. Бурда, І. В. Нестеренко 
Національний аграрний університет 

 
Процеси фітоінвазій оцінюються екологами як серйозна загроза стабільності і цілісності 

наземних і водних екосистем. Ця ситуація зумовила розробку Глобальної стратегії заносних рослин, 
яка втілюється в життя через Національні стратегії, а успішність її виконання відображається у 
Національних доповідях про збереження біологічної різноманітності Сторін Конвенції ООН Про 
біологічну різноманітність. Зрозуміла гострота проблеми заносних рослин на територіях, що 
підлягають особливій охороні з метою збереження, відтворення і ефективного використання 
природних комплексів та об’єктів з особливою природоохоронною, оздоровчою, історико-
культурною, науковою, освітньою та естетичною цінністю. 

Ічнянський національний природний парк (далі ІНПП) разом з Мезенським національним 
природним парком – найбільші за площею, наймолодші за часом заснування складові природно-
заповідного фонду такої високої категорії у Чернігівській області. У контексті викладеного вивчення 
заносних рослин, понад усе, інвазій неофітів, з’ясування шляхів їх проникнення і чинників, що 
зумовлюють їхню натуралізацію і подальшу експансію, є актуальним екологічним завданням. 

Національний природний парк «Ічнянський» заснований Указом Президента України № 
464/2004 від 21.04.2004 р. на площі 9665,8 га [4]. У природному відношенні це північно-західна 
частина Лівобережно-Дніпровської Лісостепової провінції (басейн Удаю, правої притоки Сули). 
Угіддя ІНПП збігаються з двома типами місцевості – плоско-хвилястий вододільний між річками 
Удай та Лисогір та заплавний. У постійне користування (4686,1 га або 48,5%) надана колишня 
територія Прилуцького держлісгоспу, включаючи ландшафтні заказники та заповідні урочища. У 
структурі угідь ІНПП переважають ліси – 78,3% загальної площі, болота – 14,6%, під водою – 1,2%, 
порушені землі становлять 5%, сільськогосподарські угіддя – 0,5%, включаючи ріллю – 0,1%, а решта 
0,4% зайняті дорогами, селами тощо. 

Листяні ліси складені грабово-дубовими, липово – грабово-дубовими (ліщинові, зірочникові, 
волосисто-осокові, яглицеві) угрупованнями; є ділянки сосняків, лучних степів, заплавних лук та 
низинних боліт. Разом вони становлять дивне, неповторне ядро ІНПП. Характерною рисою 
природних або точніше напівприродних екосистем, яка відмічається багатьма дослідниками 
Ічнянщини, є їх роздрібненість [3]. Усе це становить певну передумову проникнення, натуралізації і 
розповсюдження чужинних видів рослин. Попередньо нами виділені наступні сім «гарячих точок», 
які потребують постійної уваги, ретельного стеження за процесами фітоінвазій: прируслова заплава, 
центральна частина заплави, лісові масиви з інтродукованих деревних і кущових лісових і 
декоративних порід, сільськогосподарські угіддя, порушені землі, селітебні території, дороги. 
Наступне їх обстеження протягом вегетаційного періоду 2006 р. підтвердило це припущення.  

Прируслова заплава становить загрозу занесення діаспор чужинних рослин водою ззовні і 
подальшого поширення їх у межах ІНПП. У воді річечки Удайки відмічена елодея канадська (Elodea 
canadensis Michx.). 

Центральна частина заплави – її екосистеми, порушені внаслідок меліоративних осушувальних 
заходів, наразі інтенсивно не використовуються, вони перебувають на початкових етапах відновних 
сукцесій і не спроможні протистояти проникненню чужинних видів. Як і в заплавах багатьох інших 
річок, із неофітів утворив зарості ехіноцист лопатевий (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Grey), 
який займає вільну нішу ліан. У цих екосистемах, як і подекуди вздовж доріг, поширені борщівник 
Мантегацці (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier) та борщівник Сосновського (Heracleum 
sosnowskyi Manden.). 

Лісові масиви з інтродукованих деревних і кущових лісових і декоративних порід, створені на 
місцях колишніх лісів, зазвичай оточують напівприродні насадження аборигенних порід. Вони є 
джерелами діаспор чужинних видів дерев і кущів. Серед них дають самосів і інтенсивно 
поширюються клен негідний або ясенелистий (Acer negundo L.), аморфа кущова (Amorpha fruticosa 
L.), карагана дерев’яниста (Caragana arborescens Lam.), ясен американський (Fraxinus americana L.), 
ясен ланцетний (F. lanceolata Borkh.), жимолость татарська (Lonicera tatarica L.), дуб червоний 
(Quercus rubra Du Rei), черемха пізня (Padus serotina (Ehrh.)Ag.), черемха віргінська (P. virginiana (L.) 
Roem.), робінія звичайна (Robinia pseudoacacia L.). Поряд з названими клен цукристий (Acer 
saccharinum L.), айлант високий (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) схильності до розповсюдження не 
проявляють. 
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Сільськогосподарські угіддя зазвичай є осередками умисного і неумисного занесення, 
нагромадження і подальшого розповсюдження діаспор чужинних видів. В ІНПП у цих «гарячих 
точках» особливо надукучливими бур’янами проміж неофітів є незбутниця дрібноквіткова (Galinsoga 
parviflora Cav.), триреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.). Проте обидва 
види є досить давніми чужинцями і вже стали рівноправними компонентами агрофітоценозів в 
Україні. 

Порушені землі (передусім колишній піщаний кар’єр) перебувають на різних стадіях відновних 
сукцесій, є досить уразливими і динамічними антропогенними екосистемами ІНПП. Серед неофітів 
укажемо на такі: злинка канадська (Conyza canadensis (L.) Cronq.), чорнощир нетреболистий 
(Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen), види роду Xanthium L., а серед неофітів-кущів – маслинка 
вузьколиста (Elaeagnus angustifolia L.). 

Селітебні території (села Кікали, Коршаки, Монастирище, Хаєнки тощо) займаючи незначну 
площу, становлять загрозу занесення і поширення чужинних декоративних рослин. Наприклад, 
обабіч доріг у межах сіл, біля парканів поширені айстра американська (Aster novae-angliae L.), айстра 
віргінська (A. novi-belgii L.), нагідки лікарські (Calendula officinalis L.), космос двічіперистий (Cosmos 
bipinnatus Cav.), марунка запашна (Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.), рудбекія ланцетна (Rudbeckia 
laciniata L.), золотушник високий (Solidago altissima L.), соняшник бульбистий (Helianthus tuberosus 
L.), шипшина зморшкувата (Rosa rugosa Thunb.), горобина горобинолиста (Sorbaria sorbifolia (L.) A. 
Br. ), бузок звичайний (Syringa vulgaris L.) тощо. За межі присадибних садків поширюються вишня 
звичайна (Cerasus vulgaris Mill.), агрус відхилений (Grossularia reclinata (L.) Mill), шовковиця біла 
(Morus alba L.), виноград Ізабелла (Vitis labrusca L.), виноград справжній (Vitis vinifera L.). Дівочий 
виноград п’ятилисточковий (Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.), вийшовши за присадибні 
ділянки, розповсюдився у прилеглих лісових насадженнях. Як правило, спостерігаються форми з 
потужними пагонами, на яких добре розвинені вусики. Вони легко забираються на дерева і, 
проникаючи через полог дерев, повністю їх обплітають. 

Дороги: автодорога Київ-Ічня, яка перетинає ІНПП, та залізниця, що проходить неподалік, є 
шляхами занесення чужинних рослин ззовні, а чисельні місцеві дороги сприяють розповсюдженню 
адвентивних видів у межах ІНПП. Наприклад, вздовж доріг разом зі звичними чорнощиром 
нетреболистим спостерігаються час від часу плями тонколучника однорічного (Phalacroloma annuum 
(L.) Dumort.) та тонколучника північного (Ph. septentrionale (Fernald & Wiegand) Tzvelev), проте 
обширних заростей ці неофіти ще не набули. 

Стеження за динамікою чужинних видів, з’ясування умов їхньої появи, механізмів розселення, 
подальшої поведінки – визнані одними з головних завдань у системі наукових досліджень природно-
заповідного фонду [2]. В Україні такі дослідження є традиційними, в останнє десятиріччя вони 
набувають системності [1].  

У межах ІНПП підлягають охороні унікальні, багаті за біологічною різноманітністю 
екосистеми. Це комплекс лісових, лучно-степових, лучних, водно-болотних екосистем, що 
відрізняються високою фрагментарністю, спричиненою природними чинниками або діяльністю 
людини [3]. Усі вони дуже чутливі до антропогенного впливу, уразливі, а деякі досягли стану власне 
антропогенних екосистем. У цілому екосистеми ІНПП характеризуються як такі, що мають середній 
та високий ступінь антропогенної трансформації. Саме тому у блоці геліофототрофів наявні вільні 
екологічні ніші, що є глибинною передумовою фітоінвазій. Проміж напівприродних лісових 
екосистем парку є такі, що виглядають осередками діаспор чужинних видів, або джерелами міграції 
чужинних видів-неофітів дерев та кущів. Потенційна спроможність до розповсюдження жолудями, 
наприклад, дуба червоного підсилюється відсутністю сходів або підросту саме в цих місцях 
аборигенних лісових дерев або кущів. 

Неофіти в ІНПП поширюються нерівномірно, вони трапляються, як правило, на порушених 
землях, вздовж доріг, а також у селах, під парканами, на пустирях тощо. Більшість неофітів проникли 
у зв’язку з умисною діяльністю людини, через її необачні вчинки: садові, паркові, лісові, 
лісомеліоративні насадження тощо. Трав’янисті неофіти цієї категорії є «втікачами» з присадибних 
ділянок. Адвентивні види, що є польовими або рудеральними бур’янами, мають загальний для 
України ступінь екологічної загрози, поширюючись спонтанно.  

Усі разом неофіти створюють загрозу місцевій флорі, суттєво змінюючи ландшафти ІНПП. 
Вони, можливо, порушують харчові ланцюги, вносять певні збурення у кругообіг речовини, 
трансформацію енергії, викривлюють передачу інформації. Своєчасні і обґрунтовані запобіжні 
заходи щодо рослинних інвазій дозволять не лише ефективно запобігати деградації порушених 
біоценозів, але і здійснювати природоохоронні заходи з мінімальними матеріальними витратами. За 
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загального високого ступеня розповсюдження заносних рослин в Україні навряд чи реально 
сподіватися а те, що вони випадуть з угруповань у межах природно-заповідного фонду самі собою 
без спеціальних спрямованих заходів екологічного управління. 

Не зважаючи на епізодичність наших спостережень, висновок очевидний. Систематичне 
вивчення шляхів проникнення, способів занесення і ступеню натуралізації адвентивних рослин в 
ІНПП зробить можливим зменшити їх чисельність і видове багатство, що означає збереження 
унікальності і своєрідності автохтонної та аборигенної фітобіоти.  

Передумовою збереження аборигенної фітобіоти ІНПП безпосередньо є сприяння ходу 
відновних сукцесій, що наближають екосистеми до їхнього клімаксового стану, а як результат, – 
вільні екологічні ніші перестануть існувати як такі.  

Перманентними запобіжними заходами щодо фітоінвазій в ІНПП є звичайне своєчасне 
викошування обабіч доріг, де поширюються різноманітні бур’яни, включаючи неофіти; посилення 
пропаганди культури господарювання у межах національного природного парку серед постійних 
мешканців парку (знищення рослинних залишків, своєчасне обкошування садиб, городів, квітників, 
догляд за кладовищем); заборона неконтрольованого ввезення будь-якого посадкового і посівного 
матеріалу для вирощування у межах парку тощо. 

Цю інформацію доцільно використати при плануванні території ІНПП, визначенні його 
функціональних зон тощо. Наприклад, в місцях поширення борщівників недоречно прокладати 
екологічні стежини, організовувати екскурсійні маршрути або місця відпочинку. 
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ОХРАНА МЛЕКОПИТАЮЩИХ В УКРАИНЕ 

А. М. Волох  
Таврическая государственная агротехническая академия 

 
В начале ХХ ст. в Украине 45 видов диких млекопитающих являлись объектами 

хозяйственного использования, из которых наибольшее значение имели: заяц-русак, лисица, хорь 
лесной, крот, водяная полёвка, серая (амбарная) крыса, малый и крапчатый суслик [6]. В лесных 
районах охотились на копытных, которые уже тогда находились на грани исчезновения. Благодаря 
интродукции животных, внедрению законодательных и практических мер по их охране, к середине 
ХХ ст. удалось частично восстановить ареалы байбака, бобра, зубра, кабана, лося, благородного 
оленя и косули, а также создать популяции европейского муфлона, лани и пятнистого оленя. Очень 
успешной оказалась акклиматизация ондатры и енотовидной собаки, которые сейчас обитают во всех 
природных зонах страны. Начиная с 1962 г. в Украине стали проводить ежегодные учёты 
численности охотничьих животных. Хотя их результаты обладают невысокой точностью, всё же 
благодаря ним стало возможным планирование размера изъятия животных и элементарное 
управление их ресурсами. 

Хотя в конце ХХ ст. произошло переосмысление экологического значения представителей 
животного мира в природе, популяции некоторых видов сократились настолько, что им стало 
угрожать исчезновение. В Чёрном и Азовском морях с 1965 г. был прекращён промысел дельфинов, 
который длился более двух столетий. Перестали также заготавливать шкурки небольших грызунов и 
мелких хищников. Таким образом, к 1980 г. количество охотничьих видов млекопитающих в стране 
сократили до 30, к 2000 г. – до 22, а многие вообще получили охранный статус (табл. 1). Во многом 
этому способствовало создание Красной книги Украинской ССР (1980), куда было занесено 29 видов  
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Таблица 1 – Хозяйственный и охранный статус млекопитающих Украины 
Количество охотничьих видов* Количество охраняемых видов 

Отряд в 1935 г. в 1979 г. в 2000 г. Красная книга Украинской 
ССР, 1980 

Красная книга 
Украины, 1994 

Насекомоядные 2 1 1 5 4 
Рукокрылые - - - 13 12 
Зайцеобразные 3 2 2 - 1 
Хищные 16 13 6 3 8 
Грызуны 16 6 5 6 11 
Парнокопытные 5 8 8 1 1 
Ластоногие - - - 1 1 
Китообразные 3 - - - 3 

Всего: 45 30 22 29 41 

* – к этой категории также отнесены виды, численность которых контролировалась направленным уничтожением, а 
полученная продукция перерабатывалась (водяная полёвка, тушканчики, хомяк, слепыши, суслики). 

млекопитающих [4]. Ранее 3 вида (выхухоль обыкновенная, зубр и тюлень-монах) включили в 
Красную книгу МСОП и для восстановления их популяций в Украине прилагались значительные 
усилия. В 1929-1940 гг. в бассейнах Днепра и Северского Донца было расселено 366 особей 
выхухоли, но это не принесло ожидаемых результатов – вид повсеместно исчез. Однако в 70-е годы 
выхухоль проникла в Украину по р. Сейм из соседней Курской области (Россия), где была 
интродуцирована в 1953-1961 гг. Пребывание тюленя-монаха в наших водах доказать не удалось, 
зато восстановление популяций зубра оказалось весьма успешным. Благодаря искусственному 
расселению, в 1995 г. на территории 9 областей обитало 659 особей этого вида, неудачной оказалась 
лишь интродукция зубра в Крыму. В последующие годы, после получения Украиной независимости 
и смены политического курса, произошло значительное ухудшение экономической ситуации, что 
привело к безработице, обнищанию населения и росту браконьерства. Это отрицательно повлияло на 
динамику численности всех крупных млекопитающих, способствовало резкому сокращению их 
ресурсов и исчезновению небольших группировок копытных. Негативное влияние на популяции 
зубра оказал также отстрел животных иностранными охотниками, первоначальной целью которого 
была селекция, а последующей – изъятие трофейных экземпляров для улучшения финансового 
состояния охотничьих хозяйств. Это стимулировало незаконное изъятия зверей случайными людьми 
и поэтому к 2000 г. численность зубров в нашей стране снизилась до 426, а в 2003 г. – до 375 особей.  

В 1994 г. была издана Красная книга Украины, в которую было включено 41 вид 
млекопитающих, среди которых наиболее многочисленной группой являлись рукокрылые (12 видов), 
грызуны (11 видов) и хищные (8 видов) [5]. Всех летучих мышей и некоторых хищных (выдра, 
барсук) взяли под охрану в подражание европейской тенденции, хотя состояние их некоторых 
популяций не вызывает особых опасений. В частности, в конце ХХ ст. очень расширился ареал 
средиземноморского нетопыря, который сейчас является самым много-численным видом 
рукокрылых в антропогенном ландшафте Южной Украины. Выдра и барсук значительно 
продвинулись в степную зону и образовали здесь значительные локальные группировки. Их 
численность в стране очень возросла и сейчас даже превышает ресурсы видов, которые регулярно 
используются в процессе охоты (олени благородный, пятнистый, лань и другие). Поэтому многие 
практики и зоологи высказываются за возвращение этим видам статуса охотничьих зверей с 
ограниченным режимом использования (добыча по лицензии). Это придаст мониторингу и охране 
популяций экономическую целесообразность, поскольку, несмотря на запрет, нелегальная охота на 
барсука в нашей стране никогда не прекращалась. Выдру пока что спасает отсутствие моды на её мех, 
что, как показывает история, является временным делом.  

В 1996 г. Украина присоединилась к Конвенции об охране дикой флоры и фауны и 
естественных сред обитания в Европе (Берн, 1979 г.) с некоторыми исключениями. С целью 
предотвращения отрицательного влияния на популяции других видов, серьезного вреда скоту и 
другим объектам собственности, в нашей стране допускается регулирование численности волка [3]. 
Это связано с тем, что во многих европейских странах этот хищник является редким и исчезающим 
животным, а у нас его численность очень увеличилась (с 576 особей в 1975 г. до 2352 в 2003 г.) и эта 
тенденция сохраняется. В Украине также разрешается использование запрещенных некоторыми 
положениями Конвенции способов лова животных (ловушек и сетей с научной целью и для 
переселения, а также капканов для изъятия бобра, волка, лесного хорька, каменной и лесной куниц). 
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Однако сейчас все эти животные, кроме волка, добываются исключительно редко, а охота для них не 
является лимитирующим фактором.  

Из-за трансформации коренных биотопов и инсуляризации, многие виды не смогли 
адаптироваться к новым условиям, и их численность очень сократилась. К настоящему времени 
депрессия охватила популяции сусликов, слепышей, тушканчиков, степного хорька, европейской 
норки, горностая и других зверей. Однако, в структуре териофауны Украины в течение ХХ ст. 
значительно выросло количество охраняемых видов, и существенно сократилась количество 
охотничьих. Это является следствием не только ухудшения состояния определенных популяций, но и 
отражает гуманистические настроения украинского общества и улучшение экологической 
образованности населения. 

В условиях интенсивной трансформации среды обитания и усиления давления антропогенного 
фактора на природу, необходимым условием сохранения животных является управление. Оно 
представляет собой систему научно обоснованных мероприятий, направленных на охрану, 
воспроизводство, рациональное использование ресурсов с целью получения максимума продукции 
при минимальном воздействии на среду и популяции. Большей частью управление предусматривает 
использование двух главных стратегий: поддержку длительного максимально устойчивого изъятия и 
поддержку оптимальной устойчивой численности. Первая обычно используется при эксплуатации 
ресурсов охотничьих видов, а вторая – для тех, которым угрожает исчезновение [7]. Но их реализация 
невозможна без мониторинга за состоянием численности и структуры популяций, ведь обе стратегии 
предусматривают проведение мероприятий, направленных на ежегодное воспроизводство размера 
группировок животных в соответствии с ёмкостью среды. Состояние последней оказывает сильное 
влияние на животных. Как известно, акции сокращения численности и попытки уничтожения 
некоторых млекопитающих, например, хищников, имели лишь временный успех. Напротив, 
разрушение основных биотопов приводило к полному исчезновению животных, поскольку 
изменение условий обитания влияет на качественные показатели среды. К этому популяция не 
способна адаптироваться сокращением плотности, как это происходит при сокращении количества 
доступных ресурсов. При уменьшении популяции увеличивается количество необходимых ресурсов 
в расчёте на 1 особь, что приводит к восстановлению и увеличению численности. Естественно, что 
это возможно при гибели или изъятии животных в размерах, не превышающих критическую 
величину плотности, поскольку между интенсивностью воспроизводства и плотностью населения у 
различных млекопитающих существует нелинейная зависимость. В частности, копытные, популяции 
которых контролируются К-отбором, легко выдерживают смертность, уровень которой близок к 
размерам воспроизводства. Среди наиболее чувствительных к чрезмерному снижению плотности 
являются все виды летучих мышей, оленей, медведей. Напротив, животные с r-отбором (ондатра, 
заяц-русак, тушканчики, хорьки, байбак и прочие) подвержены меньшему риску к сокращению 
численности. Однако среди них есть стенобионты (рысь, перевязка, бобр, слепыши и др.), которые 
имеют небольшую экологическую валентность и способны обитать в небольшом количестве 
биотопов. Это делает их очень зависимыми от качественных преобразований среды обитания, что 
имеет место в нашей стране.  

Сейчас практически все популяции млекопитающих в Украине пребывают в условиях 
постоянного воздействия антропогенного фактора на среду. Это выражается в регулярном 
разрушении и восстановлении агроценозов сельскохозяйственном производстве, в нарушении 
скорости и направленности сукцессий, в замене естественных биотопов искусственными, к чему 
животные не могут приспособиться за короткие сроки. С другой стороны, некоторые из них являются 
объектами изъятия браконьерами, охотниками, случайными людьми, с недавних пор – 
коллекционерами, что приводит к уменьшению их численности и отрицательно влияет на 
воспроизводство. 

Создание различных заказников, лишённых действенной охраны, увеличение количества видов 
на страницах Красной книги и изменение их охранного статуса вовсе не способствует улучшению 
ситуации. Более того, мониторинг популяций большинства редких видов в Украине никем не ведётся 
и поэтому их реальное состояние остаётся неизвестным. Исключение составляют лишь звери, 
которые одновременно включены и в перечень охотничьих, и в списки охраняемых видов (зубр, 
медведь, рысь, лесной кот, выдра, барсук, норка, горностай). Однако, поскольку их ресурсы 
использовать нельзя, учёт численности, возложенный на охотничьи организации, проводится 
довольно формально. Согласно статье 3 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте», все 
охотничьи животные, которые находятся в состоянии естественной свободы на территории Украины, 
являются обственностью украинского народа [1]. Но в Законе не учтено, что после ликвидации 
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колхозов почти все агроландшафты (не менее 60 % площади страны) перешли в частную 
собственность, где среда обитания животных не имеет эффективной правовой защиты. Более того, 
при распаевании колхозных земель не всегда учитывались природоохранные интересы общества и в 
руки новых землевладельцев попали некоторые уникальные степные, луговые, лесные участки и 
даже водно-болотные угодья международного значения. Это значительно усложнило формирование 
национальной экологической сети, а также создание новых природоохранных территорий. 
Возможности же экологических и охотничьих общественных организаций, а также инспекций 
Министерства экологии и природных ресурсов Украины, которые являются наиболее 
заинтересованными в сохранении и улучшении качества среды, имеют определённые 
законодательные ограничения [2]. Следствием указанного противоречия является существенное 
отрицательное влияние антропогенного фактора на популяции млекопитающих и других животных, 
что определяет их высокую смертность и низкую численность.  
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Основне антропогенне навантаження на екосистеми Азовських кіс формується за рахунок 

техногенного забруднення морської води [3], транспортного навантаження, будівництва та 
побутового забруднення відпочиваючими. Найближчі потужні техногенні джерела забруднення 
літоральних екосистем – це очисні споруди м. Бердянська, які віддалені від досліджуваної території 
більш ніж на 100 км. Отже, основними джерелами забруднення даної території є автотранспорт, 
побутові викиди смт. Кирилівка та рекреаційної зони. 

З літературних джерел відомо, що в однакових умовах регіонального забруднення 
нагромадження полютантів суходольною рослинністю та гідробіонтами є подібним [4]. Виходячи з 
цього, для оцінки регіонального забруднення досліджуваної території нами використано листки дерев 
та двостулкові молюски. 

Стабільність розвитку білатеральних організмів є індикатором стану природних популяцій та 
дозволяє оцінювати сумарну величину антропогенного навантаження. Інтегральна оцінка якості 
середовища показує реакцію живого організму на несприятливий вплив який діяв на нього в період 
розвитку [2]. Відповідно, коефіцієнт асиметрії двостулкових молюсків зростає в залежності від 
збільшення забрудненості літоральної зони морського узбережжя. Звідси випливає, що показник 
коливань асиметрії дозволяє характеризувати стабільність індивідуального розвитку [5]. 

В зв’язку з тим, що не можливо з заданою частотою знайти на досліджуваній території один 
певний вид живих організмів, які використовуються для моніторингу, запропоновано проводити 
інтеркалібрацію одних видів щодо інших і надавати результати даних в перерахунку на обраний для 
моніторингу вид [1]. 

Вивчено дію антропогенного забруднення на морфологічні ознаки листків дерев та 
двостулкових молюсків. Як фактори, що характеризують антропогенне забруднення морських кіс 
було використано інтенсивність потоку автотранспорту, щільність знаходження людей в літоральній 
зоні, гама-фон території. Останній фактор використано як показник будівельного навантаження 
піщано-ракушкових кіс. 
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Дослідження проводилось на північно-західному узбережжі Азовського моря в межах кіс 
Федотова та Пересип (Запорізька область). 

Коливання асиметрії листків дерев вивчені у переважаючих видів зелених насаджень: береза 
повисла (Betula pendula Roth.), біла акація (Robinia pseudoacacia), ясен зелений (Fraxinus lanceolata). 
Оцінку стабільності розвитку морфології листків дерев проводили за 5-ма ознаками: ширина лівої та 
правої половинок листка; довжина жилки другого порядку, відстань між основами першої та другої 
жилок другого порядку; відстань між кінцями цих жилок; кут між головною жилкою та другою від 
основи листка жилкою другого порядку [2]. Інтеркалібрацію коефіцієнту коливання асиметрії листків 
різних видів дерев виконано за результатами вимірювань зразків зібраних на косах, в смт. Кирилівка 
та м. Мелітополі Запорізької області. Інтеркалібрація виконана за результатами зборів на 35-ти 
пікетах. 

Коливання асиметрії двостулкових молюсків вивчені у домінантних видів літоральної зони 
Азовського моря. В якості видів-моніторів використано: серцевидка ламарка (Cardium edule lamarski), 
серцевидка адакна вітреа (Adacna vitrea), річкова дрейсена (Dreissena polimorpha). Порушення 
стабільності розвитку двостулкових молюсків оцінювали за такими ознаками: ширина правої та лівої 
стулки, довжина правої та лівої стулки та висота. Зразки було зібрано на відстані 35-ти км від 
урочища Бакланного на косі Федотова до с. Степанівка-Перша на косі Пересип. Збори виконано на 
95-ти пікетах. 

Зразки відібрано в липні-серпні після зупинки росту листя та досягнення статевої зрілості 
молюсками першого року життя [2, 3]. 

Вимірювання автотранспортних потоків проводилось на 11-ти пікетах протягом 180 с. 
Щільність знаходження людей в літоральній зоні спостерігали на 42-ох пікетах, як кількість 

осіб на одиницю площі. 
Оцінка будівельного навантаження ландшафтів кіс здійснена за результатами вимірювань гама-

поля на висоті 1 м. Для вимірювання гама-поля використано радіометри: прилад 
геологорозвідувальний сцинтиляційний СРП-88Н, індикатор-сигналізатор пошуковий ИСП-
РМ1703М.  

Для вимірювання географічних координат використано GPS-приймач iFinder Lowrance. 
За результатами паралельних спостережень була виконана інтеркалібрація коефіцієнтів 

асиметрії листків досліджуваних видів дерев та двостулкових молюсків. Дані інтеркалібрації 
наведено нижче у вигляді результатів регресійно-кореляційного аналізу. 

Результати регресійно-кореляційного аналізу коливання коефіцієнтів асиметрії листків різних 
видів дерев: 

y = 0,1739x + 0,0297 (R2 = 0,51), 

де x – коефіцієнт асиметрії листків білої акації. 

y = 1,7349x - 0,0561 (R2 = 0,49), 

де x – коефіцієнт асиметрії листків берези повислої. 
У формулах y – коефіцієнт асиметрії листків ясена зеленого. 

Результати регресійно-кореляційного аналізу коливання коефіцієнтів асиметрії двостулкових 
молюсків: 

y = 0,853x + 0,0003 (R2 = 0,35), 

де x – коефіцієнт асиметрії стулок дрессени. 

y = 0,3546x + 0,0017 (R2 = 0,37), 

де x – коефіцієнт асиметрії стулок адакни. 
У всіх формулах y – коефіцієнт асиметрії стулок серцевидки. 

Для порівняння використовувались результати спостережень розраховані у випадку листків 
дерев щодо листків ясена зеленого. У випадку двостулкових молюсків – щодо серцевидки ламарка. 

Відкладення піщано-ракушкових кіс Азовського моря мають біогенне походження і властивий 
їм природний гамма-фон 0,07 мкЗв/год. В місцях де збільшуються товщі піщано-ракушкових 
відкладень гамма-фон зменшується внаслідок розсіювання до 0,04 – 0,05 мкЗв/год, в місцях де 
відслонюються або залягають близько до поверхні материкові суглинки гамма-фон збільшується до 
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0,08 – 0,1 мкЗв/год. Внаслідок будівельної активності в зоні відпочинку, яка співпадає практично з 
усією територією кіс привноситься велика кількість будівельних матеріалів мінерального 
походження з підвищеним щодо природних значень вмістом радіонуклідів. Як правило 
використовуються цегла, залізобетон, гравій, металургійні шлаки, крупні уламки дніпровських 
гранітів. Радіаційний фон будівельних матеріалів, що використовуються на досліджуваній території 
коливається від 0,18 до 0,85 мкЗв/год. Використані будівельні матеріали, особливо залізобетон 
руйнуються морською водою і його складники розсіюються в літоральній зоні, що призводить до 
хімічного забруднення території та підвищення радіаційного фону. Останнє було нами використане 
як показник забруднення будівельними матеріалами території кіс. 

Виконані спостереження інтенсивності транспортного потоку на косах, показали, що 
транспортне навантаження коливається від 20 до 500 автомобілів (середнє значення 300 авт/год). 

Порівняння інтенсивності транспортних потоків, щільності знаходження людей в літоральній 
зоні, коливання асиметрії листків дерев та двостулкових молюсків, а також радіаційного фону 
території, показали, що інтенсивність транспортного потоку корелює з коефіцієнтом асиметрії 
двостулкових молюсків (надано нижче) та щільності знаходження людей в літоральній зоні. 

Результати регресійно-кореляційного аналізу коливання інтенсивності транспортного потоку 
щодо коефіцієнту асиметрії двостулкових молюсків: 

y = 20385x + 75,87 (R2 = 0,44), 

де x – коефіцієнт асиметрії стулок серцевидки. 

Між будівельною активністю та коливаннями асиметрії двостулкових молюсків кореляція не 
знайдена. Також не знайдено кореляції між коефіцієнтом асиметрії листків та двостулкових 
молюсків. Разом з тим знайдена значна достовірна кореляція (R2 = 0,66) між коефіцієнтом асиметрії 
листків та інтенсивністю гамма-поля. Розподіл гамма-поля прямо пов’язаний з забудовою території 
кіс. Таким способом найбільше антропогенне навантаження на дерева пов’язано з санаторно-
курортною забудовою. 

Виконані дослідження показали що літоральна зона Азовських кіс в найбільшій мірі потерпає 
від транспортного та побутового забруднення. Інтенсивність транспортного потоку на косах 
співставима з середніми значеннями такого міста як Мелітополь Запорізької області або Івано-
Франківськ. 

Дослідження впливу забудови на екологічний стан азовських кіс потребує додаткового 
вивчення. Так, тільки параметри гамма-поля, що склалися внаслідок будівельних робіт перевищують 
природний радіаційний фон кіс в 3-5 разів. Також, потребує вивчення вплив антропогенного 
навантаження на літоральну зону лиманів. 
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УДК: 551.510.4 : 579.84 
НООСФЕРА: НАЗАД, ДО АНАЕРОБІОЗУ? 

П. І. Гвоздяк 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
 
Як вважається, первісна Біосфера була представлена виключно прокаріотами [1] – головним чином, 

анаеробними археями [2] та ціанобактеріями. Вона була самодостатньою, тобто забезпечувала кругообіг 
біогенних елементів завдяки, з однієї сторони, розвитку автотрофів (хемо- та фотосинтетиків), а з другої – 
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наявності такого цікавого явища як автоліз клітин і функціонування гетеротрофів – бактерій–
деструкторів, що живилися органічними продуктами розпаду наявних організмів. Ціанобактерії (синьо-
зелені водорості) продукували кисень, який, у свою чергу, витрачався на біохімічне окиснення біомаси 
мікроорганізмів, що наростали та лізувалися. 

Проте, ситуація змінювалася завдяки практично постійній вулканічній активності Землі, яка 
спричинялася до усунення біомаси бактерій з біосфери у літосферу і виведенням таким чином значної 
частини біогенних елементів з кругообігу в біосфері та, що найголовніше, зміщення біохімічних реакцій в 
сторону фотосинтезу, що привело до надходження в атмосферу «зайвого» кисню.  

Такий хід подій сприяв, по-перше, створенню кисневої атмосфери з усіма чудесними наслідками у 
розвитку подивугідного розмаїття організмів, що дихають киснем, і по-друге, забезпечив утворення у 
літосфері величезних покладів нафти, горючих газів та багатьох інших корисних копалин, без яких годі 
собі уявити сучасне життя людської популяції.  

В останні десятиліття людина страшенно інтенсивно добуває з літосфери та, головним чином, 
банально спалює у біосфері викопні вуглеводні. Такий modus vivendi не може не привести не тільки до 
утворення надмірної кількості відомого парникового чинника – вуглекислого газу, а й до суттєвого 
зменшення концентрації (а в кінцевому рахунку – до повного зникнення) кисню в атмосфері Землі. 
Намагання вилучати СО2 з атмосфери будь-яким чином, зокрема, захороненням його в глибинах 
Світового океану з використанням реакцій з силікатами натрію чи кальцію (реакції Готьє та Юри, 
відповідно) аж ніяк не може поліпшити ситуацію зі збідненням повітря киснем у результаті спалювання 
покладів нафти та горючих газів біогенного походження (про майбутнє використання підмантійних 
металогідридних запасів «екологічно чистого енергоресурсу» – водню [3] взагалі страшно подумати). 

На наш погляд, єдиним виходом із ситуації, що складається, може бути усвідомлене, умисне 
вилучення з кругообігу в Біосфері маси вуглецю і водню, адекватної тій кількості, що добувається з надр. 
При цьому згадані елементи не повинні бути в гранично окисненому стані (СО2, Н2О), а, навпаки, в 
якомога відновленішій формі. 

Найбільш реальним депо недоокиснених вуглецю та водню, на нашу думку, можуть стати 
целюлоза, лігнін, хітин, гумус. 

Для матеріалізації цієї ідеї потрібно: 
1) повсюдно саджати дерева з тим, щоби накопичувати вуглець і водень в біомасі коріння, стовбурів і 

віток дерев, що зростають. 
2) прикопувати (а в жодному разі не спалювати!) листя, траву, солому, папір, сміття органічного 

походження, деревину тощо, аби ця біомаса в результаті біохімічних трансформацій 
перетворювалася в гумус; 

3) очищати стічні води біологічно, а утворену при цьому біомасу активного мулу, біоплівки 
переробляти в гумус. 
Особливо важливо це для нас – українців. Наша держава розміщена у благодатній кліматичній зоні 

літньозелених лісів (неморальних рослин), де дерева ростуть значно швидше і потужніше, ніж у північних 
(бореальних) зонах, а листя, трави не встигають біологічно повністю «згорати» (окиснюватися до СО2 і 
Н2О), як це відбувається в теплих екваторіальних зонах, і тому значна їх частина відкладається в грунті у 
виді гумусу – основи чорнозему. 

Виконуючи поставлені задачі, ми, по-перше, сприятимемо поглинанню парникових газів 
антропогенного походження – вуглекислоти і води [4], та стримуватимемо зниження концентрації кисню 
в повітрі; по-друге, створюватимемо екологічно сприятливі умови для збільшення біологічного 
різноманіття і, по-третє, запасатимемо для нащадків відмінний будівельний, конструктивний, естетичний 
матеріал – деревину та чудовий грунт – чорнозем для вирощування багатих і повноцінних харчових 
продуктів. 
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УДК: 631.43:574.4 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ 

НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТЕПОВИХ ҐРУНТІВ 
В. А. Горбань  

Дніпропетровський національний університет 
 
Позитивний вплив лісових угруповань на стан степових ґрунтів встановлено С. В. Зонном 

(1951), В. Г. Стадниченком (1960), О. Л. Бельгардом (1971), Н. А. Біловою, А. П. Травлєєвим (1999), 
К. Б. Новосадом (2001) та іншими. Виходячи з цього, метою нашої роботи стало доповнення 
досліджень з впливу лісових насаджень на фізичні, водно-фізичні та фізико-механічні властивості 
степових ґрунтів шляхом порівняння фізичних властивостей ґрунтів під степовою та лісовою 
рослинністю.  

Представлену роботу виконано на Присамарському Міжнародному біосферному стаціонарі 
ім. О. Л. Бельгарда. Об’єкт дослідження – лісові та степові едафотопи Присамар’я Дніпровського. 
Лісові ґрунти досліджувалися в умовах сухуватої в’язово-ясеневої діброви пристіну, степові ґрунти – 
в умовах степової цілини, де закладено ґрунтові розрізи. Обрані біогеоценози мають певну подібність 
за лісорослинними умовами: в’язово-ясенева діброва (СГ1) характеризується сухуватими умовами, 
степова цілина (СГ0-1) – сухими. Щільність скелету визначалася методом парафінування; щільність 
твердої фази – пікнометрично; максимальна гігроскопічна вологість – за Ніколаєвим; найменша 
вологоємність, водопроникність, водопідйомна здатність – за допомогою насипних зразків ґрунту 
методом трубок; загальна пористість, вологість в’янення, питома поверхня і діапазон активної вологи 
– розрахунково; липкість – на приладі KPGi; зв’язність – на приладі ZE-400; опірність здавлюванню – 
на приладі PPGi-2292. 

Щільність скелету лісових і степових ґрунтів закономірно збільшується з глибиною, що 
пояснюється зменшенням у нижніх горизонтах вмісту органічної речовини та тиском поверхневих 
горизонтів ґрунту на нижні. У лісових ґрунтах найбільш ущільнений горизонт Р, у степових – 
горизонт Phk. Між величинами щільності скелету лісових і степових ґрунтів виявлено тісний зв’язок 
(r = 84 %). 

Щільність твердої фази – важлива характеристика фізичного стану ґрунтів, яка залежить від 
його хіміко-мінералогічного складу. Величина щільності твердої фази коливається в різних 
генетичних горизонтах. У лісових ґрунтах найбільш щільні нижні горизонти Н, Нр і Р, що можна 
пояснити процесом лесиважу. У степових ґрунтах найбільша величина щільності твердої фази 
спостерігається у перехідному горизонті Hp. При цьому за середніми величинами лісові і степові 
ґрунти майже не відрізняються, що підтверджується порівнянням дисперсій величин твердої фази за 
допомогою критерію Фішера, яке показало, що між величинами щільності твердої фази досліджених 
ґрунтів немає достовірної різниці при 5 % рівні значимості. Також встановлено існування прямого 
зв’язку між цими величинами (r = 55 %). 

Загальна пористість – важливий чинник формування сприятливого водно-повітряного режиму 
едафотопу. Пористість, як і щільність складення, має суттєвий вплив на усі режими едафотопу. 
У досліджених ґрунтах спостерігається зменшення величини загальної пористості з глибиною, при 
цьому у лісових ґрунтах в поверхневих горизонтах її величини більші порівняно зі степовими, в 
нижніх горизонтах навпаки – більші величини пористості притаманні степових ґрунтам. Мінімальні 
значення пористості у лісових ґрунтах пов’язані з горизонтом Р, у степових – з горизонтом Phk, в 
яких спостерігаються максимальні значення щільності скелету ґрунту. Між величинами загальної 
пористості досліджених ґрунтів встановлено існування прямого зв’язку (r = 50 %). 

Максимальна гігроскопічна вологість і питома поверхня ґрунту – найбільш важливі параметри, 
які характеризують водно-фізичні, фізико-хімічні і теплові властивості ґрунту. При порівнянні 
величини максимальної гігроскопічної вологи лісових і степових ґрунтів виявилося, що найбільша 
величина у степових ґрунтах пов’язана з перехідним горизонтом Hp, у лісових – з поверхневим 
горизонтом Н1. При цьому середні величини максимальної гігроскопічної вологи степових ґрунтів 
перевищують аналогічні величини лісових ґрунтів. 

Вологоємність – важлива характеристика будь-якого ґрунту, яка проявляється у його здатності 
утримувати вологу. Поверхневі горизонти лісових ґрунтів характеризуються більшими величинами 
найменшої вологоємності, ніж степові ґрунти. Величини найменшої вологоємності горизонтів Н2 
степових та лісових ґрунтів майже однакові. Між величинами найменшої вологоємності лісових і 
степових ґрунтів існує певний прямий зв’язок (r = 62 %). 
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Діапазон активної вологи характеризує максимально можливу кількість продуктивної вологи у 
ґрунті, яка може бути використана рослинністю. Поверхневі горизонти степових ґрунтів 
характеризуються більшими величинами діапазону активної вологи, в той час як у нижніх горизонтах 
його величина зменшується, таким чином найбільше активної вологи у степових ґрунтах зосереджено 
в поверхневих шарах. У лісових ґрунтах спостерігається подібний характер розподілу його величини, 
однак цим ґрунтам в цілому притаманні більші величини діапазону активної вологи, ніж степовим. 
Діапазон активної вологи поверхневих горизонтів лісових ґрунтів складає 70-72 %, степових – 62-
69 % від найменшої вологоємності. Спостерігається значна залежність діапазону активної вологи від 
загальної пористості та найменшої вологоємності. Запаси вологи в однометровому шарі лісових 
ґрунтів приблизно у 1,3 рази більші, ніж у степових (157 та 121 мм відповідно, станом на початок 
вересня 2005 р.). 

Водопроникність – один з важливих показників ґрунту. Водопроникність зумовлює 
життєдіяльність біоти та визначає водний баланс того чи іншого едафотопу. Для лісових ґрунтів 
характерні більші величини водопроникності, ніж для степових, які також характеризуються досить 
значною водопроникністю. Найбільші її величини як для лісових, так і для степових ґрунтів 
спостерігаються у поверхневих горизонтах. З глибиною величина водопроникності поступово 
зменшується, що має позитивний вплив на забезпеченість рослинності вологою в посушливих 
умовах, оскільки при цьому відбувається деяке затримування вологи в неглибоких шарах ґрунту, де 
переважно розміщенні корені рослинності. Таким чином, характерні особливості водопроникності 
лісових і степових ґрунтів створюють позитивні умови для забезпечення рослинності вологою в 
посушливих степових умовах, при цьому більшими величинами водопроникності відрізняються 
лісові ґрунти порівняно зі степовими.  

Водопідйомна здатність ґрунтів має важливе значення у забезпеченості рослинності вологою. 
Більші величини водопідйомної здатності, як і водопроникності, спостерігаються в лісових ґрунтах. 
Максимальну величину водопідйомної здатності у цих ґрунтах виявлено в горизонті Н, при 
наближенні до поверхні ґрунту її величина зменшується. Найбільші величини водопідйомної 
здатності у степових ґрунтах спостерігаються в горизонтах Н2 та перехідному горизонті Hp. У 
поверхневому горизонті спостерігається, як і в лісових ґрунтах, певне зменшення водопідйомної 
здатності. Отже, у степових та лісових ґрунтах спостерігається деяке зменшення водопідйомної 
здатності поверхневих горизонтів порівняно з нижніми, що позитивно відбивається на ефективному 
використанні вологи рослинністю, оскільки поверхневий шар запобігає надмірному фізичному 
випаровуванню вологи з ґрунтів. 

Липкість – здатність часток ґрунту злипатися між собою та липнути до інших тіл. Ґрунти під 
лісовою рослинністю характеризуються певною однорідністю за величиною липкості, окрім 
перехідного горизонту Нр, де спостерігається різке її збільшення порівняно з іншими горизонтами. 
Це можна пояснити існуванням міграції мулистих часток з поверхневих горизонтів у нижні, що 
підтверджується наявною для цього горизонту максимальної величини щільності твердої фази. 
Взагалі досліджені лісові ґрунти характеризуються незначними величинами липкості, що сприятливо 
відбивається на їх лісорослинних умовах. Степові ґрунти мають більшу липкість, ніж лісові. 
Найбільша її величина спостерігається у горизонті Phk, в якому також виявлено максимальну 
величину щільності скелету ґрунту. При порівнянні дисперсій величин липкості за допомогою 
критерію Фішера була встановлена відсутність достовірної (при 5 % рівні значимості) різниці між 
степовими і лісовими ґрунтами, тобто ці ґрунти характеризуються подібним характером розподілу 
липкості по генетичним горизонтам. Кореляційний аналіз показав існування тісного (r = 75 %) зв’язку 
між величинами липкості степових та лісових ґрунтів. Таким чином, за величиною липкості для 
степового лісорозведення більш сприятливі лісові ґрунти, ніж ґрунти степової цілини, оскільки 
велика липкість ґрунтів перешкоджає проникненню коренів рослин у глибокі шари ґрунти, які 
характеризуються більшим вмістом вологи, ніж поверхневі.  

Зв’язність ґрунту відображає характер взаємного зчеплення часток ґрунту, внаслідок чого ґрунт 
набуває здатності чинити опір зовнішнім зусиллям при різноманітних деформаціях. У лісових 
ґрунтах поверхневі горизонти характеризуються незначними величинами зв’язності, в нижніх її 
величина трохи збільшується внаслідок лесиважу. Лише горизонт Н відрізняється різким 
збільшенням зв’язності ґрунту. Також для цього горизонту притаманна максимальна величина 
водопідйомної здатності, що говорить про значне накопичення в цьому горизонті дрібних часток, за 
рахунок чого і відбувається збільшення зв’язності. Степові ґрунти мають більшу зв’язність порівняно 
з лісовими. Найбільш зв’язний горизонт Phk, в якому також виявлено максимальну величину 
липкості. Це можна пояснити тим, що найбільш суттєвий вплив степової рослинності поширюється 
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на поверхневі горизонти ґрунту, внаслідок цього спостерігається деяке їх розпушування, тоді як 
нижні горизонти майже не підпадають під прямий вплив рослинності. Отже, під лісовими масивами 
формуються ґрунти, які мають невелику зв’язність, що створює сприятливі умови для зростаючої в 
цих умовах рослинності. 

Опірність здавлюванню характеризує величину тиску на ґрунт, що призводить до його 
руйнування. Степові ґрунти характеризуються значно більшими величинами опірності здавлюванню, 
ніж лісові (приблизно у 1,8 рази). У лісових ґрунтах лише нижній горизонт Р має значну величину 
опірності, в той час як в степових ґрунтах спостерігаються значні величини в усіх генетичних 
горизонтах. Таким чином, якщо брати до уваги опірність здавлюванню, лісові ґрунти створюють 
кращі умови для існування рослинності, ніж степові, оскільки при великих значеннях опірності 
здавлюванню зменшується здатність рослинних коренів проникати у глибокі шари ґрунту, переважно 
з яких рослини отримують вологу і розчинні мінеральні сполуки у посушливих умовах.  

При проведені дослідження встановлено позитивний вплив лісових насаджень на фізичні 
властивості степових ґрунтів, що проявляється у покращені лісорослинних умов цих ґрунтів і, 
відповідно, розширює можливості лісорозведення у степу. Це характеризується тим, що: 
− степові ґрунти відрізняються більшими величинами недоступної для рослин вологи, порівняно з 

лісовими, що проявляється у збільшених величинах максимальної гігроскопічної вологи та 
вологості в’янення степових ґрунтів; 

− у степових ґрунтах накопичення вологи відбувається переважно у нижніх горизонтах, в той час 
як лісові ґрунти накопичують вологу у поверхневих горизонтах за рахунок найменшої 
вологоємності ґрунтів; 

− для степових ґрунтів характерні менші величини діапазону активної вологи, ніж для лісових; 
− водопроникність степових ґрунтів приблизно у 1,4 рази менша за водопроникність лісових 

ґрунтів; 
− степові ґрунти характеризуються меншою водопідйомною здатністю порівняно з лісовими; 
− лісові ґрунти відрізняються більш сприятливими фізико-механічними властивостями, ніж 

степові. 
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Західного регіону України 
 
На північному заході Львівської області розміщена широка Розтоцька гряда, що утворює 

Головний Європейський вододіл між басейнами річок Чорного та Балтійського морів. На Розточчі 
(географічна назва регіону, що багате джерелами та мінеральними водами) відсутні широкі та глибокі 
річки, переважає лісова рослинність, у сільській місцевості існує дефіцит сільськогосподарських 
угідь, а особливо ріллі. Найбільшою серед річок є Верещиця, що впадає в Дністер. Її максимальна 
ширина в межах району становить 5-10 м. Не порівняно вужчими, здебільшого перетвореними в 
канали, є річки Ставчанка, Шкло, Любачівка, Завадівка, Деревенька, Червонець, Кислянка, Марушка, 
Біла тощо. Серед лісів району найпоширенішими є букові, і в меншій мірі дубово-соснові. Буково-
соснові та дубово-грабові насадження площею поступаються їм майже в два рази. Ще менші площі 
займають соснові, вільхові, грабові, букові та дубові ліси. Характерно, що букові лісостани Розточчя 
належать до типу карпатських. Вільхові угрупування зустрічаються в заплавах річок на заболочених 
ділянках прохідних долин. Луки Розточчя належать до суходільних та заплавних. Суходільні 
представлені переважно справжніми луками з участю костриць червоної та лучної, мітлиці звичайної 
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та прищетинника жовтуватого. Серед заплавних лук переважають заболочені та торф’янисті. Болота 
здебільшого належать до долинних, рідше-улоговинних і представлені евтрофними трав’янистими та 
трав’яно-моховими угрупуваннями. Значна частина їх підсушена і вкрита травостоєм, властивим для 
торф’янистих лук. Розточчям проходить флористична границя Центральної і Південно-Східної 
Європи, де межують широколистяні ліси з лісостепом, пролягає кордон ареалів дуба скельного, 
ялівця, бука лісового, ялиці білої, сосни звичайної. 

Значну площу Розточчя займає Яворівський військовий полігон. Землі полігону перебувають у 
користуванні Міністерства оборони України і використовуються у цілях міжнародних військових 
навчань та тренувань національної армії. Віднедавна полігон належить до міжнародних 
природоохоронних територій, важливих для збереження видового різноманіття і кількісного 
багатства птахів (зареєстрований у 2000 році як ІВА №413). Таке поєднання різних цілей військового 
полігону пов’язане з стратегічними характеристиками рельєфу: горбистий ландшафт, система малих 
рік, каскади озер, заболочені долини, розгалужені яри та багаті лісові масиви. Його площа має 39 тис. 
га, що, оточені Природним заповідником (ПЗ) «Розточчя» (створений у 1984 р.) та Яворівським 
національним природним парком (НПП). При створенні НПП у 1998 р. 7 тис. га полігону включено 
до його складу, що є важливим кроком військового командування на шляху до покращення 
екологічної ситуації у регіоні та розширення перспектив створення міжнародного біосферного 
резервату ЮНЕСКО – «Розточчя». По околицях полігону розкидані села та присілки – Старичі, Коти, 
Вербляни, Немирів, Середкевичі, Магерів, Крехів, Дубровиця, Лелехівка, Верещиця. Завдяки цінним 
екосистемам та багатому ландшафтному різноманіттю Розточчя, Яворівський полігон визнано 
перспективним для збереження видового різноманіття птахів. Саме у цьому регіоні протягом 
останніх 20 років проводяться еколого-фауністичні дослідження, які спрямовані на вивчення 
динаміки чисельності мисливських видів куриних птахів, та їх біоіндикаційних спроможностей 
стосовно оцінки природних ландшафтів. 

Матеріал збирався нами на території мисливських угідь мисливсько-рибальського господарства 
«Майдан» (далі МРГ «Майдан») Товариства військових мисливців та рибалок Західного регіону 
України. Площа господарства близько 410 кв. км., що становить біля 58% всієї площі Української 
частини Розточчя і розташовані на землях Яворівського військового полігону, Яворівського 
національного природного парку (вся площа входить до складу мисливських угідь МРГ «Майдан». В 
основі аналізу даних покладено матеріали щорічних обліків мисливської фауни, що проводяться за 
загальноприйнятими в мисливському господарстві методиками. З часу заснування на Яворівському 
полігоні ІВА 413, нами постійно проводиться моніторинг стану біологічного різноманіття і в першу 
чергу тих видів птахів, які є вдалими індикаторами змін у довкіллі. У 2005 році, нами в рамках 
Українського товариства охорони птахів виконувався проект «Зниження загроз біологічному 
різноманіттю шляхом сталого використання військових територій України на прикладі Яворівського 
полігону у Львівській області». Попередні висновки є вражаючими: для прикладу, з’ясувалось, що 
значне обмеження використання полігону за останні роки, зменшення об’ємів навчань, призвело до 
стрімкого заростання цінних біотопів чагарниками та дрібнолистим порослевим лісом. Піщані коси 
серед лісових урочищ, що активно використовувались для пурхалищ тетеруками та орябками, також 
заростають типовою трав’яною рослинністю. Такі зміни у гніздових біотопах реліктових птахів 
негативно впливають на репродуктивність популяцій, що пристосувались до традиційного 
природокористування або військового навантаження на екосистеми. Після різких змін у сільському та 
лісовому господарюванні, через інтенсивне заростання лісових галявин чагарниками, що має 
негативне значення для збереження популяції тетеруків, ці птахи на Львівщині збереглись практично 
лише в умовах Яворівського полігону. Позитивний вплив полігону на довкілля Розточчя виражається 
у тому, що протягом багатьох років ліси навколо нього практично не вирубувались. В минулому 
територія військового полігону була доглянута традиційним господарюванням на лісових хуторах та 
присілках. Тепер тільки військові підтримують тут традиційне господарювання: ручне сінокосіння, 
вирубування чагарників, збереження джерел, підтримка мережі важливих польових доріг. Всі ці 
заходи вкрай необхідні для зниження загроз біологічному різноманіттю. Для цього потрібним є 
вироблення спеціального менеджмент–плану для сталого використання військових територій, а разом 
з тим і планів дій по збереженню важливих видів, особливо цінної мисливської фауни – куриних 
птахів. 

Фазан звичайний Phasianus colchicus на Розточчі належить до акліматизованих видів і 
періодично поновлюється шляхом відновлення популяцій через вольєр та вирощування молодих. 
Чисельність фазана звичайного подана за усними повідомленнями мисливців по фактам добутих 
особин. Крім цього, в осінній період 2005 року в угіддях мисливського господарства «Янів» силами 
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єгерської служби фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» було організовано полювання на 
фазана з випуском тварин під постріл: випущено 20 особин, добуто 10 (в районі с. Велике Поле 
Яворівського р-ну Львівської області). Випущено в угіддя лише самці (усне повідомлення Гринюка 
Ю.Г.). Нині ці птахи регулярно відмічаються в околицях згаданого села, тут зафіксовано залишки 
двох загиблих фазанів, що були спіймані лисицею. У лютому 2006 року в угіддях ПЗ «Розточча» 
(Верещицьке лісництво) випущено 40 особин фазана звичайного (усні повідомлення єгерської 
служби ПЗ «Розточча». Позитивні тенденції у популяціях цього виду є добрим індикатором про стан 
наявності в мисливських угіддях здичавілих тварин (кішки та собаки), коливання чисельності лисиці 
та єнотовидного собаки, великого яструба[4].  

Тетерук Lyrurus tetrix в останні роки, не зважаючи на локальні позитивні тенденції в популяції 
спостерігається зменшення кількість токуючи самців на весняних токовищах [1-2]. Якщо в кінці 90-х 
років можна було спостерігати на одному токовищі до 30 самців, то зараз рідкісні токовища де 
формується група до 10-ти самців. Загальна чисельність токовищ зросла, але ці токовища стали 
подрібнені і не стабільні, як це було раніше. Відбувається розпорошення розтоцької популяції по 
прилеглих до військового полігону лісових масивах. Так у 2002 році було знайдено виводок тетеруків 
в околицях с. Поріччя Яворівського р-ну, зникли тетеруки у заповідному урочищі «Заливки» ПЗ 
«Розточчя». У кожному випадку, як у полігоні так і у заповідних урочищах ми спостерігаємо стрімкі 
процеси сильватизації, що спричиняють інтенсивне заростання відкритих ділянок лук чи боліт 
швидкоростучими породами дерев або чагарників, зокрема березою та вербою. Інші 
сільськогосподарські угіддя, що примикають до лісових масивів тепер здебільшого не викошуються, 
а тому втрачають своє первинне значення як важливі місця для токовищ. Тетерука можна розглядати 
як важливий вид з індикаторними властивостями відносно процесів сильватизації – заростання 
відкритих ландшафтів лісовою рослинністю. Сучасна чисельність тетеруків в українській частині 
Розточчя не перевищує 70-80 самців.  

Орябок Tetrastes bonasia є найбільш залежним видом куриних птахів від стану лісової 
рослинності та наявності у лісах малинників, мурашників рудих мурашок (потребує присутності цих 
комах для забезпечення життєздатності своїх популяцій у репродуктивний період, бо не тільки 
живиться цими комахами чи їх личинками, але й з їх допомогою забезпечує захист від ектопаразитів, 
що надзвичайно небезпечні для цієї групи птахів). Сучасна чисельність орябка на Розточчі дуже 
низька [3] , але є підстави сподіватись, що ця популяція завдяки режиму охорони, спроможна до само 
відтворення і в останні 3-4 роки помічений незначний ріст чисельності. Всього в українській частині 
Розточчя припускається гніздування більше 12-15 пар орябків. Починаючи з січня 2003 року нами 
постійно відмічається одна зграя цих птахів на підгодівельному майданчику №3 МРГ «Майдан» 
(поблизу оз.Малюшевського). На цьому місці птахи відмічаються в зимовий період вже протягом 
чотирьох років. Орябок є досконалим індикатором стану лісових формацій, особливо мішаних лісів з 
сосною та м’якими породами дерев, наявності достатнього підросту в лісах (це важливо і для 
багатьох інших хребетних тварин), а також наявності мало експлуатованих польових лісових доріг, 
піщаних дюн, що необхідні для формування регулярних порхалищ з метою догляду за пір’ям та 
шкірою в період розмноження ектопаразитів. Присутність у лісі орябків підтверджує наявність 
багатих ландшафтних мікроструктур. 

Куріпка сіра Perdix perdix є виключно сільськогосподарським видом куриних птахів і нині, 
після значного занепаду популяцій, спостерігається відновлення чисельності особливо у приватному 
секторі присадибного господарювання на околицях сіл та в межах військового полігону. Чисельність 
птахів в угіддях катастрофічно знизилась у зимові періоди 1995-1996 року при тривалих і 
багатосніжних зимах. Тенденція росту чисельності тепер є сталою і в угіддях МРГ «Майдан» з 60-ти 
особин в 1997р., зараз налічується не менше 216 у 2006 році. При досягненні оптимальної 
чисельності дуже перспективний об’єкт полювання. Сіра куріпка може вважатись добрим 
індикатором сталого екстенсивного та традиційного природо-ощадливого сільськогосподарського 
виробництва, відсутності браконьєрства та здичавілих домашніх ссавців серед лук, полів та пасовищ. 

Перепілка Coturnix coturnix поступово починає відновлювати свою чисельність після тривалого 
майже 15 річного скорочення чисельності у середині 1980-тих рр. Зараз найкраще поновлення 
чисельності спостерігається серед зволожених лук, що використовуються як сіножаті, злакових культур 
та відкритих просторів Яворівського військового полігону. Популяція на Розточчі мало вивчена, але 
сучасна чисельність оцінюється до 150- 200 самців. В час пізно-літніх міграцій на полігоні трапляються 
розпорошені угруповання до 15-20 особин. Індикаційні властивості перепілки також вивчені недостатньо, 
але очевидно, що цей вид дуже реагує на механічне масштабне сінокосіння та механізоване збирання 
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врожаю злакових. Саме ці особливості господарювання є найбільш негативним фактором, обмежуючим 
чисельність перепілок на значних територіях. 

Для збереження і раціонального використання мисливських видів перелічених видів птахів в 
умовах мисливського господарства рекомендуємо поширювати біотехнічні заходи. До них слід віднести 
регулювання чисельності хижаків, особливо хижих та здичавілих ссавців, що приносять значні збитки 
мисливську господарству і помітно знижують видове біологічне різноманіття в угіддях високого бонітету. 
У багатосніжні тривалі за протяжністю сезону зими багатьом куриним птахам загрожує голод, а тому 
формування постійних підгодівельних точок значно покращує виживання та подальшу репродукцію цих 
птахів. Необхідне покращення теоретичної бази вибіркового відстрілу для окремих видів (наприклад, 
фазана) та її застосування на практиці мисливського господарювання. , що полягає в оптимізації 
популяції шляхом вибіркових відстрілів. При організації полювань на дозволені до відстрілу види 
обов’язково слід враховувати процентне співвідношення вилучення куриних за віком та статтю. Так у 
фазана звичайного при турбуванні першим завжди злітає самець, а тому це може призводити до повного 
відстрілу самців у популяції. Доцільно підтримувати полювання із застосування випуску дорослих птахів 
під постріл [5]. Таке полювання найбільш поширено для фазана звичайного, коли мисливці повністю 
здійснюють оплату за птахів, що випускаються у конкретний біотоп (це як правило вол’єрні птахи) вже з 
бажаним статевим та віковим співвідношенням. Після проведення полювання обліковують всіх добутих 
тварин і вираховують тих, що залишились. Вол’єрне утримання фазана звичайного здійснюється в 
природному заповіднику «Розточча» та в фазанарії мисливсько-рибальського господарства «Майдан». 
Перспективними для вол’єрного вирощування є також перепілка звичайна та куріпка сіра. 
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Экологические проблемы, возникающие в районах размещения предприятий атомной 

энергетики, а также темпы и перспективы развития этой отрасли актуализируют научное 
обоснование и законодательное оформление концептуальных положений и подходов к охране 
окружающей среды от действия ионизирующего излучения. 

В заявлении Международного союза радиоэкологии (IUR) [1] обосновывается необходимость 
корректировки основных положений по защите живых организмов и структурирования объема 
сведений, ранее полученных различными исследователями. Среди наиболее важных научных 
направлений исследований IUR выделяет следующие: разработка концептуальных подходов к 
проблеме радиационной защиты объектов окружающей среды, включающих разработку системы 
соответствующих величин и единиц измерения, обоснование и выбор совокупностей контрольных 
организмов, разработка моделей переноса радиоактивных веществ в окружающей среде и 
дозиметрических моделей воздействия на контрольные группы организмов, систематизация данных 
«доза – эффект» для объектов живой природы. При этом одной из основных задач, стоящих перед 
радиобиологами и радиоэкологами, является выполнение исследований по сравнительной 
радиочувствительности представителей всех экологически и генетически значимых групп живых 
существ (Поликарпов). Для выполнения этой задачи крайне важно интенсифицировать процесс 
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оценки и прогнозирования последствий хронического воздействия наиболее значимых 
радионуклидов для представителей всех основных таксономических групп биоты.  

Одним из наиболее важных полигонов для таких исследований является зона отчуждения 
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Несмотря на 20-летний период минувший после аварии, водные и 
наземные экосистемы здесь по-прежнему характеризуются высокими уровнями радионуклидного 
загрязнения со сложной структурой распределения и динамичностью физико-химических форм, 
влияющих на миграцию и концентрирование радионуклидов в компонентах экосистем. Это в свою 
очередь обуславливает повышенные дозовые нагрузки на организмы, характеризующиеся высокими 
коэффициентами концентрирования радионуклидов и/или обитающие в экологических зонах с 
повышенными уровнями внешнего γ-излучения. 

Пресноводных моллюсков зачастую рассматривают как виды-индикаторы радинуклидного 
загрязнения водных объектов. Благодаря способности накапливать практически все радионуклиды, 
регистрируемые в воде, и высокой биомассе, моллюскам принадлежит доминирующая роль в 
процессах перераспределения и биоаккумуляции радионуклидов в пресноводных экосистемах. 
Основным дозообразующим радионуклидом для моллюсков зоны отчуждения ЧАЭС в настоящее 
время является 90Sr – химический аналог кальция, накапливающийся в раковинах и в значительных 
количествах присутствующий в донных отложениях водоемов. 

Основной целью настоящих исследований было изучение содержания и видоспецифичности 
концентрирования 90Sr, 137Cs, 238Pu, 239+240Pu и 241Am в пресноводных моллюсках зоны отчуждения 
ЧАЭС, оценка дозовых нагрузок, обусловленных внешними и внутренними источниками облучения, 
а также анализ частоты хромосомных аберраций в период эмбрионального развития.  

Основные исследования проводили в период 1998–2006 гг. в оз. Азбучин, Яновском затоне, 
водоеме-охладителе (ВО) ЧАЭС, озерах Красненской поймы р. Припяти – Глубоком и Далеком-1, а 
также реках Уж (с. Черевач) и Припять (г. Чернобыль). Анализ содержания радионуклидов в 
моллюсках проводили с использованием следующих видов: прудовик обыкновенный (Lymnaea 
stagnalis L.), прудовик болотный (Stagnicola palustris L.), прудовик овальный (Radix ovata L.) катушка 
роговидная (Planorbarius corneus L.), живородка (Viviparus viviparus L.); дрейссена (Dreissena 
polymorpha Pall.), перловица (Unio sp.), беззубка (Anodonta sp.). 

Измерение удельной активности 137Cs в пробах проводили при помощи γ-спектрометрического 
комплекса в составе детектора PGT IGC-25 (Франция), анализатора «Nokia LP 4900 B» («Nokia», 
Финляндия), источника низковольтного питания – крейт NIM BIN, усилителя NU 8210 («Elektronicus 
Merokeszulekek Gyara», Венгрия) и свинцовой защиты толщиной 100 мм. Для определения удельной 
активности 90Sr использовали низкофоновый β-радиометр NRR–610 («Tesla» Чехия). Определение 
содержания 238Pu и 239+240Pu в электролитически приготовленных препаратах осуществляли с 
использованием α-спектрометрического тракта, в составе камеры с детектором, системы 
электропитания, вакуумной системы и анализатора импульсов NUC-8192 («Elektronicus 
Merokeszulekek Gyara», Венгрия), собранного из электронных блоков в составе «NIM». Для 
измерения содержания 241Am использовали рентгено-спектрометрический тракт в составе 
рентгеновского детектора EG&G Ortec LOAX-51370/20 CFG-SU-GMX («EG&G Ortec», США) и 
анализатора «Nokia LP 4900 B». 

Мощность внешней дозы γ-излучения измеряли при помощи дозиметров ДКС-01 и СРП-68-03 
(модель для измерения дозы излучения в жидких средах). Оценку мощности поглощенной дозы от 
инкорпорированных радионуклидов в тканях гидробионтов, а также от водной компоненты и 
субстрата проводили по методике [2] с использованием дозовых пересчетных коэффициентов. 
Анализ частоты аберраций хромосом в цитологических препаратах эмбрионов моллюсков проводили 
в клетках на стадиях анафазы и телофазы митоза.  

Наибольшие концентрации радионуклидов 90Sr и 137Cs отмечены в моллюсках оз. Глубокого, 
оз. Азбучин и оз. Далекого-1. Далее в ряду убывания содержания 90Sr находятся моллюски Яновского 
затона и ВО ЧАЭС. Самым низким содержанием радионуклидов характеризуются моллюски 
проточных водных объектов – рек Уж и Припять (рис. 1).  
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Рис. 1 – Среднее содержание радионуклидов в пресноводных моллюсках 
зоны отчуждения ЧАЭС за период 1998–2005 гг. 

Среднее содержание трансурановых элементов 238Pu и 239+240Pu в тканях моллюсков, обитающих 
в озерах Глубоком и Далеком-1 было следующим: минимальные значения отмечены для прудовика 
обыкновенного – соответственно 0,1 и 0,2 Бк/кг в оз. Далеком-1; 2,7 и 6,4 в оз. Глубоком. Более 
высокое содержание отмечено для прудовика болотного из оз. Глубокого – соответственно 14,0 и 36 
Бк/кг. Максимальные активности среди брюхоногих моллюсков водоемов Красненской поймы 
зарегистрированы для катушки роговидной – соответственно 0,92 и 2,1 в оз. Далеком-1; 24,7 и 53,0 в 
оз. Глубоком. Дрейссена в ВО ЧАЭС характеризовалась содержанием 238Pu и 239+240Pu, 
соответственно, 2,8 и 6,2 Бк/кг. Активность 241Am в тканях прудовика обыкновенного было 
минимальным и регистрировалось в диапазоне 5–30 (15) Бк/кг в оз. Далеком-1 и 6–51 (27) Бк/кг в 
оз. Глубоком. Для прудовика болотного из оз. Глубокого отмечены более высокие концентрации – до 
75 Бк/кг. Максимальные значения зарегистрированы для катушки роговидной – 18–29 (24) Бк/кг в 
оз. Далеком-1 и 80–310 (170) Бк/кг в оз. Глубоком. Содержание 241Am в тканях дрейссены из ВО 
ЧАЭС было около 8 Бк/кг. 

Диапазоны общей мощности поглощенной дозы для моллюсков зоны отчуждения ЧАЭС за 
период исследований были следующими: р. Уж – 1,8·10–3–3,3·10–3; р. Припять – 2,4·10–3–4,1·10–3; ВО 
ЧАЭС – 1,3·10–2–3,1·10–2; Яновский затон – 7,5·10–3–5,0·10–2; оз. Азбучин – 1,8·10–2–8,0·10–2; оз. 
Далекое-1 – 5,2·10–2–9,2·10–2; оз. Глубокое – 1,6–3,4 Гр/год. 

Мощность поглощенной дозы от инкорпорированных радионуклидов у моллюсков зоны 
отчуждения также была максимальной в оз. Глубоком – до 6,5·10–2 Гр/год. Несколько меньшие 
значения в озерах Азбучин и Далеком-1 – соответственно 5,3·10–2 и 3,0·10−2 Гр/год. Далее в ряду 
убывания находятся Яновский затон и водоем-охладитель. Минимальные значения отмечены у 
моллюсков рек Уж и Припять. При этом основной вклад в формирование дозы облучения за счет 
инкорпорированных радионуклидов вносит 90Sr. 

Анализ частоты хромосомных аберраций в тканях моллюсков выполняли с использованием 
эмбрионов прудовика обыкновенного. Сравнение полученных данных проводили с моллюсками озер 
Голосеевское, Опечень и Вырлица, расположенных в окрестностях г. Киева, и выбранных нами в 
качестве контрольных как условно «чистые» водоемы. Мощность поглощенной дозы для моллюсков 
здесь не превышала (7,3–8,0)·10−4 Гр/год. В общей сложности было проанализировано более 7995 
клеток из 106 кладок моллюсков, среди которых было обнаружено 947 аберрантных клеток и 985 
аберраций. В спектре аберраций наиболее часто встречались одиночные мосты (56,4 % от всех 
аберраций), кроме того, были обнаружены одиночные фрагменты (39,7 %), парные мосты (3,1 %) и 
парные фрагменты (0,8 %). Средние данные частоты хромосомных аберраций у эмбрионов прудовика 
обыкновенного представлены на рис. 2. 
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Рис. 2 – Средняя частота хромосомных аберраций у эмбрионов прудовика обыкновенного 
в водоемах зоны отчуждения ЧАЭС и озерах г. Киева 

Наименьшие величины аберраций были обнаружены у моллюсков озер г. Киева. Частота 
хромосомных аберраций за период исследований составила здесь в среднем 2,3 %. Около 3,1 % 
аберраций было зарегистрировано в эмбрионах моллюсков р. Уж (у с Черевач), являющейся 
основным притоком р. Припяти в пределах зоны отчуждения ЧАЭС. В моллюсках р. Припяти (у г. 
Чернобыля) частота хромосомных аберраций была несколько выше и регистрировалась в диапазоне 
3,8–4,0 %. Далее нами исследовались непроточные водоемы зоны отчуждения, которые 
характеризовались значительно большими уровнями радионуклидного загрязнения и гораздо более 
высокими уровнями хромосомных нарушений в клетках моллюсков. Так в тканях эмбрионов 
прудовика из Яновского затона частота хромосомных нарушений составила в среднем 15,1 %, в оз. 
Далеком-1 – 23 %. В оз. Глубоком исследуемый показатель на протяжении периода наблюдений 
регистрировался в пределах 14,4–24,8 %, в оз. Азбучин – 16,1–26,7 %. 

Исследуемые участки рек Ужа и Припяти по классификации Г.Г. Поликарпова [3], относятся к 
зоне радиационного благополучия, участки станций отбора проб в озерах Азбучин и Далеком-1, 
Яновском затоне и водоеме-охладителе ЧАЭС – к зонам физиологической и экологической 
маскировки, где радиационные эффекты могут достоверно не регистрироваться, вследствие влияния 
широкого спектра физиологических и экологических факторов. В оз. Глубоком литоральные участки 
северо-западной акватории приближаются к зоне поражения экосистем, где могут наблюдаться 
уменьшение численности водных организмов и гибель наиболее радиочувствительных видов. 

Средние показатели частоты аберраций хромосом у моллюсков из замкнутых и проточных 
водоемов зоны отчуждения хорошо соответствуют уровню дозовых нагрузок, которые испытывают 
водные организмы в исследуемых водных объектах. При этом, несмотря на годы, прошедшие после 
аварии на ЧАЭС, высокий уровень содержания радионуклидов в компонентах условно замкнутых 
водоемов зоны отчуждения, продолжает оказывать существенное повреждающее воздействие на 
моллюсков, обусловливая повышенный уровень хромосомного мутагенеза и, связанную с этим, 
репродуктивную гибель клеток в эмбриональных тканях. 

Прудовик обыкновенный является достаточно радиочувствительным и при этом удобным для 
цитогенетического мониторинга видом и может быть использован в качестве возможного 
референсного представителя гидробионтов при разработке положений охраны окружающей среды от 
ионизирующего излучения с использованием основанного на биоте стандарта. 
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СПРЯМОВАНІСТЬ ГІДРОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ОЗЕРАХ  

ШАЦЬКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ЗА ДІЇ АНТРОПОГЕНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
Ю. М. Забитівський, О. М. Савицька 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 
 
Озера Шацького національного природного парку становлять унікальний комплекс 

прісноводних екологічних систем, сформованих на базі елювіальних геологічних порід, збагачених 
карстовими відкладами. Статус національного парку, отриманий у 1983 році, дозволяє деякою мірою 
контролювати антропогенний вплив на водні системи, що створює умови для збереження 
характерного для цієї географічної широти біологічного різноманіття.  

Вплив людини на озера Шацького парку проявляється у різний спосіб, залежно від 
розташування водного об’єкту [1]. В загальному навантаження за походженням можна поділити на: 
1) побутове (викликане попаданням стічних вод з житлового сектору в озеро); 2) 
сільськогосподарське (зумовлене попаданням в озеро хімічних речовин, які вносилися у вигляді 
добрив на поля); 3) технічне (спричинене попаданням у воду нафтопродуктів та мастил після миття 
автомобілів та іншої техніки); 4) рекреаційне (викликане відпочинковою діяльністю людини відносно 
живих водних ресурсів) і 5) рибогосподарське (обумовлене виловом риб, інтродукцією нових видів та 
контролем за станом іхтіофауни). 

Передусім, вплив людини на життя гідробіонтів проявляється у зміні якості водного 
середовища. Величину такого впливу можна оцінити порівнявши гідрохімічний аналіз озер Чорного 
Великого та Пісочного, які мають різне антропогенне навантаження, з різницею в 10 років.  

З північного боку озера Чорне Велике розташований населений пункт, з якого поступають 
забруднення побутового характеру, з південно-західного боку розташовані сільськогосподарські 
угіддя, з яких у воду попадають біогенні речовини. Через східний берег проходить автомобільна 
дорога міжнародного значення з розташованими поруч озера заправками палива. Аналіз 
гідрохімічного режиму у 1992 [2] та 2004 році показано в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Гідрохімічний режим озера Чорне Велике у літній протягом 1992 – 2003 рр. 
 Про-

зорість, 
м 

рН NH4+ 
мг/л 

NO2-, 
мг/л 

O2, 
мгО/л 

PO4, 
мг/л 

Перман. 
ок., 
мгО/л 

HCO3, 
мг/л 

Cl, 
мг/л 

Ca, 
мг/л 

Mg, 
мг/л 

Na 
+K, 
мг/л 

1992 0,5 8,2 1,4 0,004 8,7 0,07 27,14 172,0 53,0 55,5 3,8 85,2 
2003 0,4 8,4 - 0,04 5,7 0,08 26,16 190,0 40,0 60,5 4,2 29,0 

Згідно таблиці зменшилася прозорість води, а також зросла у 10 разів кількість нітритного 
азоту, що є ознакою постійного надходження органічного забруднення. У 1992 році згідно 
інтегральної оцінки якості, вода у Чорному Великому відповідала 3 класу якості, 4-ій категорії, що 
відповідала: за ступенем чистоти: – «слабко забруднена», за зоною сапробності: – β» – мезосапробна і 
за рівнем трофності: – евтрофна.  

У 2003 році за цією ж класифікацією вода належала до 3 класу якості, але опустилася до 5 
категорії, що відповідає: за ступенем чистоти – «помірно забрудненій», за зоною сапробності – β» –
мезосапробній з переходом в – α′ – мезосапробну зону. За рівнем трофності вода залишається 
евтрофною. 

Озеро Пісочне розташоване на відстані 15 км від Чорного Великого і лише на невеликій ділянці 
його південного берега знаходиться село Мельники. Західніше від населеного пункту знаходиться 
санаторій «Лісова пісня». Вздовж цілого західного берега озера розташовані стаціонари від вищих 
учбових закладів, які у літні місяці перетворюються на відпочинкові зони. Тому навантаження, яке 
здійснюється на це озеро, в основному носить рекреаційний та побутовий характер.  

Характер хімічних змін водного середовища протягом 10 років видно на таблиці 2. 

Таблиця 2 – Гідрохімічний режим озера Пісочне у літній період протягом 1992 – 2002 рр. 

 
Про-

зорість, 
м 

рН NH4+ 
мг/л 

NO2-, 
мг/л 

O2, 
мгО/л 

PO4, 
мг/л 

Пер-
ман. 
ок., 
мгО/л 

HCO3, 
мг/л 

Cl, 
мг/л 

Ca, 
мг/л 

Mg, 
мг/л 

SO4
2-, 

мг/л 

1992 5,0 8,1 0,3 0,003 5,8 0,01 6,4 67,2 11,5 20,4 1,7 - 
2001 5,3 8,00 - 0,001 7,5 0,04 6,86 79,3 7,8 8,0 2,74 5,0 
2002 5,2 8,1 - 0,001 7,8 0,06 4,22 61,0 6,25 16,0 4,8 5,0 



 Розділ 6. Охорона природи  

 393

Як видно з таблиці, головним чином, зросло забруднення за рахунок збільшення у воді 
концентрації фосфатів. Вважаємо, що головним джерелом фосфатів виступають миючі засоби, які 
поступають у воду в час відпочинкового сезону, оскільки сезонний аналіз води показує, що вміст 
фосфору на початку осені збільшується в 7 разів порівняно з травнем місяцем. У літній період 
концентрація фосфатів у воді постійно зростає на 0,01 мг/л кожного року. Цей біогенний елемент є 
також причиною регулярного цвітіння синьо-зелених водоростей.  

За класифікацією якості води у 1992 році вода у Пісочному відповідала 1,2 класам якості, 1-2 
категорії, що відповідає: за ступенем чистоти – «дуже чиста, чиста», за зоною сапробності – β – 
олігоспробна, α – олігосапробна. За рівнем трофності вода належала до класу «Оліготрофна з 
переходом в оліго-мезотрофну зону.  

Через 10 років навантаження вода за деякими показниками якості втратила одну категорію. 
Вода у цьому озері відповідає за ступенем чистоти – категорії «чиста», за зоною сапробності – α – 
олігосапробна, і за рівнем трофності – оліго-мезотрофна з переважанням у мезотрофній зоні. 

Таким чином, озера Шацького національного природного парку знаходяться під активним 
антропогенним пресом, який необхідно контролювати. Для покращення гідрохімічного режиму в 
озері Чорному Великому слід локалізувати і припинити надходження в озеро вільних нітритів. 
Особливо озеро Пісочне, яке ще має оліґотрофний статус, з великим значенням індексу видового 
різноманіття, потребує чіткого встановлення норм відпочинкового режиму та контролем за 
побутовими стоками населеного пункту.  
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Э.Э. Ибрагимова, Д.В. Баличиева 

РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет» 
 
В настоящее время одним из мощных факторов неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду является антропогенное загрязнение, основными источниками которого являются 
автотранспорт, промышленность, сельскохозяйственное производство. В урбанизированных 
экосистемах на долю автотранспорта приходится 70–80 % загрязнения. Установлено, что 
автотранспорт является главным источником загрязнения атмосферы и городских почв тяжелыми 
металлами [1, 2].  

В связи с этим целью наших исследований явилась палинотоксическая оценка влияния 
выбросов автотранспорта на репродуктивную систему популяций ореха грецкого (Juglans regia), 
произрастающих в придорожной зоне автострад с различной интенсивностью движения.  

Работа была проведена в 2003 – 2006 гг. Материалом для исследований служили мужские 
соцветия, собранные с деревьев, произрастающих в придорожной зоне автострад с интенсивным 
(вариант 1) и очень интенсивным (вариант 2) движением автотранспорта. Контрольным вариантом 
служили мужские соцветия, собранные с растений, произрастающих в зонах отсутствия 
автомобильного движения. 

В качестве объектов исследований были использованы популяции ореха грецкого (Juglans 
regia). У указанной культуры изучали спонтанную и индуцированную стерильность пыльцы и ее 
морфологическое строение. 

Исследование морфологической структуры пыльцевых зерен проводили при помощи системы 
морфометрического анализа изображений, включающей микроскоп «Carl Zeiss», видеокамеру 
«SunKwang» и персональный компьютер. Полученные данные для сравнения приводили к 
интенсивным показателям. Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 
прикладных программ «Microsoft Excel 2000». В качестве критерия оценки достоверности 
наблюдаемых изменений использовали t-критерий Стьюдента. 

 Палинотоксический эффект выбросов автотранспорта – ПЭ (%) по показателям фертильности 
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пыльцы тест-растения рассчитывали по формуле Лозановской И.Н., Орлова Д.С. и др. [3], 
модифицированной нами для анализа мужского гаметофита: 

100⋅
−

=
o

xo

Ф
ФФ

ПЭ
, где 

Фо – интенсивный показатель величины спонтанной фертильности репродуктивной системы растений 
контрольной зоны, Фх – интенсивный показатель величины индуцированной фертильности растений, 
произрастающих в фитотоксической среде. 

В результате данного исследования был установлен довольно низкий спонтанный уровень 
стерильности пыльцевых зёрен (4,1%), продуцируемых генеративными органами популяций ореха 
грецкого, произрастающих в экологически благоприятной зоне.  

Показатели стерильности мужского гаметофита резко возрастали у растений, произрастающих 
вдоль автострад с различной интенсивностью движения автотранспорта. Индуцированная 
аэротехногенным загрязнением стерильность пыльцевых зёрен увеличивалась у популяций Juglans 
regia, произрастающих в придорожной зоне, в несколько раз по сравнению с контрольным 
вариантом. Так количество абортивных пыльцевых зёрен возрастало в зоне интенсивного движения в 
10 раз и в 5,1 раза (очень интенсивное движение) по сравнению с контролем. В зоне интенсивного 
движения автотранспорта продуцировалось 41,1% абортивных пыльцевых зерен от общего 
количества пыльцы, однако при увеличении автотранспортного движения и, как следствие, 
повышении эмиссии экотоксикантов, количество стерильной пыльцы несколько снижалось (20,9%). 
Следовательно, в зоне сильного загрязнения продуцировалось большее количество жизнеспособной 
пыльцы, тогда как в условиях среднего загрязнения возрастала доля особей с более низкой 
фертильностью мужского гаметофита. Установлено, что снижение качества пыльцы при среднем 
уровне загрязнения обусловлено эмбриотоксическим и кластогенным действием аэрополлютантов на 
репродуктивную систему растительных организмов [4]. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что выбросы автотранспорта оказывают неблагоприятное влияние на мужскую репродуктивную 
систему ореха грецкого, что проявлялось в повышенной продукции стерильных пыльцевых зерен. 

Нами также был изучен коэффициент чувствительности (отношение фертильных пыльцевых 
зерен к стерильным) органов мужской репродукции к техногенному загрязнению – Ф/С. В 
контрольной зоне коэффициент чувствительности регистрировался на уровне 23,7. В зоне 
интенсивного движения автотранспорта данный показатель снизился в 16,9 раза по сравнению с 
экологически благоприятной зоной. При повышении уровня автотранспортной нагрузки наблюдалось 
увеличение коэффициента чувствительности в 6,2 раза по сравнению с контролем. Полученный 
результат может свидетельствовать об избирательной чувствительности генеративной сферы Juglans 
regia к среднему уровню загрязнения окружающей среды.  

Проведенный морфологический анализ стерильной пыльцы позволил выявить ряд нарушений 
фенотипа пыльцевых зерен. На рисунке 1 представлены микрофотографии мужского гаметофита 
репродуктивных органов популяций ореха грецкого, произрастающих вдоль автострад (а–в) и в зонах 
отсутствия движения автотранспорта (г, д). Основными видами нарушений морфоструктуры 
абортивных пыльцевых зерен были следующие: мелкая (дегенерировавшая) и крупная пыльца. 
Причем количество фенотипических нарушений мужского гаметофита достоверно возрастало 
(p<0,001) в зонах с автотранспортной нагрузкой (рис. 1). 
 

Рис. 1 – Мужской гаметофит популяций Juglans regia (увел. 1.6х16), произрастающих  
в различных экологических условиях (стерильная пыльца – бесцветная, фертильная – окрашенная) 

а б в

г д
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Анализируя полученные данные, можно прийти к заключению, что основная масса стерильной 
пыльцы (84–88%) имела нормальную морфоструктуру независимо от места произрастания деревьев. 
Следовательно, мужской гаметофит Juglans regia реагирует на загрязнение путем увеличения 
количества абортивной пыльцы, имеющей нормальный фенотип. 

Проведенное вычисление показателя палинотоксического эффекта (ПЭ, %) по всем вариантам 
исследования, дало следующие результаты. В зоне интенсивного движения отмечалось 38,6%-ное 
ингибирование продукции фертильной пыльцы по сравнению с контролем. В зоне очень 
интенсивного движения – 17,5%-ное ингибирование продукции жизнеспособной пыльцы. Нами было 
проведено ранжирование полученных данных по следующей классификации [5]: инициальное 
(слаботоксичное), эффективное (среднетоксичное) и сублетальное (высокотоксичное) содержание 
токсических концентраций поллютантов в окружающей среде – соответственно ЕС10, ЕС50 и ЕС90, 
при которых наблюдалось игибирование продукции фертильной пыльцы тест-растением на 10, 50 и 
90% по сравнению с контролем. Следовательно, в изученных зонах отмечалось среднетоксичное 
действие токсических эмиссий на генеративные органы популяций ореха грецкого.  

Проведенные исследования показали, что у популяций Juglans regia придорожной зоны 
автострад достоверно увеличивалось количество стерильных пыльцевых зерен. В районе со средним 
уровнем загрязнения продуцировалось большее количество абортивной пыльцы по сравнению с 
зоной сильного загрязнения.  

Палиноморфологическая оценка стерильных пыльцевых зерен Juglans regia свидетельствует, 
что основными видами нарушений при гаметогенезе растений изученных зон была мелкая 
(дегенерировавшая) и крупная пыльца, что свидетельствует о нарушениях микроспорогенеза. 

Выбросы автотранспорта оказывают палинотоксическое действие на репродуктивные органы 
Juglans regia. Концентрация токсических веществ в изученных зонах оказывает среднетоксичное 
действие на органы репродуктивной системы. 

Состояние мужской генеративной системы Juglans regia можно использовать для мониторинга 
индикации и картирования территорий средних уровней загрязнения  
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ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «КОСА ОБІТОЧНА»: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

С. В. Катиш 
Мелітопольський державний педагогічний університет 

 
За даними досліджень Азово-Чорноморської орнітологічної станції на території коси Обіточної 

та в її затоці гніздиться 90 видів птахів та понад 164 види зустрічається у позагніздовий період (під 
час міграцій та зимівлі). Серед них – 37 видів навколоводних птахів, що знайдені на гніздуванні, а 85 
видів – у не гніздовий період. До цього переліку входять 17 видів, занесених до Червоної книги 
України, а саме: 5 видів гусеподібних, 9 – сивкоподібних, 3 види соколоподібних птахів.  

Значну чисельність мають також деякі види качиних: в жовтні можна водночас зустріти понад 
11500 крижнів, 1400 особин сірої гуски; в листопаді – понад 5500 особин попелюха, 3000 – білолобої 
гуски, 2100 – морської черні. Щодо останньої, на протязі усього міграційного періоду на водоймі 
перебуває 10000 – 20000 птахів цього виду. Зустрічаються значні скупчення свища (800), чирянки 
великої (понад 750), лебедя-шипуна (понад 350 особин). На прольоті спостерігаються такі рідкісні 
(червонокнижні) гусеподібні як червоновола казарка, гоголь, крех середній, пухівка.  
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Чисельність лиски, що одночасно перебуває на території ВБУ, в серпні сягає понад 3200, а в 
жовтні – до 5300 особин. Найбільша частина цих птахів концентрується в північній частині коси – на 
численних затоках, солених озерах та інших внутрішніх водоймах, а також – на відкритій акваторії 
затоки навколо островів. Серед пірникозоподібних найбільшу концентрацію на акваторії Обитічної 
затоки утворює пірникоза велика (понад 2300 особин в окремих скупченнях). Загальна чисельність 
чаплевих птахів на водоймі сягає кількох сотень (до 600-700). 

В період міграцій найбільш важливими для птахів територіями є відкрита акваторія та острови 
Обіточної затоки (о. Великий, о. Камишаний та ін.); мілководі внутрішні затоки, саги та солоні озера 
в північній частині Обіточної коси (ур. Новий Бит, Горіле); лимани (Кривий, Круглий), дрібні коси, 
акумулятивні островки та мілководдя навколо них, а також межиріччя та заплави річок Обіточної та 
Солоної. Найбільше видове різноманіття водоплавних птахів спостерігається на дрібних 
солоноводних водоймах широкої північної частини коси (до 40 численних видів) та на островах і 
прилеглій акваторіі в центральній частині Обіточної затоки (до 30 масових видів).  

Зараз, за оцінками співробітників Азово-Чорноморської орнітологічної станції та 
Мелітопольського державного педагогічного університету, на Обіточній косі гніздиться небагато 
пернатої дичини (табл. 1). Окрім того, тут влаштовують гнізда такі качки, як: галагаз (~ 12-20 пар), 
гага (~2 пари), середній крохаль (~4 пари) та інші види, полювання на яких заборонено.  

Таблиця 1 – Орієнтовна чисельність мисливських водоплавних птахів, пар 
Роки Вид 1993 1996 2006 

Гуска сіра 2 2 2 
Крижень 30 30 30 
Нерозень 10 10 5 
Чирок-тріскунок 15 12 7 
Широконіска 5 3 5 
Чернь червоноголова 20 20 20 
Лиска 50 40 60 
Водяна курочка 40 35 30 

Разом: 172 152 159 

Іншими словами, зазначена територія як місце гніздування для мисливських видів пернатої 
дичини не має важливого значення і не відіграє суттєвої ролі у її відтворенні. 

При проведенні обліків чисельності під час осінньої міграції звертає на себе увагу не тільки 
значне зростання ресурсів водоплавної дичини (у тисячі разів), а й поява представників північної 
фауни (табл. 2), які у нас не гніздяться (свищ, чирок-свистунок, гуска білолоба, чернь морська тощо).  

Таблиця 2 – Орієнтовна чисельність мисливських водоплавних птахів під час осінньої міграції 
Кількість особин Вид Мінімальна Максимальна 

Гуска сіра 500 1000 
Гуска білолоба 5000 25000 
Гуменник 10 1000 
Крижень 5000 20000 
Нерозень 20 100 
Шилохвіст 1000 10000 
Свищ 3000 20000 
Чирок-тріскунок 3000 12000 
Чирок-свистунок 1000 5000 
Широконіска 1000 5000 
Чернь червоноголова 1000 15000 
Чернь морська 2000 25000 
Чернь чубата 5000 20000 
Лиска 5000 30000 

Разом: 10030 189100 

Окрім того, тут трапляються такі водоплавні птахи, як: гоголь (~ 5-35 тис.), великий крохаль (~ 
100 особин), луток (~0,1-5 тис.), червоновола казарка (~0,1-0,5 тис.), огар, мала білолоба гуска та 
інші, менш чисельні види, полювання на яких заборонено.  

Полювання здійснюється у відповідності до «Режиму здійснення полювання на водно-болотну 
дичину на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Коса Обіточна», 
затвердженого спільним наказом Державного управління екології та природних ресурсів в 
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Запорізькій області від 05.12.2002 року №39 Державного лісогосподарського об'єднання 
«Запоріжжяліс» від 05.12.2002 №126 та зареєстрованого в Запорізькому обласному управлінні 
юстиції 26.12.2000 року за №119/613. 

 На території коси Обіточної полювання на водно-болотну дичину здійснюється за номерною 
системою: 40 номерів із навантаженням не більше 20 мисливців на день полювання; 

 З метою визначення стану популяцій мисливських водоплавних птахів, користувач 
мисливських угідь проводить двічі на рік облікові роботи у відповідності до спільних наказів ДЛГО 
«Запоріжжяліс» від 19.01.1998 р. №4 та Державного управління екологічної безпеки в Запорізькій 
області від 19.01.1998 р.№1; 01.01.2000 р. №9 та 01.02.2000 р. №1., із залученням фахівців Азово-
Чорноморської міжвідомчої орнітологічної станції Національної Академії Наук України та 
Мелітопольського Державного Педагогічного Університету, які надають наукове обґрунтування 
можливості його проведення. Щорічно «Служба дичини» визначає кількість водоплавної дичини по 
видам («ліміт»), яку можуть добути мисливці в господарстві. 

Денну норму добування пернатої дичини та пропускну спроможність мисливських угідь 
встановлює користувач мисливських угідь, тобто ДП «Приморське лісове господарство» за 
погодженням з Запорізьким обласним управлінням лісового господарства та Державним управлінням 
охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області, з наданням наукового 
обґрунтування можливості його проведення, окремого акту обліку дичини по заказнику. 

Щорічно «Служба дичини» визначає кількість водоплавної дичини по видам («ліміт»), яку 
можуть добути мисливці в господарстві. 

ДП «Приморське лісове господарство» звітує про кількість добутої дичини по видам помісячно. 
Протягом мисливських сезонів 2000-2005 років на території угідь ДП «Приморське лісове 

господарство» добуто:  
− 2000 рік: гусей – 14, чирків –5 3, крижнів – 362, червоноголових нирків-220, чернів – 175. 
− 2002 рік: крижнів – 17, чирків – 13, лисух – 68, куликів – 3, червоноголових нирків – 56, 

чернів – 1. 
− 2003 рік: чирків – 8, крижнів-326, червоноголових нирків-60, чернів – 71. 
− 2004 рік: крижнів 71, чирків – 6, лисух – 25, куликів – 1, червоноголових нирків – 79, хохлатих 

чернів – 32 та 7 гусей. 
− 2005 рік: крижнів – 84, чирків – 39, червоноголових нирків – 61, лисух – 24 та 12 куликів. 

Враховуючи незначну тривалість полювання (з 12-20 вересня до 31 січня, 3 рази на тиждень 
(середа, субота, неділя) за значного обмеження кількості здобичі на 1 мисливця та малу кількість 
мисливських місць, його вплив на зазначені ресурси просто непомітний.  

В межах заказника існує відтворювальна ділянка, угіддя, що ввійшли до складу її складу 
виконують функції природних розсадників мисливських тварин, поповнюючи поголів’я мисливської 
фауни в експлуатаційній частині господарства та зони спокою під час міграції водно-болотної 
дичини. Відокремлення відновлювальних дільниць переслідує ціль скорішого відновлювання 
чисельності тварин в господарстві. В зв’язку з чим на ці дільниці повинно звертати особливу увагу в 
ході проведення біотехнічних заходів і охорони мисливських тварин від хижаків та браконьєрів. 

Для більш повного інформування мисливців про межі відтворювальної ділянки та заборони 
полювання в цих межах встановлюються додаткові інформаційні аншлаги та панно.  

Експлуатаційна частина мисливського господарства ДП «Приморське лісове господарство» 
складає 1298 га. Для управління господарством, охорони угідь, виконання необхідних біотехнічних 
заходів та організації полювання було проведене розмежування території господарства на 2 єгерських 
обходи: 1-й кв. №1-27 (1208 га) та 2-й кв. №28-56 (1002 га). 

Управління природними ресурсами заказника, в т.ч. популяціями диких водоплавних птахів, 
здійснюється на підставі діючого мисливського упорядкування та «Менеджмент плану для ВБУ 
«Коса Обіточна та затока Обіточна», розробленого фахівцями Мелітопольського державного 
педагогічного університету, Азово-Чорноморської міжвідомчої орнітологічної станції, НДІ 
«Біорізноманіття наземних та водних екосистем півдня України» та Таврійської державної 
агротехнічної академії. 

Стаття підготовлена на основі матеріалів «Менеджмент плану природних комплексів та ресурсів для водно-
болотного угіддя міжнародного значення «Затока та коса Обитічна»« розробленого в рамках гранту Офісу радника з питань 
сільського господарства, природи та якості харчових продуктів Посольства Королівства Нідерландів в Україні, з 
використанням даних д.б.н. Кошелєва О.І., к.б.н. Сіохіна В.Д., к.бн. Черничко Й.І. та інших. 
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УДК: 575.113+575.11+576.12 
ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН ДЛЯ БІОІНДИКАЦІЇ 

МУТАГЕННИХ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ 
Л. Є. Ковальчук, Р. В. Козовий, Н. О. Орел 

Івано-Франківський державний медичний університет 
 
У зв’язку зі зростаючим забрудненням довкілля мутагенами, важливим питанням екогенетики є 

пошук тест-систем для визначення їх інтенсивності [1]. Порівняльний аналіз результативності 
застосування різних тест-об’єктів засвідчив перевагу використання рослин, які поєднують швидку 
зміну поколінь з великою кількістю нащадків та універсальністю генетичного коду. Це дає змогу 
встановлювати генетичні аспекти мутагенного забруднення та прогнозувати віддалені наслідки 
впливу різних мутагенів на стан живої природи та здоров’я людей. Тому науковцями Івано-
Франківського державного медичного університету разом із швейцарськими вченими вперше 
застосовано трансгенні рослини (ТР) Nicotiana tabacum і Arabidopsis thaliana для тестування 
радіаційного забруднення [3-4]. ТР містили перервану версію гена–маркера β-глукуронідази (GUS-
гена), як рекомбінаційного субстрату для виявлення рівнів двониткових розривів ДНК та їхньої 
репарації шляхом інтрахомосомної гомологічної рекомбінації (ІГР), зумовленої впливом іонізуючої 
радіації. Продукт експресії GUS-гена – сині плями, відображають частоту явищ ІГР, кількість яких 
пропорційна інтенсивності радіаційного фону. Таким чином, окрім використання ТР в біотехнології 
для отримання паливних матеріалів, хімічних сполук, цінних ліків [2], було розроблено трансгенні 
лінії, чутливі до радіонуклідів. Водночас техногенне забруднення довкілля зумовлене не лише 
останніми, але й хімічними чинниками, генетичні наслідки впливу яких еквівалентні дії іонізуючої 
радіації [1]. Тому наступні наші дослідження спрямовані на конструювання нових ліній ТР – 
чутливих індикаторів антропогенного забруднення будь-якого походження.  

Враховуючи вищесказане метою роботи було підвищення ефективності тестування 
інтенсивності та природи мутагенного фону довкілля за допомогою нових ліній ТР Arabidopsis 
thaliana. 

Матеріалом дослідження слугували ТР Arabidopsis thaliana, агробактерії Agrobacterium 
thumefaciens і Escherichia coli, гени-регулятори структури хроматину. Для трансформації використано 
два основні штами бактерій: 1) Escherichia coli – канаміцин-резистентний штам DH5α (фірма Giblo 
BRL, Eggenstein); 2) Agrobacterium thumefaciens – штам С58 С1Rf, що містить ген резистентності до 
ріфампіцину. Конструкції генів RPD3, SIR2 like і SU (VAR)3-7 отримано у відповідних векторах: 
рМЕХ, рТА7002, BinAR. 55 трансформаційних експериментів проведено на рослинах Arabidopsis 
thaliana дикого типу екотипу Colambia (Col-O) та ТР Arabidopsis thaliana екотипу С24: а) лінія 
N1DC1 no.11, що містить 3 копії перерваного GUS-гена в прямій орієнтації; б) лінії N1DC4 no.651, 
що містить 1 копію перерваного GUS-гена в оберненій орієнтації. ДНК з листків Arabidopsis thaliana 
виділено за методом Fulton [5]. Секвенування ДНК виконано за загальноприйнятими методами у 
секвенаційній лабораторії Інституту генетики рослин під керівництвом професора Х. Пухти 
(Гатерслебен, Німеччина). Продукт відновлення GUS-гена визначено за допомогою гістохімічного 
аналізу спеціальним методом.  

Тестування проростків отриманих 8 ліній ТР Arabidopsis thaliana на чутливість до хімічних та 
радіаційних реагентів було проведено в лабораторних умовах і описано в попередніх роботах.  

При натурному експерименті насіння пророщувалося на зразках грунтів з різних територій 
Прикарпаття: хімічно забруднених міст (Івано-Франківськ, Коломия), зони посиленого 
радіологічного контролю – с. Стецева Снятинського району та умовно екологічно чистого 
Верховинського району (с. Ільці). 

Статистичну обробку результатів здійснено за допомогою комп’ютерної програми Exel, що 
входить до пакету Microsoft Office 2000. 

Першочергово встановлено схожість зразків грунтів за мікробіологічним складом, що є 
важливим біологічним фактором індукованого мутагенезу. Для пророщування використано дві лінії 
ТР: чутливу до радіонуклідів – BAR Bin AR/RPD3-9 та до хімічних мутагенів – N1DC4 no. 651 
pMEX/SІR2-3. Найкраще проростання рослин обох трансгенних ліній зафіксовано на зразках грунтів 
з Верховинського району. Для лінії BAR Bin AR/RPD3-9 цей показник склав 89,9±2,8% та для лінії 
N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3 – 72,7±1,2%. Активність проростання досліджуванх ліній була 
найменшою на зразках грунту с. Стецева. Водночас відзначено, що відсоток проростання рослин лінії 
BAR Bin AR/RPD3-9 у 1,24 рази був меншим, ніж у хімічно чутливої лінії N1DC4 no. 651 
pMEX/SІR2-3. Схожість рослин на грунтах з хімічно забруднених міст Івано-Франківська та Коломиї 
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була також менша за таку в рослин, вирощених на грунтах із с. Ільці. Показники проростання лінії 
N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3 на грунтах вищезгаданих міст дорівнювали відповідно 65,5±3.3 та 
70,5±2,5% і були менші, ніж у лінії BAR Bin AR/RPD3-9. 

Таким чином, активність проростання насіння двох ліній Arabidopsis thaliana залежала від 
вмісту хімічних або радіологічних чинників у грунті.  

Рослини, які виросли на зразках грунтів з Верховинського району, мали нормальну товщину 
стебла, на 5-6 день у них з’являлися листочки, на 29-30 – утворювалася розетка. На відміну від 
описаних вище рослин, еластичність листків, товщина стебла у двох ліній, що виросли на зразках 
грунтів зі Снятинського району, були меншими. В цих рослин відмічено затримку появи перших 
листків та формування розетки на 3-5 днів. Фенотипічними особливостями рослин, пророщених на 
зразках грунтів з хімічно забруднених міст Коломиї та Івано-Франківська, були малий ріст та мала 
товщина стебла.  

Підрахунок синіх плям у листках, стеблах та корінцях трансгенної лінії N1DC4 no. 651 
pMEX/SІR2-3 дав змогу довести її найбільшу чутливість при пророщуванні на зразках ґрунтів з міст 
Коломиї та Івано-Франківська (табл.).  

Таблиця – Частота рекомбінаційних явищ у трансгенних лініях рослин Arabidopsis thaliana, 
пророщених на зразках ґрунтів з досліджуваних територій, (М±m)  

Досліджувані території та частота рекомбінаційних явищ Трансгенні лінії 
м. Івано-Франківськ м. Коломия с. Стецева с. Ільці 

N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3 15,3±1,4* 14,2±0,7* 8,5±0,2 7,1±0,3 
BAR Bin AR/RPD3-9 3,9±0,8 4,1±0,3 12,3±0,4* 3,5±0,6 

Примітка. * – Р<0,001 порівняно з показниками екологічно чистого с. Ільці.  

Водночас найбільшу кількість синіх плям зареєстровано у рослин лінії BAR Bin AR/RPD3-9, які 
виросли на зразках грунтів с. Стецева Снятинського району. Отримані кількісні характеристики явищ 
ІГР корелювали з такими для інших ліній, чутливих до радіаційного забруднення і використаних у 
попередніх дослідженнях науковцями університету [3-4].  

Таким чином, проведені експерименти з пророщуванням ТР у зразках ґрунтів Івано-
Франківської області дав змогу виявити залежність активності проростання Arabidopsis thaliana від 
ступеня забруднення ґрунтів. Відмічено відмінності між лініями N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3 та BAR 
Bin AR/RPD3-9, що пророщувались на зразках ґрунтів хімічно та радіаційно забруднених територій. 
Частота явищ ІГР у трансгенної лінії N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3, була істотно вищою при 
тестуванні ґрунтів м. Івано-Франківська та м. Коломиї, порівняно з такою с. Стецева та с. Ільці. 
Активність відновлення GUS-гена у рослин лінії BAR Bin AR/RPD3-9, яка проросла на зразках 
ґрунтів із зони посиленого радіологічного контролю, суттєво переважала таку в усіх інших 
досліджуваних зразках. Отже, за результатами проведених досліджень можна зробити висновок про 
ефективність застосування трансгенних ліній Arabidopsis thaliana, що містять у геномі візуальний ген-
маркер, для індикації хімічного (лінія N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3) чи радіаційного (лінія BAR Bin 
AR/RPD3-9) впливу, для моніторингових досліджень потенційних мутагенів довкілля та ідентифікації 
домінуючого чинника забруднення. 

1. Доведено молекулярно-генетичні ефекти у трансгенних лініях Arabidopsis thaliana BAR Bin 
AR/RPD3-9, N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3, спричинені мутагенами довкілля різної природи. 

2. Встановлено достовірне зростання частоти рекомбінаційних явищ у рослин трансгенної лінії 
Arabidopsis thaliana BAR Bin AR/RPD3-9, пророщеної на зразках грунтів Снятинського району до 
12,3±0,4, та рослин лінії N1DC4 no. 651 pMEX/SІR2-3, пророщених на зразках хімічно забруднених 
ґрунтів міст Івано-Франківська та Коломиї, до 15,3±1,4 та 14,2±0,7, порівняно з контрольними 
показниками Верховинського району (відповідно 3,5±0,6 і 7,1±0,3). 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку полягають у вивченні частоти явищ 
інтрахромосомної гомологічної рекомбінації у нових лініях ТР при пророщуванні їх на грунтах із 
різним ступенем забруднення. 

Автори вислювлюють щиру подяку профессору Х. Пухті за можливість виконання 
молекулярно-генетичних досліджень Орел Н.О. в інституті генетики рослин (Гатерслебен, 
Німеччина). 
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РЕСУРСИ ВОДОПЛАВНОЇ ДИЧИНИ ГІДРОЛОГІЧНОГО ЗАКАЗНИКА 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «МОЛОЧНИЙ ЛИМАН»: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

А. В. Компанієць1, С. В. Катиш2 
1Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області 

2Мелітопольський державний педагогічний університет 
 
За даними досліджень Азово-Чорноморської орнітологічної станції на території ВБУ 

зустрічається понад 274 види птахів, серед них 112 видів гніздяться, 213 – відмічено у міграційний 
період, 98 – у зимовий. Близько 34 видів віднесено до умовно зимуючих або зальотних. 

Найбільш характерними на гніздуванні в очереті є різні види чапель (бугай, бугайчик, квак, 
чапля жовта, чепура велика, чепура мала, чапля сiра, чапля руда, косар, коровайка). В окремі роки 
чисельність чапель, що гніздяться колоніально, сягає 400-864 особин. Звичайна на гніздуванні 
чисельність лиски (близько 400 пар), пірникози (3 види – до 300 пар), водяної курочки (понад 500 
пар), качок (крижень – до 100 пар, нерозень, велика чирянка, широконіска, чернь червонодзьоба, 
попелюх, в окремі роки – білоглаза чернь). Зустрічаються на гніздуванні сіра гуска, лебідь-шипун, 
різні види дрібних горобцеподібних пташок, серед яких найпоширеніші кобилочка солов’їна, 
очеретянка iндiйська, очеретянка ставкова та велика, вiвсянка очеретяна, синиця вусата. На 
солончакових луках гніздяться кулики, серед яких найпоширеніші види – чайка та коловодник 
звичайний, а також такі рідкісні, як дерихвіст лучний, чоботар, кулик-довгоніг, кулик-сорока. На 
островах Підкова та Довгий, багато років існують колонії великого баклана (до 3000 пар), мартина 
жовтоногого (максимально 5000 пар), в окремі роки формуються колонії крячків рябодзьобого, 
малого, річкового, куликів. Дрібні острови поблизу коси-персипу населяють різні види куликів, 
крячків, мартинів, в окремі роки тут гніздяться великі баклани. В урвищах на берегах лиману та в 
кар’єрах гніздиться велика кількість берегової ластівки (1680-3700 пар), сиворакша, бджолоїдка 
звичайна. 

Водойма є важливою для міграцій куликів (39 видів), горобцеподібних (75 видів) та 
гусеподібних (20 видів) птахів. В травні на лимані одночасно можна зустріти понад 32000, в серпні – 
близько 9000 куликів. Серед них найчисельнішими є побережники чорногрудий (до 22000) та 
червоногрудий (2100), чайка (1300), брижач (4254), коловодник звичайний (1600) та сивка морська 
(1200). Зустрічаються значні зграї великого (320) та середнього (150) кроншнепів. Зафіксовано на 
прольоті такого рідкісного кулика, як тонкодзьобий кроншнеп. На косі-пересипу відмічено до 300 
кам’яшників та понад 300 побережників білих. Водойма є місцем післягніздових скупчень таких 
рідкісних куликів, як чоботар, кулик-довгоніг, пісочник малий. Восени та взимку водойма є місцем 
концентрацій великої кількості мартинів: жовтоногого (близько 23000), звичайного (понад 24000), 
тонкодзьобого (13000). 

На зимівлі зустрічаються значні скупчення гусей: найбільші зграї білолобої гуски нараховували 
25000, сірої гуски – 4300, а червоноволої казарки – 1000 особин. Водойма важлива для зимівлі качок. 
Одноразово на акваторії лиману в зимовий період можна нарахувати близько 80 000 особин. 
Найбільші скупчення крижня та свища складалися з 10000 кожне, окремі скупчення шилохвоста – з 
8000, а чирянки великої, галагаза та широконоски – понад 2000 кожне. Чисельність морських качок 
досягає 20000 –30000. В останні роки збільшилась чисельність на зимівлі гоголя – до 7000 особин. 

В уcі сезони року найбільш важливими для птахів територіями є пониззя лиману, заплави річок 
Молочна, Джекельня та Тащенак, а також відкрита акваторія водойми.  

Єдиними представниками мисливської фауни, ресурс яких використовують користувачі 
мисливських угідь, є водоплавні птахи. Кількість багатьох з них у міграційний та зимовий  
періоди сягає кілька десятків тисяч (див. розділ 2.2 – птахи). 

На Молочному лимані полювання на водно-болотну дичину проводиться лише на території 
трьох мисливських номерних ділянок «Комиші» (Державне підприємство «Мелітопольське 



 Розділ 6. Охорона природи  

 401

Лісомисливське Господарство») – 193 номера (весь мисливський сезон), «Рожок» (Товариство 
Мисливців та Рибалок «Олександрівка») -25 номерів (весь мисливський сезон), та «Пересип» 
(Якимівська Районна Організація УТМР) – 20 номерів (з листопада по грудень). Тривалість 
мисливського сезону – з серпня по січень включно, полювання ведеться 3 дні в тиждень. За період 
видається приблизно 900 відстрільних карток.  

Полювання здійснюється у відповідності до «Режиму здійснення полювання на водно-болотну 
дичину на території гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Молочний лиман», 
затвердженого спільним наказом Державного управління екології та природних ресурсів в 
Запорізькій області від 12.09.2002 року №54 Державного лісогосподарського об'єднання 
«Запоріжжяліс» від 29.12.2002 №139.  

Щорічно лабораторія «Служби дичини» при Азово-Чорноморській орнітологічній станції 
визначає кількість водоплавної дичини за видами («ліміт»), яку можуть добути мисливці в кожній 
номерній мисливській ділянці. 

Протягом мисливських сезонів 2000-2004 років на території Молочного лиману добуто: гусей – 
346, широконісок-158, шилохвостей-46, куликів-250, чирянок-1049, лисок-330, крижнів-1563, 
курочок водяних-26, попелюхів-74, черні-230 (рис. 2.8.5.2). Порівнявши данні обліків та данні 
добутої дичини видно, що від загальної кількості мисливських водоплавних птахів, які перебувають в 
межах ВБУ, добувається лише 10-20%.  

В цілому використання мисливського ресурсу відповідає можливостям Молочного лиману та 
чисельність добутої дичини не призводить до скорочення чисельності цих груп птахів, а більше 
використання цього ресурсу ускладнене внаслідок того, що велика кількість водоплавних птахів 
дотримується відкритої акваторії, де її здобич набагато складніше, чим на прибережних мілководдях.  

Мисливський ресурс на Молочному лимані досить стабільний, але за останні 30 років 
спостерігаються незначні тенденції до його скорочення, що пов’язано з зменшенням кормової бази 
водоплавних птахів внаслідок змін гідрологічного режиму (нестабільне функціювання промоїни).  

Браконьєрське полювання на водоймі має місце, але його масштаби незначні (на 900 мисливців, 
які використовують угіддя зафіксовано 8 фактів браконьєрського полювання).  

Управління природними ресурсами заказника, в т.ч. популяціями диких водоплавних птахів, 
здійснюється на підставі діючих проектів мисливського упорядкування кожного господарства та 
«Менеджмент плану для ВБУ міжнародного значення «Молочний лиман», розробленого фахівцями 
Мелітопольського державного педагогічного університету, Азово-Чорноморської міжвідомчої 
орнітологічної станції, НДІ «Біорізноманіття наземних та водних екосистем півдня України» та 
Таврійської державної агротехнічної академії. 

Стаття підготовлена на основі матеріалів «Менеджмент плану для ВБУ міжнародного значення «Молочний лиман», 
розробленого в рамках Проекту ГЕФ-СБ «Збереження біорізноманіття в Азово-Чорноморському коридорі», з 
використанням даних д. б. н. Кошелєва О. І., к. б. н. Сіохіна В.Д., к. б. н. Черничко Й. І. та інших. 
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РІДКІСНІ ВИДИ ДОЛИН МАЛИХ РІЧОК ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

С. А. Корзун 
Дніпропетровський національний університет 

 
Однією із складових частин національної екомережі є водоохоронні зони рік. Якщо не 

враховувати лісовий та природно-заповідний фонд, саме на територіях річкових долин збереглися 
залишки природної рослинності. У флористичному відношенні окремі території Запорізької області 
вивчені недостатньо. Особливо це стосується її північної частини. З метою збереження 
флористичного різноманіття обстежуваних нами територій долин малих річок, що територіально є 
складовими частинами Дніпровського та Прибережно-морського природних коридорів 
національної екомережі, вважаємо за необхідне встановлення на цих ділянках охоронного режиму. 

У Запорізькій області малозмінені господарською діяльністю людини ландшафти збереглися 
лише на 18 – 20 % її території. Вони представлені степовими ділянками, байрачними та заплавними 
лісами, луками. Переліки регіонально рідкісних видів рослин та видів, що занесені до Червоної 
книги України, налічують 139 та 54 види відповідно. 

Район досліджень охоплює три геоботанічні райони: Софіївсько-Марганецький район Бузько-
Дніпровського округу, Славгородський район Павлоградського округу та Володарський район 
Маріупольського округу різнотравно-типчаково-ковилових степів Причорноморської степової 
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провінції [1]. Основною ґрунтоутворюючою породою тут є лесовидні суглинки. У ґрунтовому 
покриві переважають чорноземи звичайні важкосуглинисті і глинисті. На крутих схилах 
вододільних просторів, річкових долин і балок вказані ґрунти переходять в середньо- та 
сильнозмиті. В заплавах рік і днищах балок розвинуті переважно чорноземи лугові, подекуди 
лугово-болотні ґрунти – легкосуглинисті. 

Геоботанічні описи проводилися за загальноприйнятими методиками. Фітоценотичну 
характеристику рослинних угруповань складали на основі опису пробних ділянок (10х10 м). 

Флору долинних екосистем ми досліджували протягом 2003 – 2006 рр. В ході досліджень 
виявлені нові місцезростання деяких рідкісних та зникаючих видів судинних рослин. На 
обстеженій нами території верхів’їв рік Мокра Конка та Берда фрагментарно збереглися досить 
значні за площею ділянки цілинного степу. Особливо цінними вважаємо прируслові ділянки ріки 
Мокрої Конки в околицях сіл Кінські Роздори та Зразкове, де виявлено популяції Caragana scythica 
(Kom.) Pojark., Stipa capillata L., регіонально рідкісних Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) 
Woronow, Linum czernjaevii Klok., Astragalus ucrainicus M. Pop. et Klok., Allium flavescens Bess., та 
ріки Берди на відрізку між селами Білоцерковкою та Сачки. Балку Волову, що розташована на 
правому березі Берди нижче за течією від с. Білоцерковка, на наш погляд, можна вважати 
еталонною ділянкою приазовського степу. Схили балки зайняті рослинністю справжнього, 
петрофітного та лучного степу. Степова рослинність представлена монодомінантними формаціями 
Stipeta lessingianae та Stipeta capillatae, а також угрупованнями з участю Festuca valesiaca Gaud., 
Koeleria cristata (L.) Pers., Poa angustifolia L. В рослинному покриві присутні регіонально рідкісні 
Ephedra distachya L., Linum czernjaevii, Scabiosa ucrainica L., Hypericum elegans Steph. ex Willd., 
Allium paczoskianum Tuzs. 

Прируслові ділянки корінного петрофітного степу Берди збереглися значно краще, ніж 
типчаково-ковилового на плакорі. Серед степових видів домінують Festuca valesiaca, Stipa 
lessingiana Trin. et Rupr., S. сapillata L. Рослинний покрив має строкатий характер. Серед 
різнотрав’я звичайні Thymus dimorphus Klok. et Shost., Paronychia cephalotes (Bieb.) Bess., Ephedra 
distachya, Pulsatilla nigricans Stоrck, Iris pumila L., Bellevalia sarmatica, Sedum ruprechtii (Jalas) 
Omelcz. З чагарникових угруповань відмічені фітоценози формацій Caraganeta fruticis, Spiraeta 
hypericifolii. 

На порівняно малопорушених степових ділянках верхів’я ріки Мокра Московка виявлені 
нечисельні популяції Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng., Adonis wolgensis Stev., Iris 
halophila Pall. Стан популяцій оцінюється як незадовільний. Скорочення чисельності відбувається 
головним чином через перевипас худоби. 

Серед найменш змінених господарською діяльністю річкових долин Запорізького 
Правобережжя слід вважати долину р. Нижня Хортиця. На схилах ріки збереглися елементи 
зональної рослинності, які представлені різнотравно-ковилово-типчаковими угрупованнями. Їх 
основу складають види ковили. Чагарникова рослинність представлена переважно видами роду 
Rosa L., Prunus spinosa з домішкою Crataegus L. та Sambucus nigra L. 

Урочища та балки, що входять до складу долини р. Нижня Хортиця, відрізняються значним 
біорізноманіттям через практичну відсутність госпо-дарської діяльності на їх територіях. В 
урочищі Вербички та балці Уділенській (околиці сіл Смоляне та Уділенське) виявлені популяції 
Iris pumila, Astragalus ucrainicus, Allium flavescens, Adonis wolgensis, Hypericum elegans. Урочища 
Капустянка, Удільно-Миколаївське та чисельні балки, що розташовані в нижній течії ріки, також 
відрізняються видовим різноманіттям. Серед рідкісних видів ранньоквітучої флори на даних 
територіях виявлені чисельні популяції Bulbocodium versicolor, Pulsatilla nigricans, Ornithogalum 
boucheanum (Kunth) Aschers., Scilla bifolia L., Adonis wolgensis, Anemone sylvestris L., а також 
невелика популяція Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klok. et Zoz. На степових схилах 
збереглися популяції ковили (S. lessingiana, S. сapillata, S. pulcherrima, S. pennata L., S. 
borysthenica), Astragalus dasyanthus Pall., А. ponticus та A. ucrainicus. Ковилові формації займають 
переважно верхню третину схилів. В середній третині схилів домінують Crinitaria villosa, Koeleria 
cristata (L.) Pers., Thymus L. Днища балок зайняті переважно заростями Prunus spinosa, подекуди 
Cotinus coggygria Scop. 

В результаті досліджень долинних екосистем малих річок виявлені види рослин, що занесені 
до Червоної книги України, до регіонального Червоного списку, до Європейського Червоного 
списку, до Світового Червоного списку МСОП, а також види рослин, формації яких занесені до 
Зеленої книги України. Пропонуємо включити до Червоного списку Запорізької області такі види 
як Salvia nutans L., Astragalus publiflorus DC., Astragalus asper Jacg., Iris halophila, Astragalus 
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henningii (Stev.) Klok., Jurinea multiflora, Dianthus lanceolatus, Goniolimon graminifolium, Potentilla 
astracanica, Viola accrescens Klok., Hedysarum grandiflorum Pall. 

З метою збереження цілинних і малопорушених фрагментів степової рослинності, в т.ч. 
місцезростань рідкісних та зникаючих видів, вважаємо за необхідне створення ландшафтного 
заказника «Долина ріки Нижньої Хортиці» загальною площею понад 2,5 тис. га та ландшафтних 
заказників на цінних у природному відношенні прируслових ділянках рр. Мокра Московка, Мокра 
Конка, Берда. У подальшому на даних територіях передбачається більш детальне дослідження 
флористичного різноманіття та популяційні дослідження рідкісних видів. 
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Дніпропетровський національний університет 
 
З метою екологічного моніторингу в Присамар’ї на базі біогеоценотичного стаціонару 

Дніпропетровського національного університету (ДНУ) близько села Андріївка Новомосковського 
району виконується дослідження зональних та азональних трав’янистих фітоценозів – вивчаються 
їхній склад, флористична та екоморфна структура, умови зростання. 

Стаціонарні пробні площі, на яких проводяться спостереження, мають розміри 10×10 м2. Вони 
закладені в 1999 – 2001 рр. у різних геоморфологічних умовах на плакорі (в межах пробної площі 201 
генерального геоморфологічного профілю Комплексної експедиції ДНУ) та на крутобережжі ріки 
Самари. Рослинні угруповання пробних площ представлені ділянками степової рослинності, а також 
лучним фітоценозом. На кожній пробній площі в липні 2005 р. у шаховому порядку розташували по 5 
ділянок 2×2 м2, які потім розділялися на 16 суміжних квадратів зі стороною 0,5 м. Цей спосіб 
дозволив врахувати розміщення окремих видів по площі й розрахувати показник їхньої локальної 
зустрічальності в межах фітоценозу. На дослідних ділянках також ураховувалось проективне 
покриття зеленої (фотосинтетично активної) частини рослинних видів за допомогою певних еталонів. 

Серед важливих ознак, що виражають різні сторони структури рослинних угруповань, є 
фітоценотична активність видів. Це поняття розроблене і застосовується в геоботаніці досить давно 
(Custis, Mcintosh, 1951). Для його оцінки цитовані та інші автори (Юрцев, 1968; Дидух, 1982; Бурда, 
1985) використовували різні показники, у тому числі зустрічальність, проективне покриття, 
чисельність та ін. Активність виду обумовлена його ценотичною роллю, місцем, що він займає серед 
інших у результаті сформованих зв'язків; це – міра «процвітання» виду в ценозі (Юрцев, 1968). Для 
розрахунку фітоценотичної активності кожного виду ми перемножували показники його локальної 
зустрічальності та проективного покриття, потім з отриманої величини здобували квадратний корінь. 

В результаті досліджень на пробних площах виявлено 74 види вищих рослин з 29 родин, у тому 
числі з айстрових (Asteraceae) – 23 %, злакових (Poaceae) – 17 %, бобових (Fabaceae) – 11 %, 
губоцвітих (Lamiaceae) – 10 %. Найрізноманітнішими за флористичним складом виявились пробні 
площі зі степовою рослинністю. Так, на першій степовій пробній площі зареєстровано 49 видів, на 
другій – 58 видів вищих рослин, тоді як у лучному фітоценозі – всього 13. 

Флористична структура досліджених фітоценозів характеризується домінуванням злаків у 
проективному покритті та видовому складі. Виключенням є лучна ділянка, де різнотрав’я становить 
більшість, та друга степова, на якій у проективному покритті домінує подорожник середній (Plantago 
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medіa L.). На ділянках зі степовою рослинністю зростають два види, занесені до Червоної книги 
України (1996) – Stipa capillata L. (ковила волосиста) й Stipa lessingiana Trin et Rupr. (ковила 
Лессінга), та один вид, що охороняється в Дніпропетровській області – Linum czerniaevii Klokov (льон 
Черняєва). 

Для зручності аналізу отриманих даних показники локальної зустрічальності рослин розбили 
на три класи: 1) висока – від 50 до 100 %; 2) середня – від 10 до 50 %; 3) низька – до 10 %. У першому 
степовому фітоценозі зареєстровано 5 видів з високою зустрічальністю – бородач звичайний 
(Botrіochloa іschaemum (L.) Keng), люцерна румунська (Medicago romanica Prod.), тонконіг 
вузьколистий (Poa angustifolia L.), деревій майжезвичайний (Achillea submillefoium Klok. et Krytzka), 
парило звичайне (Agrimonia eupatoria L.), 18 видів – з середньою, 9 – з низькою. В другому степовому 
угрупованні високу зустрічальність мали 10 видів. Із середньою зустрічальністю тут зареєстрована 
найбільша кількість видів – 20, з низькою – 9 видів. Таким чином, на степових місцезростаннях 
більшість видів (приблизно по 35 %) мали локальну зустрічальність в межах 10–50 %, майже по 
стільки ж було рослин з «нульовою» локальною зустрічальністю – вони були присутні на пробній 
площі розмірами 10×10 м, але не зареєстровані в межах квадратів 0,5×0,5 м при вивченні локальної 
зустрічальності. На ділянці з лучною рослинністю високу локальну зустрічність мали два види – 
пирій повзучий (Elytrіgіa repens (L.) Nevskі) та тонконіг вузьколистий, середнім цей показник був у 
трьох видів, низьким – у 8. Отже, простежується така тенденція: чим вище клас зустрічальності, тим 
менший відсоток видів до нього входить.  

Шкала градації проективного покриття використана згідно класифікації Л.Г. Раменського та ін. 
(1956). Встановлено, що на першій степовій пробній площі масове (8 % і вище за згаданим автором) 
проективне покриття мав бородач звичайний, рясним (2,5–8 %) був також один вид – зміївка 
болгарська (Cleistogenes bulgarica (Bornm.) Keng), з помірним (0,3–2,5 %) проективним покриттям 
зафіксовано 22 види, з низьким проективним покриттям (0,1–0,2 %) на дослідній ділянці рослин не 
виявлено. Найбільше – 25 – було рослин з дуже малим покриттям (менше 0,1%). На другій степовій 
дослідній ділянці масове покриття мав домінант подорожник середній, серед рясних зафіксовано 6 
видів – кострець прибережний (Bromopsis riparia (Rehm.) Holub), бородач звичайний, ковила 
волосиста, костриця валіська (Festuca valesiaca Gaud.), льон шорсткий (Linum hirsutum L.), шавлія 
дібровна (Salvia nemorosa L.), з помірним проективним покриттям зареєстрована найбільша кількість 
рослин – 28, з низьким покриттям – всього 5 видів, з дуже низьким – 18. В лучному фітоценозі масове 
проективне покриття мав домінуючий пирій повзучий, рясними були 3 види – пижмо звичайне 
(Tanacetum vulgare L.), собача кропива п’ятилопатева (Leonurus quinquelobatus Gilib.), кульбаба 
лікарська (Taraxacum officinale Webb. ex Wigg.), з помірним проективним покриттям зафіксовано 6 
видів, з низьким – лише один, з дуже низьким – 8. Отже, на досліджених ділянках для більшості видів 
характерні помірне та дуже низьке проективне покриття. 

Як і очікувалось, домінанти на всіх ділянках (бородач звичайний, подорожник середній, пирій 
повзучий) мали найвищу фітоценотичну активність. У інших рослин вона не перевищувала 15 %. 
Помірні значення цього показника (5 – 15 %) визначені у 11 видів на першій степовій площі, у 15 
видів – на другій та у 3 видів – у лучному угрупованні, що становить по 20 – 23% в кожному 
фітоценозі.  

Для більшості видів, зареєстрованих у цьому дослідженні, фітоценотична активність виявилася 
меншою ніж 5%. Проте серед них є такі, що мають досить високу зустрічальність, але через невисоке 
проективне покриття виявилися з низькою фітоценотичною активністю. На степових ділянках це, 
наприклад, морква дика (Daucus carota L.), чистець прямий (Stachys recta L.), астрагал еспарцетний 
(Astragalus onobrychis L.), вероніка колосиста (Veronica spicata L.), астрагал український (Astragalus 
ucrainicus M. Pop. et Klok.), молочай степовий (Euphorbia stepposa Zoz), фіалка двозначна (Viola 
ambigua Waldst. et Kit.), скабіоза блідо-жовта (Scabiosa ochroleuca L.), в лучному фітоценозі – полин 
звичайний (Artemisia vulgaris L.). На обох ділянках зі степовою рослинністю низькою 
фітоценотичною активністю характеризувалися пирій повзучий, фіалка двозначна, жовтозілля лучне 
(Senecio jacobaea L.), перстач опушений (Potentilla pilosa Willd.), куряча сліпота звичайна (Nonea 
pulla (L.) DC.), берізка польова (Convolvulus arvensis L.), маренка румелійська (Asperula rumelica 
Boiss.).  

Отже, багаторічна динаміка фітоценотичної активності видів може служити критерієм 
динамічних процесів, що відбуваються в організації природних трав'янистих фітоценозів степового 
Придніпров'я та бути одним із об’єктивних показників при моніторингових дослідженнях. 
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В регіонах з інтенсивно розвиненою промисловістю найбільшого негативного впливу зазнають 

рослини, що ростуть безпосередньо на майданчиках промислових підприємств на незначній відстані 
від джерела забруднення, яке впливає на розвиток не тільки вегетативної. а і генеративної сфер 
розвитку. Утворення пилку – складова частина життєвого циклу квіткових рослин. Відомо, що 
процеси утворення мікроспор досить чутливі до дії хімічних та фізичних факторів [1, 2], тому стан 
статевих клітин рослин, за різного рівня може відображати загальну чутливість організмів до 
несприятливих факторів довкілля. Підвищення стерильності пилку є одним з показників мутагенного 
впливу абіотичних чинників. Вплив стану довкілля на промислових майданчиках рудозбагачувальних 
фабрик на формування пилку, його стан та можливості використання видів Penstemon для оцінки 
забруднення середовища, зокрема важкими металами, вивчені недостатньо. Тому метою роботи було 
дослідження особливостей формування генеративної сфери п’яти видів Penstemon в умовах 
промислового майданчику, а також можливостей використання певних видів як фітоіндикаторів 
певних критеріїв негативного впливу промисловості. 

Об’єктами дослідження були наступні види: P. laevigatus, P. сobea, P. arizonicus, P. digitalis, 
P. venustus. Дослідні рослини вирощувалися на проммайданчику ВАТ «Північний гірничо-
збагачувальний комбінат» (ПівнГЗК), за умовний контроль прийняті рослини колекції Криворізького 
ботанічного саду (КБС НАНУ). Догляд рослин та умови вирощування на обох ділянках були 
однакові. Відбір пилку проводився в фазу масового квітування одночасно. Для кожного варіанту 
досліджувалося не менше 500 пилкових зерен. Пилкові зерна вимірювали під мікроскопом за 
допомогою окуляр-мікрометра. Достовірність отриманих даних оцінювали за допомогою критерію 
Ст’юдента на 5%-м рівні значущості. Життєздатність пилку визначалась за загальноприйнятою 
методикою [3].  

Отримані дані розвитку генеративної сфери показали, що в умовах промислового майданчика у 
переважної більшості досліджуваних видів спостерігається статистично достовірне пригнічення 
біометричних характеристик генеративного пагону та висоти суцвіття. Найістотніше зменшення 
висоти як генеративного пагону, так висоти суцвіття відмічено у P. venustus і становило 39 та 34% 
відповідно (табл. 1). Дещо менше пригнічення росту за відміченими вище параметрами (на 34 та 23% 
відповідно) відмічене у рослин P. laevigatus. Найменше статистично достовірне пригнічення висоти 
генеративного пагону (на 7%) було характерне для P. cobea. 

Таблиця 1 – Розвиток генеративної сфери видів Penstemon за різних умов вирощування 
Висота рослини, см Висота суцвіття, см Кількість квіток, шт Моніторингова 

ділянка M±m % до контр. M±m % до контр. M±m % до контр. 
Penstemon arizonicus A. Heller. 

КБС НАНУ 45,96±0,86 - 4,49±0,36 - 31,48±0,76 - 
ПівнГЗК 45,51±1,34 99,02 4,19±0,15 93,4 25,96±0,48* 82,5 

Penstemon cobea (Nutt.) Grosswhite 
КБС НАНУ 75,85±1,69 - 12,75±0,74 - 63,24±0,89 - 
ПівнГЗК 70,28±0,45* 93,0 12,07±0,19 94,6 54,08±1,35* 85,5 

Penstemon digitalis Benth. 
КБС НАНУ 63,0±1,04 - 10,5±0,34 - 87,1±2,1 - 
ПівнГЗК 64,6±2,1 102,6 12,8±0,8* 122,2 69,7±1,0* 80,1 

Penstemon laevigatus Soland 
КБС НАНУ 96,18±1,08 - 17,08±0,68 - 72,16±1,21 - 
ПівнГЗК 63,53±1,06* 66,1 13,12±0,73* 76,8 44,32±1,64* 61,4 

Penstemon venustus Dougl. 
КБС НАНУ 43,4±1,19 - 12,1±0,8 - 43,8±1,0 - 
ПівнГЗК 26,5±0,7* 61,0 8,0±0,4* 65,9 36,8±0,8* 84,1 

Примітка: * – різниця статистично достовірна по відношенню до контролю при Р<0,05 
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Разом з цим, умови промислового майданчику суттєво не впливають на розвиток генеративних 
пагонів. Як в умовах контролю, так і на промисловому майданчику у P. cobea, P. digitalis, 
P. laevigatus формуються генеративні пагони, що несуть волотеподібі суцвіття, а у P. arisonicus, 
P. venustus – гроноподібні. У чотирьох з досліджених видів (P. arisonicus, P. cobea, P. laevigatus, 
P. venustus) спостерігалося зменшення висоти суцвіття, лише у P.digitalis розміри його збільшуються 
у 1,2 рази. Збільшення чи зменшення розміру суцвіття не завжди пов’язане з відповідними змінами 
кількості квіток, що його складають. Так, у всіх видів зафіксовано статистично достовірне зменшення 
кількості квіток від 16% (для P. venustus) до 39% (для рослин P. laevigatus). 

Отримані нами дані свідчать про видоспецифічний вплив умов промислового забруднення на 
розвиток квіток пенстемон. Зокрема, у P. cobea та P. digitalis в умовах промислового забруднення 
формуються квітки більші за розміром, ніж у контрольному варіанті. Істотне статистично достовірне 
збільшення як висоти, так і діаметру квітки (на 30 і 16%) спостерігалося у P. cobea (табл. 2). Тоді як у 
P. arizonicus відмічено зменшення висоти квітки в середньому на 6 мкм та її діаметру (на 11 мкм). 

Таблиця 2 – Біометричні показники квіток видів Penstemon, 
сформованих в різних умовах вирощування 

Діаметр, см Висота, см Моніторингова ділянка 
M±m % до контр. M±m % до контр. 

Penstemon arizonicus A. Heller. 
КБС НАНУ 1,24±0,01 - 2,83±0,02 - 
ПівнГЗК 1,11±0,01* 89,6 2,67±0,02* 94,2 

Penstemon cobea (Nutt.) Grosswhite 
КБС НАНУ 1,51±0,01 - 2,97±0,01 - 
ПівнГЗК 1,96±0,03* 129,9 3,43±0,03* 115,6 

Penstemon digitalis Benth. 
КБС НАНУ 1,9±0,03 - 2,9±0,02 - 
ПівнГЗК 2,2* 115,8 3,2* 109,9 

Penstemon laevigatus Soland 
КБС НАНУ 1,77±0,03 - 2,87±0,02 - 
ПівнГЗК 1,80±0,03 102,0 2,76±0,02* 96,2 

Penstemon venustus Dougl. 
КБС НАНУ 0,9±0,02 - 2,2±0,01 - 
ПівнГЗК 0,9 99,6 2,4±0,1 108,7 

Примітка: * – різниця статистично достовірна по відношенню до контролю при Р<0,05 

Результати вивчення життєздатності пилкових зерен пенстемон засвідчують негативний вплив 
на рослини умов зростання на промисловому майданчику. При розвитку рослин за умов 
промислового забруднення в нормально сформованих пиляках утворюється пилок зі зниженою 
фертильністю. Так, найбільша втрата життєздатності пилку (майже у 10 разів) відмічена у рослин 
P. cobea (табл. 3). У P. digitalis та P. laevigatus пилок, що сформувався в умовах промислового 
забруднення, мав у 5 та 3 разів, відповідно, більшу стерильність, ніж у рослин зазначених видів з 
колекції Криворізького ботанічного саду. Найменший рівень втрати життєздатності (у 1,5 рази) 
спостерігався у P. arizonicus. 

Поряд з цим, несприятливі умови промислового майданчику практично не впливають на 
розміри пилкових зерен. За біометричними показниками розвитку пилку досліджені види Penstemon, 
які вирощувались на території промислового комбінату достовірно не відрізнялись від контрольних. 
Лише у рослин P. digitalis, за умови вирощування на промділянці, відбулося достовірне зменшення 
довжини пилкового зерна майже на 1 мкм. Тобто, показники довжини і ширини пилкового зерна 
виявились стабільною складовою, яка зберігається специфічною для кожного виду і мало змінюється 
під впливом різних умов вирощування. Тобто, різке зниження життєздатності пилку пенстемон 
виявилось єдиним проявом мінливості чоловічого гаметофіту до зміни екологічних умов. 

Таблиця 3 – Особливості розвитку чоловічого гаметофіту Penstemon 
в умовах аерогенного забруднення 

Ширина, мкм Довжина, мкм Моніторингова ділянка 
M±m % до контр. M±m % до контр. 

Стерильність, 
% 

Penstemon arizonicus A. Heller. 
КБС НАНУ 11,92±0,22 - 24,39±0,35 - 5,0 
ПівнГЗК 12,10±0,08 101,5 23,27±0,95 95,4 6,4 
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Ширина, мкм Довжина, мкм Моніторингова ділянка 
M±m % до контр. M±m % до контр. 

Стерильність, 
% 

Penstemon cobea (Nutt.) Grosswhite 
КБС НАНУ 14,69±0,29 - 29,66±0,49 - 5,0 
ПівнГЗК 14,41±0,28 98,1 28,92±0,38 97,5 48,8 

Penstemon digitalis Benth. 
КБС НАНУ 13,40±0,27 - 29,11±0,27 - 4,8 
ПівнГЗК 13,31±0,31 99,3 27,07±0,41* 93,0 26,0 

Penstemon laevigatus Soland 
КБС НАНУ 14,32±0,27 - 29,94±0,34 - 6,0 
ПівнГЗК 14,23±0,34 100,6 30,40±0,49 101,5 16,9 

Таким чином, за біометричним показниками розвитку генеративної частини, а також за 
чутливістю і якістю пилку досліджені види Penstemon характеризуються різною чутливістю до 
впливу негативних екологічних умов зростання. Моніторингове дослідження мінливості флорального 
морфогенезу дозволило встановити певну відмінність норми реакції генотипів досліджених видів 
пенстемон на вплив забруднення промислової ділянки. Суттєво змінюються значення показників 
фертильності пилку P. cobea, P. digitalis, P. laevigatus, які можливо, використовувати для діагностики 
несприятливих умов зростання рослин.  
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Відомо, що процеси утворення мікроспор і проростання пилку досить чутливі до хімічних і 

фізичних факторів [1]. Однак, вплив промислових емісій на запліднюючу здатність або зиготичний 
потенціал пилкового зерна як здатність викликати повне запліднення вивчені мало. Дослідження 
цього питання дозволить ближче підійти до розуміння процесів генеративного розвитку і насіннєвої 
продуктивності деревних та чагарникових рослин в умовах забрудненого середовища. Нами 
проведено аналіз рівня фертильності пилкових зерен у моніторингових точках з різним ступенем 
техногенного навантаження. Дослідження проводили в зонах аеротехногенного забруднення 
промисловими полютантами та у місцях підвищеного рівня завантаженості вулиць автотранспортом. 
В якості контролю використовували пилок рослин, які зростали у природних локалітетах фонових 
територій. 

Запліднюючу здатність пилку називають фертильністю. Фертильність пилку визначали за 
стандартною методикою [3]. Пилок струшували на предметні скельця, фарбували розчином йоду в 
КІ, підраховували кількість не забарвлених та забарвлених пилкових зерен. Визначали індекс 
фертильних пилкових зерен. Подалі розраховували частковий рейтинг фертильних пилкових зерен за 
формулою: 

крк

кі
фпз К-К

К-КЧР =  

Кк – найменша кількість фертильних пилкових зерен,  

Ккр – найбільша кількість фертильних пилкових зерен. 

При визначенні індексу фертильності пилкових зерен у абрикосу звичайного (Armeniaca 
vulgaris Lam.), нами було виявлено 4 типи забарвлених пилкових зерен (табл. 1). Пилкові зерна, що 
містили крохмаль, розрізнялися як за характером забарвлення, так і за розмірами: за забарвленням 
були виявлені темно-фіолетові, коричневі та рожеві пилкові зерна; за розмірами – дрібні, середні та 
великі. Відмінність у розмірах була чітко виражена. Цікавим виявився той факт, що кожному розміру 
відповідав певний колір. Так, темно-фіолетові пилкові зерна завжди були великими, рожеві – 
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дрібними, а фіолетові та коричневі – середніми. У літературі наявні дані, що в умовах забруднення 
спостерігається морфологічна різниця у розмірах пилкових зерен, а також пониження їх 
фертильності, зокрема для такого виду як Armeniaca vulgaris Lam., результати стосовно такої 
різноманітності забарвлення нам не зустрічалися. Відсоток фертильних пилкових зерен та їх розміри 
для такого біоіндикатору як абрикос звичайний за даними Бессонової В.П. [1,2], є хорошим 
біоіндикаторним показником. Автором показано, що в умовах забруднення спостерігається 
морфологічна різниця у розмірах пилкових зерен, а також пониження фертильності даного 
біоіндикатору.  

Виявлена різноманітність, на нашу думку, розширює можливості застосування даного 
біоіндикатору для оцінки стану довкілля.  

Кожен з типів виявлених пилкових зерен може засвідчувати про певний рівень техногенної 
трансформації довкілля. Крайніми у цьому ряду є рожеві дрібні пилкові зерна, які за своїм життєвим 
потенціалом наближаються до безкрохмальних.  

В цілому по м. Чернівці у рослин абрикосу звичайного переважають коричневі пилкові зерна 
середнього розміру, що може свідчити про задовільний стан довкілля. Проте була виявлено деяка 
специфічність розподілу пилку за визначеними групами в залежності від місць відбору матеріалу. 

Таблиця 1 – Відсоток фертильних пилкових зерен Armeniaca vulgaris Lam., 
зібраного з різних точок м. Чернівці 

№ 
п/п Місце відбору (вулиця) Темно-фіолетові 

великі 
Коричневі 
середні 

Фіолетові 
середні Рожеві дрібні Рік 

— 87,3 + 5,6 — — 2005 1 Ковальчука — 86,4 + 7,3 — — 2006 
— 93,8 + 8,4 — — 2005 2 Руська — 96,1 + 9,5 — — 2006 

16,8 + 1,3 40,7 + 3,6 5,1 + 0,6 36,3 + 3,6 2005 3 Південно-Кільцева 21,4 + 1,9 47,4 + 4,6 7,4 + 0,9 21,8 + 2,2 2006 
10,2 + 1,1 10,2 + 1,2 — 66,0 + 8,3 2005 4 Сагайдачного 14,5 + 0,9 19,8 + 1,5 — 53,0 + 4,8 2006 
27,2 + 1,8 10,9 + 1,2 — 52,4 + 6,3 2005 5 Бульвар героїв 

Сталінграду 31,8 + 1,9 17,3 + 1,6 — 39,6 + 2,7 2006 
 97,0 + 7,6 — — 2005 6 Барбюса — 87,3 + 8,3 — — 2006 

— — 64,4 + 7,6 17,8 + 1,4 2005 7 Калинівська — 1,8 + 0,2 50,1 + 4,5 23,8 + 2,1 2006 

Чутливість рослин Robinia pseudoacacia L. та Sambucus nigra L. до забруднювачів довкілля 
виявилася нижчою порівняно з попереднім видом. Серед фертильних пилкових зерен Robinia 
pseudoacacia L. були виявлені лише два типи: темно-фіолетові середні та дрібні рожеві (табл. 2), а у 
Sambucus nigra L. виявлено фертильні пилкові зерна лише темно-коричневі та незначну кількість 
безкрохмальних (табл. 3).  

Таблиця 2 – Відсоток фертильних пилкових зерен Robinia pseudoacacia L., 
які зібрані з різних точок м. Чернівці 

№ п/п Місце відбору (вулиця) Темно-фіолетові середні Рожеві дрібні Рік дослідження 
36,6 + 2,8 57,4 + 4,9 2005 1 Ковальчука 
78,2 + 5,3 15,5 + 2,0 2006 
70,3+ 5,7 19,3 + 1,3 2005 2 Руська 
86,0 + 7,9 4,51 + 0,3 2006 
73,0 + 6,3 21,4 + 1,9 2005 3 Південно-Кільцева 
78,0 + 6,3 19,5 + 1,4 2006 
75,3 + 6,2 9,1 + 0,8 2005 4 Сагайдачного 
76,3 + 8,0 10,5 + 0,9 2006 
80,3 + 7,3 13,3 + 1,1 2005 5 Бульвар героїв Сталінграду 
78,2 + 5,4 16,7 + 0,8 2006 
84,8 + 6,9 9,1 + 0,3 2005 6 Барбюса 
85,3 + 8,1 10,5 + 1,2 2006 
73,0 + 7,4 7,4 + 0,4 2005 7 Калинівська 
75,0 + 6,3 9,5 + 0,7 2006 
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Таблиця 3 – Відсоток фертильних пилкових зерен Sambucus nigra L., які зібрані з різних точок м. 
Чернівці у 2005 році 

№ п/п Місце відбору (вулиця) Темно-коричневі 
1 Ковальчука 97,8 + 7,3 
2 Руська 93,8 + 8,1 
3 Південно-Кільцева 98,7+ 5,4 
4 Сагайдачного 95,9 + 7,0 
5 Бульвар героїв Сталінграду 96,7 + 4,3 
6 Барбюса 99,0 + 9,2 
7 Калинівська 95,0 + 6,7 

Рівень фертильності пилку Sambucus nigra L. коливався в межах 93,8 – 99%. Даний вид, 
порівняно з іншими, виявився практично не чутливим до чинників довкілля.  

Отже, найбільш чутливим до змін оточуючого середовища є пилок абрикосу звичайного, 
найменші зміни фертильності пилку відмічені для Sambucus nigra L..  

При порівнянні проб пилку відібраних у 2005-2006 роках з точок з різним ступенем 
антропогенного навантаження на території м. Чернівці, найбільший відсоток безкрохмальних 
пилкових зерен виявлений у абрикоса звичайного (табл. 4) по вул. Калинівській, Сагайдачного в 
районі крутого спуску перевантаженої автотранспортом дороги та вул. Ковальчука (по цих вулицях 
проїжджає 1276 та 675 автомобілів за 1 год). Тут відсоток безкрохмальних пилкових зерен коливався 
в межах 13,6 – 17,8% (2005 р.) та 12,7 – 24,3% (2006 р.). 

Таблиця. 4 – Відсоток безкрохмальних пилкових зерен деревних та чагарникових рослин, 
які зібрані з різних точок м. Чернівці 

№ 
п/п Місце відбору Armeniaca vulgaris 

Lam. 
Robinia 

pseudoacacia L. Sambucus nigra L. Рік дослідження 

12,7 + 1,2 16,0 + 1,2 — 2005 1 вул. Ковальчука 
13,6 + 0,9 16,3 + 0,8 2,2 + 0,1 2006 
6,2 + 0,4 10,6 + 0,9 — 2005 2 вул. Руська 
3,9 + 0,4 9,5 + 0,6 6,0 + 0,3 2006 
1,1 + 0,1 5,6 + 0,3 — 2005 3 вул. Південно-Кільцева 
2,0 + 0,1 2,5 + 0,2 1,3 + 0,1 2006 

13,6 + 0,9 15,6 + 1,1 — 2005 4 вул. Сагайдачного 
12,7 + 0,7 13,2 + 1,0 4,1 + 0,2 2006 
9,5 + 0,6 6,4 + 0,3 — 2005 5 вул. Бульвар героїв 

Сталінграду 11,3 + 0,9 5,1 + 0,3 3,3 + 0,1 2006 
3,0 + 0,2 6,1 + 0,2 — 2005 6 вул. Барбюса 

12,7 + 0,9 4,4 + 0,3 1,0 + 0,1 2006 
17,8 + 1,5 19,6 + 1,7 — 2005 7 вул. Калинівська 
24,3 + 1,9 17,5 + 1,3 5,0 + 0,3 2006 

Досить значний відсоток безкрохмальних пилкових зерен (12,7% – 13,6%) було зареєстровано 
по вул. Ковальчука, біля кондитерської фабрики крім того на цій вулиці також відмічено інтенсивний 
рух транспорту. Як не дивно, біоіндикація засвідчила сприятливий стан довкілля по вул. Південно-
Кільцевій біля заводу «Кварц». Тут зареєстровано найнижчий відсоток безкрохмальних пилкових 
зерен, досліджених деревних та чагарникових рослин, що можна пояснити, на нашу думку, 
відсутністю виробництва (табл. 4). В цілому відсток безкрохмальних пилкових зерен у абрикосу 
звичайного на території м. Чернівці змінювався від 1,2 до 24,3%.  

При порівнянні проб пилку відібраних у 2005-2006 роках з точок з різним ступенем 
антропогенного навантаження на території м. Чернівці, найбільшу кількість фертильних пилкових 
зерен у Robinia pseudoacacia L. як і в попередньому випадку виявлено у рослин, що зростають по 
вулицях, Калинівській, Ковальчука та Сагайдачного. Найменша кількість стерильного пилку 
встановлена у рослин по вулицях Південно-Кільцевій. В цілому рівень стерильності пилку Robinia 
pseudoacacia L. у 2005-2005 рр. по м. Чернівці коливався в межах від 2,5% до 19,6%. 

Бузина чорна виявилася менш чутливим індикатором, оскільки рівень стерильності пилкових 
зерен коливався від 1,0 до 6,0 %.  

Оцінка часткового рейтингу пошкоджених пилкових зерен Armeniaca vulgaris Lam. та Robinia 
pseudoacacia L. засвідчила, що найбільш небезпечною екологічна ситуація є по вул. Калинівській, де 
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відмічена висока завантаженість вулиці автотранспортом. Інтенсивність руху автомобілів по цій 
вулиці складає 30624 автомобілі за добу.  

Крім того значний відсоток стерильних пилкових зерен виявлено у рослин, що ростуть по вул. 
Сагайдачного. Крутий спуск перевантаженої транспортом дороги, очевидно, сприяє підвищенню 
загазованості вулиці, що в свою чергу призводить до зниження рівня фертильності пилку деревних 
рослин.  

Оцінка інтегрального рейтингу стерильності пилкових зерен дозволила утворити наступний 
рейтинговий ряд: вул. Калинівська > вул. Сагайдачного > вул. Ковальчука > вул. Руська > вул. 
Бульвар героїв Сталінграду > вул. Барбюса> вул. Південно-Кільцева. 

В результаті наших досліджень було встановлено, що найкращим індикатором серед 
досліджуваних видів рослин до дії антропогенних чинників виявився абрикос звичайний, пилкові 
зерна якого відрізнялися не тільки за характером забарвлення, а й за розмірами. При цьому певному 
кольору відповідав певний розмір. 

Така різноманітність, на нашу думку, засвідчує про певний рівень техногенної трансформації 
довкілля та розширює можливості застосування даного індикатору для оцінки стану довкілля. Інші 
біоіндикатори – Robinia pseudoacacia L. та Sambucus nigra L. виявились менш чутливими до дії 
забруднювачів, порівняно з попереднім видом. 

Отже проведені нами дослідження засвідчили доцільність використання в якості 
біоіндикаційної ознаки відсотка фертильних пилкових зерен. Показано, що найкращим індикатором 
серед досліджуваних видів рослин до дії антропогенних чинників виявився Armeniaca vulgaris Lam., 
пилкові зерна якого відрізнялися не тільки за характером забарвлення, а й за розмірами. При цьому 
кожному кольору відповідав певний розмір. Відмічено морфологічну різноманітність пилкових зерен 
даного виду в залежності від рівня антропогенного навантаження довкілля. 
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БИОИНДИКАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ВОДЫ РЕК ДНЕПР, САМАРА, ОРЕЛЬ 
К. К. Мулова, Т. В. Животовская, А. В. Нестеренко 
Национальная металлургическая академия Украины 

 
Проблема экологического состояния водных объектов, а, следовательно, качество питьевой 

воды, является актуальной проблемой для всех водных объектов Украины. 
Экологическое равновесие в биосфере, поддерживаемое динамическими связями организмов с 

абиотическими и биотическими факторами, может быть нарушено химическим загрязнением 
окружающей среды. 

Одно из проявления такого нарушения состоит в изменении видового состава и численности 
живых организмов, которое выражено в биохимических, физиологических, поведенческих ответных 
реакций. Такие реакции могут быть специфическими, что позволяет судить о наличии или отсутствии 
в окружающей среде тех или иных токсичных веществ, т. е провести экотоксикологический контроль 
качества окружающей среды. Одним из методов является биоиндикация.  

Биоиндикация – это оценка качества среды обитания (в данном случае воды) и ее отдельных 
характеристик по состоянию ее биоты в природных условиях. Биоиндикацией человек пользуется с 
незапамятных времен. По наличию некоторых видов растений человек находит воду, определяет 
соленость почв, обнаруживает полезные ископаемые. Иногда даже принимаются во внимание 
особенности строения организмов-индикаторов. С помощью организмов можно определять 
концентрации вредных веществ, оказывающих отрицательное действие на их жизнедеятельность. Так 
можно установить нормы, превышение которых может нарушить взаимосвязи, сложившиеся во всем 
живом сообществе. 

Ежегодно в научной литературе появляется много статей, в которых рассказывается о новых 
организмах-индикаторах. Это и низшие, и высшие растения, беспозвоночные и позвоночные 
животные. 
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Для наблюдения за качеством воды в р. Днепр, р. Орель и р. Самара мы выбрали метод 
биоиндикации. Основы этого метода анализа качества водной среды были заложены в 60-70-х годах 
А.Мюллером и Ф. Коном. Этот метод широко применяется в геохимии, гидробиологии, 
почвоведении, ботанике, географии, медицине и др. областях, и является основной мониторинга 
состояния окружающей среды, в частности, водного бассейна. 

Допустимый диапазон ошибок данного метода – до 20%. Различают несколько направлений 
биоиндикации: аккумуляторная (основана на накопительных св-вах отдельных организмов и 
органов); Чувствительная (основана на пороге чувствительности организмов к тем или иным 
токсинам); Прямая(основана на ответных реакциях организмов на прямое действие 
стрессоров);Непрямая (основана на ответных реакциях организмов на косвенное воздействие 
вредных факторов). 

В зависимости от поставленных задач и целей биоиндикация проводится на молекулярном, 
клеточном, организменном, популяционном, биоценотическом либо экосистемном уровне. 

Основной экспресс-метода биоиндикации является микроскопия. 
Нами в микроскопии (микроскопом « биолан-13 « на базе лаборатории нашей кафедры) 

зоопланктона р. Днепр выявлено в преобладающем большинстве организмы альфа-мезосапробной 
фауны(3класс 5 категории). Представителями альфа-мезосапробной фауны являются: коловратки-
филодина и нотоммата. Их характерной особенностью являются втягивание «головки и ножек» в 
тело, т.к. они очень чувствительны к недостатку кислорода. Такое их поведение и количество 
указывает на уменьшении кислорода в воде. Амебы так же преобладают и составляют 0,5 части от 
простейших. Инфузорий мало и они неподвижны. Сточные грибы и нитчатые бактерии так же 
встречаются часто и составляют около 10%. 

Река Самара также изучалась нами на степень загрязненности. Зоопланктон более скуден, чем в 
реке Днепр. В микроскопии представлены виды не имеющие преимущества друг перед другом, а в 30 
микроскопических исследованиях встречались, время от времени в различных сочетаниях с другими 
представителями простейших. Сувойки, как правило, встречались с закрученной ножкой. Имело 
место большое количество зеленых водорослей, наблюдалось разнообразие коловраток и их видов. 
Инфузории так же часто встречались, но больше брюхореснитчатых. Вода так же имела местами 
пятна «цветения». Воды реки Самары имеют показатели на порядок ниже, чем река Днепр. Принимая 
это во внимание, воды реки Самара с полной уверенностью можно отнести к водам Бета-
метасапробной зоны(3класс 4 категория), то есть умеренно загрязненные.  

В качестве сравнительной характеристике с водами р. Днепр и р. Самара нами исследовалась 
вода реки Орель. Вода не «цвела», не имела ни запаха, ни мутности, ни осадка; даже при хранении 
при +20С оставалась чистой и не давала повышения мутности. Считается, что в такой воде нет 
сероводорода, мало СО2, О2 достаточно для развития жизнедеятельности организмов. Но численность 
каждой особи населения не велика, совпадает с нашими данными в исследованиях реки Орель в 
весеннее-летний период. Из 30 микроскопических исследований мы не обнаружили преимущества в 
размножении какого-либо вида организма. Но нами так и не дано объяснения единично чистой рекой, 
которой не коснулась промышленно-хозяйственная деятельность человека, и мы обязаны сохранить 
ее чистой для потомков. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в зоопланктоне р. Днепр представлены 
коловратки, имеющие количественное преимущество перед другими видами. Соотношение 
Количественных показателей основных систематических групп зоопланктона отражает степень 
антропогенной нагрузки на водоемы. 

Микробиологические исследования рек Днепр, Самара и Орель проводили на базе СЭС г. 
Днепропетровска. Различные в степени загрязнения водоемов энтеробакторами может указывать на 
класс качества воды (ее сапробности), т.к. находится в прямой зависимости. 

Вопрос защиты окружающей среды от различных загрязнений является самым актуальным и 
острым, т. е влияет на все сферы жизнедеятельности человека, растительного и животного мира. 

Необходим четкий контроль за состоянием окружающей среды, и чтобы предотвратить 
надвигающуюся опасность, нужны приборы, которые вовремя сообщат о сдвигах экологического 
равновесия в природе. 
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УДК: [599.735.3:591.551]:639.1.03(477.72/64) 
ПЕРИОД ПОЛОВОЙ АКТИВНОСТИ БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (CERVUS ELAPHUS ) 

В ПОПУЛЯЦИЯХ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НА ОХРАНЯЕМЫХ И 
ОХОТНИЧЬЕ-ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

М. М. Нестеров 
Запорожский национальный университет 

 
В настоящее время в охотничьих хозяйствах, благородный олень, как объект охоты, занимает 

одно из доминирующих положений на Украине. При этом очевидно, что для правильного управления 
популяцией копытных немаловажное значение играет знание не только биологии этих животных, но 
и поведенческих реакций, а так же изменение определенных стереотипов поведения оленя в тех или 
иных состояниях организма, как например в состоянии половой активности.  

Материал по половой активности благородного оленя собирался на территории Азово-
Сивашского национального природного парка коса Бирючий остров, в течении 2003 – 2006 гг. А так 
же на территории зоологического парка «Таврия», в течении 2003 – 2005 гг. (Запорожская область) и 
ГОХ »Гавриловское» (Херсонская область) (2006г.). Данные собирались как в течении светового дня, 
так и в течении круглых суток (с применением в ночной период прибора ночного видения).  

Отличительной особенностью косы Бирючий остров, входящей в состав Азово-Сивашского 
национального природного парка является крайне высокая численность копытных животных на 
ограниченной территории. В 2004 году, плотность одного только оленя достигала 193 особи / 1000 га, 
а суммарная плотность обитающих здесь копытных (благородный олень, лань европейская, муфлон 
европейский и кулан туркменский) составляла около 450 особей / 1000 га; а на территории 
зоологического парка «Таврия» (общая площадь – 286 га), расчетная плотность копытных в 2004 г. 
составляла 600 особей / 1000 га, а плотность благородного оленя была равна – 100 особей / 1000 га. 
(Домнич, Нестеров, 2005). На сегодняшний день плотность животных, на данных территориях, 
находится на таком же уровне, что безусловно говорит о правильном проведении биотехнических 
мероприятий. Но в то же время это неизбежно приводит к возрастанию межвидовой взаимосвязи 
копытных. Которая, вероятно, может принимать агрессивный характер в период гона. 

Начало периода половой активности благородного оленя, на территории косы Бирючий остров 
и зоологического парка «Таврия» приходится на конец августа – начало сентября. В этот период 
первые признаки половой активности начинают проявлять молодые (1,5 – 2 года) самцы. В основном 
это проявляется в общей возбужденности, «боями» с деревьями и вскакиванием друг на друга. 
Попытки покрыть самок молодыми самцами имеют единичный характер (n =1). Половая активность 
половозрелых самцов (более 3 лет) в начале гона характеризуется преимущественно чисткой рогов. С 
конца августа до середины сентября, за весь период исследований было зарегистрировано несколько 
(n = 7) безуспешных попыток половозрелых самцов покрыть самок. При этом вокализация у самцов 
не наблюдалась. 

С середины сентября и до конца гона можно встретить выбитые копытами и рогами 
углубления в почве – гонные «точки» со следами мочи и едва уловимым резким специфическим 
запахом. В среднем, как на территории Косы Бирючий остров, так и на территории зоологического 
парка «Таврия», были обнаружены точки, имевшие размеры: 52 ± 17 ÷ 86 ± 31 см, в глубину 
составляли 8 ± 3,5 см (n = 9). На территории охотничьих хозяйств (плотность животных находится на 
значительно меньшем уровне) гонных точков, нами обнаружено не было. При рытье точка самец 
рогами как бы взрыхляет почву, вырывая растительную ветошь, затем ногой далеко выбрасывает 
землю, совершая при этом 5 – 5 энергичных движений вначале одной, затем другой передней ногой 
(Федосенко, 1977). 

Начиная с середины сентября можно услышать первые ревки самцов. К середине гона 
(начало – середина октября) интенсивность вокализации самцов благородного оленя все более 
возрастает. И может достигать максимальной интенсивности (31 ± 7,2 ревка / мин, n = 3) в период с 
2000 до 2200 часов вечера. При этом зарегистрированное количество одновременно ревущих самцов 
может достигать 15 особей. Интенсивная вокализация длится на протяжении всей ночи, в это время 
можно услышать рев от 3 (n = 120) до 14 (n = 41) самцов, и только около 400 часа утра интенсивность 
рева уменьшается. На территории государственного охотничьего хозяйства «Гавриловское» 
интенсивность вокализации самцов оленя в середине периода половой активности была по нашим 
регистрациям минимальной (n = 2).  

Интересно что на территории косы Бирючий остров представляющей собой открытую степь, в 
течении светового периода суток (иногда в середине дня (n = 7)) между встретившимися 
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половозрелыми самцами возникали турнирные «поединки», заканчивающиеся уходом в сторону 
слабого самца. Как указывает О. Ю. Орлов (1970), зрительная ориентация и сигнализация имеет 
немаловажное значение для внутривидового общения. То есть, самцы прибегали к непосредственно 
визуальной оценке физического состояния соперника, без признаков вокализации. Отметим, что на 
других территориях исследований (зоологический парк «Таврия» и ГОХ «Гавриловское») покрытых 
на 30 – 80 % лесопосадками и лесополосами, которые затрудняют самцам оленей визуальную оценку 
друг друга, данного явления не наблюдалось. 

Конец гона в популяциях с высокой плотностью достаточно растянут (середина – конец ноября). 
В это время сильные самцы истощаются и могут уступить право владения гаремом более слабым 
особям (n = 28) или же особям с какими-либо отклонениями, как например форма рогов (n = 2).  

В целом, протекание периода половой активности в популяциях с высокой плотностью 
характеризуется увеличением интенсивности рева и количества турнирных боев между 
конкурирующими самцами.  
 
 
УДК: 502.743 : 591.69 
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Тотальне знищення паразитів, що проводилось людством з перемінним успіхом на протязі 

кількох сотень років, не тільки не призвело до ліквідації паразитарних хвороб, а й викликало появу 
ряду захворювань, зумовлених новими патогенами. Повна девастація виявилась черговою 
помилковою стратегією, розбудованою на антропоцентричному розділі всього живого на корисне та 
шкідливе, усупереч екологічним закономірностям, а часом і здоровому глузду. Поява на ринку 
високотехнологічних препаратів широкого спектру дії зумовила необхідність проведення регулярних, 
все більш коштовних, антипаразитарних обробок, без яких успішне вирощування тварин стає 
неможливим, а кошти, витрачені на отримання продукції, часто перевищують кошти її реалізації. 
Якщо у процесі природнього формування та еволюції паразитарних систем патогенність паразитів, як 
правило, знижується по мірі відсіювання високовірулентних штамів, то у молодих незбалансованих 
системах, що повстають після закінчення дії антипаразитарних препаратів, ризик спалаху 
захворювання є максимально високим (Gandon та ін. 2002)  

На відміну від людини, природа не поділяє живих істот на корисних чи шкідливих. Елімінація 
паразитів означає появу вільних екологічних ніш, які, безперечно, будуть заповнюватись іншими, 
можливо, більш патогенними для хазяїв живими організмами. Постає проблема, вирішення якої 
потребує глибинного вивчення механізмів формування паразитарних систем для створення нової 
екологічної стратегії регуляції чисельності паразитів, де головна роль відводиться підвищенню 
природньої резистентності хазяїв та формуванню збалансованих симбіоценозів.  

Важливу роль у еволюції відношення людства до паразитів відіграло уявлення про паразитизм 
як тісний зв’язок організмів, головною ціллю якого є досягнення стійкої екологічної рівноваги 
(Lincicombe 1971). Все більш популярною стає точка зору, згідно якої паразит і хазяїн є єдиним 
суперорганізмом, у житті якого важливе значення має взаємообмін генами і трансформація 
генетичного матеріалу обох партнерів (Combes 1995). Оскільки у природі не існує організмів вільних 
від паразитів, вони, поряд з хижаками та іншими симбіонтами, не тільки становлять необхідний її 
компонент, а й виступають одним з головних чинників, що забезпечують рівноважний стан 
екосистеми. Згідно сучасних уявлень, паразити сприяють зміцненню трофічних зв’язків у екосистемі, 
підвищуючи її стійкість та збалансованість. Сталість якісного складу екосистеми регулюється 
паразитами шляхом блокування вторгнення нових, чужих елементів (Bush, Fernández 2001). Ознакою 
екологічної рівноваги є не відсутність паразитів, а відсутність гострих паразитарних захворювань, 
при цьому висока біорізноманітність паразитів є важливою передумовою стійкості та збалансованості 
екосистеми. У стійких екосистемах паразити, зазвичай, не призводять до масової загибелі хазяїв, а 
служать у першу чергу чутливими індикаторами їх стану (Morand, Gonzalez 1997), тому охорона 
паразитарних комплексів, що природньо склались у біоценозах, має фундаментальне значення.  

Паразитизм є одним з головних напрямків еволюції живої матерії, спрямованої на досягнення 
максимальної різниці між кількістю енергії, отриманої від середовища, та енергії, витраченої на 
виконання життєвих функцій. Останні досягнення паразитології вказують на те, що у природі не 
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існує чітких кордонів поміж паразитизмом та іншими формами симбіозу. Паразитизм є однією з 
чотирьох базових форм симбіозу, і його відмінність від форезії та коменсалізму полягає в існуванні 
тісної метаболічної залежності паразита від хазяїна. Така ж залежність існує і при мутуалізмі, коли 
співжиття приносить користь обом партнерам, що дає підстави вважати це явище як одну з форм 
паразитизму, при якій продукти метаболізму паразита є необхідними для хазяїна (Smyth 1994).  

Стратегія паразитизму полягає у продуктивному використанні хазяїна як енергоресурсу та 
середовища існування, без нанесення йому непоправної шкоди, окрім випадків, коли загибель хазяїна 
є необхідною умовою для розповсюдження інвазивних стадій паразита. Навіть у цих випадках 
існують механізми, що не допускають елімінації популяцій заражених хазяїв у збалансованих 
біоценозах. Проведені нами дослідження високопатогенних внутрішньоклітинних паразитів 
показали, що ранні стадії розвитку мікроспоридій водяних безхребетних сприймаються клітиною – 
хазяїном як власні органоїди, а їх паразитування активізує процеси життєдіяльності зараженої 
клітини, яка у багатьох випадках переживає клітини, вільні від паразитів. Саморегуляції чисельності 
мікроспоридій з роду Amblyospora сприяє існування декількох форм передачі зараження 
(горизонтальна, вертикальна) та складного життєвого циклу, що включає хазяїв з віддалених 
систематичних груп (ракоподібні, кровосисні комахи). 

Охорона паразитарних комплексів не виключає відмову від застосування антипаразитарних 
препаратів, однак суттєво змінює стратегію боротьби з паразитарними захворюваннями. Головною 
ціллю заходів стає не тотальне винищення паразитів, а створення оптимальних умов для досягнення 
збалансованого стану екосистеми щляхом біоманіпуляцій, направлених на збагачення 
біорізноманітності симбіофауни та підвищення природньої опірності хазяїв. У природніх 
екосистемах вкрай небажаним є застосування антипаразитарних препаратів широкого спектру дії, 
оскільки вони створюють прямі передумови для швидкого і одночасного заселення звільнених від 
паразитів хазяїв новими патогенами. Проведення хіміотерапевтичних заходів слід здійснювати лише 
у випадках виникнення паразитарних захворювань, з переважним застосуванням препаратів 
вибіркової дії. Важливе значення при цьому відводиться введенню у практику біологічних 
регуляторів чисельності паразитів (хижі гриби, гіперпаразити, непатогенні конкуренти), що підвищує 
біорізноманітність та стійкість екосистеми. 

В умовах інтенсивного вирощування сільськогосподарської продукції, застосування 
регулярних антипаразитарних обробок препаратами широкого спектру дії неминуче. При цьому слід 
добиватись максимальної ізоляції вирощуваних організмів від навколишнього середовища. Головною 
ціллю профілактичних заходів у цьому випадку є збереження паразитологічної стерильності кормів, 
води та інвентарю.  

Одним з важливих завдань по збереженню паразитів як невід’ємної складової екосистеми є 
суттєве обмеження проведення антипаразитарних обробок на територіях, що входять до природніх 
резерватів та охоронних зон, де обмежена чи заборонена господарська діяльність. При цьому важливе 
значення має проведення природоосвітницької діяльності серед населення та ознайомлення з 
існуючими методами профілактики паразитарних захворювань за місцем проживання. 
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Радіоекологія як самостійна наука сформувалася порівняно нещодавно, у період проведення 

інтенсивних ядерних випробувань, що проходили у 50-60 роках минулого сторіччя. Її бурхливий 
розвиток пов’язують з глобальним забрудненням Землі штучними радіонуклідами, а отже нагальною 
потребою стає вивчення шляхів міграції радіонуклідів у довкіллі, їх надходження та виведення з 
організму людини. В нашій країні значним стимулом для вивчення радіоекології стала аварія на 
Чорнобильській АЕС. За минулі роки були накопичені значні об’єми даних щодо рівнів 
радіоактивного забруднення довкілля техногенними радіонуклідами. Істотно менше уваги 
приділяється фоновим природним значенням іонізуючого випромінювання, відомості щодо них на 
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переважній більшості територій отримані шляхом космічної зйомки [1], отже значною мірою 
узагальнені. 

Метою даної роботи було уточнення значень потужності експозиційної дози в екотопі гори 
Полєнський в умовах гірського хребта Горгани (Карпати),що у Івано-Франківській області. 

 В межах поставленої мети головними завданнями стали проведення рентгенометричної зйомки 
місцевості в шести точках: на підніжжі г. Полєнський( висота 1000 м) – з південно-східної і північно-
східної сторони, на висоті 1300 м – з південно-східної і північно-східної сторони, на вершині (висота 
1693 м.) а також на вершині перевалу Переслоп. 

Об’єктами дослідження стали буково-смерекові ліси нижніх ярусів гори і делювіально-
уламкові нагромадження каміння (греготи) у верхніх. 

Вершина Полєнський належить до території Горганського заповідника, що у Івано-
Франківській області, який в тектонічному плані знаходиться в зовнішнй антиклінальній зоні. В 
геоморфологічному – це район середньо-високих Скибових Карпат. Заповідник розташований у 
найнедоступншпй високогірній кам’янистій частині Горган – у Довбушанських Горганах. 
Довбушанський масив – один із трьох основних масивів Північних Горган. Його вершини та 
верхні частини схилів вкриті кам’янистими розсипами (греготи, горгани), що утворені 
ямненським пісковиком. Для Довбушанського масиву, до якого відноситься і досліджувана 
вершина, характерні видовжені хребти з гострими вершинами та стрімко спадаючими північно-
східними та більш пологими південно-західними схилами. Ґрунти на досліджуваній території, 
що не вкрита греготами, були оцінені як бурі гірсько-лісові неопідзолені, що сформувалися під 
ялиновими, ялице-буковими та буковими лісами. Значення даних космічної зйомки щодо 
потужності експозиційної дози тут коливаються від 8 до 11 мкР/год [5]. 

Вимірювання фону було проведено за допомогою рентгенометра «Прип’ять» згідно з 
загальноприйнятої методики: на кожній точці проводилася зйомка даних у стократній 
повторності з інтервалом у 5 сек, визначалися середні значення. Також було обраховано 
похибку, яка становить від 3,01 мкР/год для підніжжя гори до 3,97 мкР/год для вершини. 

Згідно з отриманими результатами, спостерігається тенденція до кореляції потужності 
експозиційної дози з висотою (рис.1), що добре узгоджується з літературними даними[3,5]. 
Обраховано коефіцієнт кореляції, який становить 0,97. 

Рис. 1 – Розподіл середніх значень експозиційної дози за висотами 
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Доцільно враховувати також тип підстилаючої поверхні: на північно-східному схилі гори 
на висоті 1300 м, де зйомка проводилася на відкритому просторі, значення вище, ніж на 
північно-східному схилі і перевалі Переслоп, у лісі. 

Дещо підвищений природний фон (10-13 мкР/год замість очікуваних 9-10) може бути 
пояснений як наявністю у породі підвищеного вмісту 40К, так і, як було згадано раніше, 
підвищенням над рівнем моря. 

Отже, після уточнення значень фона на місцевості було виявлено: 
− тенденцію до кореляції значень експозиційної дози з висотою, коефіцієнт кореляції 

становить 0,97 
− незначне розходження реальних значень природного фону зі значеннями з 

загальнодоступних даних. 
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УДК: 597/599 : 502.742 (477.64) 
БІОРІЗНОМАНІТТЯ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ХОРТИЦЯ» 
В. І. Петроченко 

Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 
 
За показниками біологічного різноманіття Національний заповідник «Хортиця» (НЗХ), є 

однією з найбагатших природних об’єктів України, що особливо охороняються [4]. Це, у першу 
чергу, пов’язано з тим, що він розташований на перехресті трьох біогеографічних районів підзони 
різнотравно-типчаково-ковилових степів Степової зони. Саме тому, північно-західна частина 
Запорізького Придніпров’я, де знаходиться заповідник, разом із кількома південними районами 
Дніпропетровської області віднесена до Дніпровсько-Степового природного ядра Національної 
екологічної мережі [2]. Не менше значення відіграє також високе ландшафтним різноманіттям цієї 
острівної території. 

За літературними і нашими даними, фауна наземних хребетних НЗХ станом на січень 1993 р. 
включала 245 видів тварин [1, 3, 4]. За останні роки на території заповідника нами достовірно 
зареєстровано ще 23 види хребетних (Vipera ursine, Elaphe quatuorlineata, Rufibrenta ruficollis, 
Melanitta fusca, Hieraaetus pennatus, Buteo rufinus, Columba oenas, Strix aluco, Picus viridis, 
Dendrocopus medius, Calandrella cinerea, Eremophila alpestris, Phoenicurus ochruros, Saxicola torquata, 
Oenanthe isabellina, Regulus ignicapillus, Parus palustris, Parus ater, Parus cristatus, Vespertilio 
pipistrellus, Nyctalus lasiopterus, Plecotus auritus, Mustela lutreola).  

Таким чином, фауна наземних хребетних Національного заповідника «Хортица», станом на 
січень 2006 року, за виключенням сумнівних Haliaeetus leucoryphus і Gyps fulvus, включає 266 видів 
хребетних, у тому числі 6 видів земноводних (35,3% від батрахофауни України), 9 – плазунів (45% 
від герпетофауни України), 221 – птахів (53,1% від орнітофауни України) та 26 – ссавців (22,2% від 
теріофауни України). Співвідношення кількості рядів до кількості родин, родів та видів – головна 
фауністична пропорція – складає 1 : 2,7 : 5,8 : 9,5.  

Основу фауни наземних хребетних НЗХ складають птахи (83,1% від загальної кількості видів) 
та ссавці (9,8%); земноводні та плазуни разом складають 7,1%. Земноводні представлені 2 рядами, 6 
родинами та 6 видами (100% від батрахофауни Запорізької області); плазуни – 2 рядами, 4 родинами, 
7 родами та 9 видами (90% від герпетофауни області); птахи – 18 рядами, 53 родинами, 126 родами і 
221 видом (71,8% від орнітофауни області); ссавці – 6 рядами, 12 родинами, 23 родом та 26 видом 
(50% від теріофауни області). Серед земноводних переважають безхвості (83,3% від загальної 
кількості видів класу); серед плазунів – лускаті (88,9%); серед птахів – горобцеподібні (44,3%), 
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сивкоподібні (14,5%), соколоподібні (10,4%) і гусеподібні (9,5%); серед ссавців – гризуни (34,6%) і 
хижі (26,9%).  

На території заповідника у різні роки зареєстровано ряд рідкісних та зникаючих видів 
хребетних, у тому числі занесених до Міжнародної Червоної книги (9 видів), Європейського 
Червоного списку (19 видів) та Червоної книги України (33 види). Крім того, 29 видів занесено до 
Конвенції «Про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які знаходяться під загрозою 
зникнення», 152 види – до Бернської конвенції «Про охорону дикої флори і фауни, а також 
середовища існування в Європі», 27 видів – до Боннської конвенції «Про охорону мігруючих видів 
тварин», 53 види – до Директиви Європейського співтовариства «Про охорону рідкісних та 
зникаючих видів птахів».  

Ядро фауни хребетних тварин НЗХ складають голарктичні види (88,4% від загальної кількості 
видів). Космополіти представлені 19 видами (7,1%), інші хорологічні групи (неотропіко-, 
афротропіко-, австрало- та орієнтоголарктична) – 12 видами (4,5%). Враховуючи географічне та 
острівне положення заповідника, основу його голарктичної фауни у довготному аспекті складають 
західнопалеарктичні види, у широтному – південнопалеарктичні. У весняно-осінній та зимовий 
періоди значно зростає доля північноголарктичного та північнопалеарктичного елементів. Серед 
західнопалеарктичних переважають широкоареальні види, менше значення мають ендемічні – 
європейські та середземноморські – види (11,7% від загальної кількості видів). 

Різноманіття ландшафтів заповідника створило умови для формування на цій відносно 
незначній за площею території 5 типів природних (степовий, лучний, лісовий, болотний, озерно-
річковий) та 3 типи антропогенних (польовий, садово-парковий, селітебний) зооценотич-них 
комплексів.  

Найбільш багаті на види лісовий (48,5% від загальної кількості видів хребетних тварин) та 
лучний (41,4%) типи зооценозів. Степовий – зональний – тип зооценозів менш представницький 
(29,7%), що можна пояснити вузькою власною екологічною ємністю та незначною площею цілинних 
ділянок, які збереглися на острові. Трохи біднішими є болотний та озерно-річковий типи зооценозів 
(відповідно 24,8% і 27,4%). Внаслідок високого освоєння території заповідника, відносно багатими є 
садово-парковий (41,4%), польовий (21,4%) та селітебний (11,3%) типи зооценозів.  

Серед степових зооценозів найбільшим видовим різноманіттям характеризуються чагарниково-
степовий (89,9% від загальної кількості видів типу), лучно-степовий (73,4%) та петрофітно-степовий 
(68,4%) підтипи зооценозів. Лісові та лучні зооценози мають більш складну видову структуру у 
заплавній частині о. Хортиця: у заплавних лісах зустрічається на 17 видів тварин більше ніж у 
байрачних (на 13,2% більше), на заплавних луках – на 13 видів більше ніж на суходільних (на 11,8% 
більше).  

Видова структура всіх зооценозів міняється у різні сезони за рахунок міграцій та переходу до 
зимової сплячки ряду видів хребетних. Осілими на території заповідника є 78 видів (29,3% від 
загальної кількості видів), у тому числі 40 видів птахів, 22 види ссавців, 9 видів плазунів і 6 видів 
земноводних. Всі види плазунів, земноводних та 4 види ссавців у холодний період знаходяться у 
зимовій сплячці (разом 7,1%). Одночасно з північних районів на зимівлю прилітає 26 видів птахів 
(9,8%). Крім того, у теплі зими на о.Хортиця та прилеглих островах залишається зимувати ще 11 
видів птахів (4,1%).  

У межах заповідника достовірно гніздяться 122 види птахів (55% від загальної кількості видів 
птахів), серед яких 82 види (37,1%) є мігруючими. До мігруючих треба також віднести 4 види 
кажанів, які зимують у Криму та Приазов’ї. Значна частина птахів зустрічається у заповіднику тільки 
під час сезонних міграцій (20,4%) чи у якості зальотних (5,4%). 
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УДК: [579.83/88 : 58.07] : 504.7 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІГМЕНТСИНТЕЗУЮЧИХ БАКТЕРІЙ ЯК ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ 

ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА 
О. Ф. Рильський 

Запорізький національний університет 
 
Пошук доступних, простих індикаторів забруднення різних складових біосфери (літосфери, 

атмосфери, гідросфери) представляє актуальну задачу біологічної науки, зокрема екології. В еру 
можливої екологічної катастрофи, що пов’язана з порушенням та руйнуванням основних циклів 
біосфери, знання про такі індикатори на всіх еволюційних рівнях представляється великою цінністю. 
Нажаль, на рівні фундаментальної науки біологічного блоку – мікробіології, таких організмів-
індикаторів відомо досить мало. З поля зору дослідників – мікробіологів чомусь випала велика група 
бактерій, що синтезують яскравий, барвистий пігмент, яка може слугувати індикатором 
найрізноманітніших фізико-хімічних змін в оточуючому середовищі. 

Вплив фізико-хімічних факторів на пігментсинтезуючу здатність бактерій відмічали 
дослідники ще на початку 20-го століття (Шлегель), але системного характеру ці дослідження не 
носили. Останні 30 років дослідження факторів, які призводять до зміни пігментсинтезуюючої 
здатності мікроорганізмів приділялося зовсім мало уваги. Таке відношення до пігментсинтезуючих 
бактерій, що можуть виступати в якості індикаторів змін в оточуючому середовищі, можна в деякій 
мірі пояснити невизначеністю функціональної ролі пігментів бактерій. Функції різних груп пігментів 
бактерій, крім бактеріохлорофілу, на сьогодні залишаються не визначенними. 

 Багаторічні авторські дослідження з вивчення впливу важких металів на синтез пігментів у 
різноманітних мікроорганізмів показали, що зникнення пігментів в присутності металів не 
призводить до фатальних наслідків для клітин, а наступний пасаж цих клітин на середовище без 
металу повертає їм пігментсинтезуючу здатність. Це вказує на високу стійкість тієї частини геному, 
яка відповідає за синтез пігментів, та в той же час демонструє чутливість процесів біосинтезу 
пігментів у присутності важких металів, які здатні блокувати ці процеси.  

Відомо, що пігменти бактерій відносяться до декількох груп з різними структурними 
формулами. Такі відмінності передбачають різні механізми блокування біосинтезу пігментів:  

а) зупинка синтезу може відбуватися на стадії блокування металами транспорту попередників 
пігментів через клітинну стінку грампозитивних бактерій та переплазматичну мембрану у 
грамнегативних бактерій.  

б) блокування синтезу через створення металорганічного комплексу з попередником пігменту 
внутрішньоклітинно, який в подальшому не може приймати участь в біосинтезі.  

Більшість не вирішених питань, пов’язаних з впливом важких металів на пігментсинтезуючи 
бактерії, вказують на них як на цікавий об’єкт подальших досліджень. 

 
 

УДК: 576.8.096.2 
ВПЛИВ ДЕЯКИХ ФАКТОРІВ НА ПІГМЕНТСИНТЕЗУЮЧІ БАКТЕРІЇ 

О. Ф. Рильський, С. Ф. Підкопайло, Д. Є. Кононевич, В. В. Тюхта  
Запорізький національний університет 

 
Пігменти відносять до вторинних метаболітів бактерій, функціональна роль яких є 

невизначеною. Але великий інтерес пігменти становлять як об’єкт, який може виконувати функцію 
індикаторів забруднення довкілля. 

Вплив природних факторів на пігментсинтезуючу здатність бактерій відносно добре вивчено, 
тому є зацікавленість у дослідженні дії на них антропогенних чинників. Одним з таких факторів є 
забруднення довкілля іонами важких металів, спектр дії яких на різні організми проявляється дуже 
широко – від деякої стимуляції росту до токсичності та мутагенності. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу концентраційних рядів іонів металів: Pb, Ag, 
Cd, Al, Ni, у концентраціях 5-200 мг/дм3; щільність суспензії з якої здійснюють посів; інтенсивність 
світла; температура, – на пігментсинтезуючу здатність.  

Об’єктом досліджень були пігментсинтезуючі бактерії – Pseudomonos fluorescens, Pseudomonos 
fluorescens var pseudoiodinum, Serratia marcescens, Azotobacter chroococcum – K, люб’язно надані нам з 
колекції відділу мікробіології очистки води Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН України. 

Результати досліджень показали, що: 
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1) 1) Максимальний синтез пігменту спостерігається в повній темряві, коли світовий потік відсутній 
(І=0). 

2) 2) При інтенсивності світла І=60 люкс пігмент не утворюється. 
3) При потоці світла І=10 люкс, інтенсивність синтезу пігменту знижується на 70-80% для всіх 

культур. 
4) Зміна температури в нижню та верхню області від оптимуму на 3-4 градуси не впливає на 

інтенсивність пігментоутворення. 
5) При збільшенні щільності посіву культури газоном, інтенсивність пігменту пропорційна 

щільності суспензії від 106 до 1012 кл. 
6) При посіві на середовище з металами синтез пігменту зупиняється у Ps. fluorescens – Cd=50 мг/л, 

Al=150 мг/л, Ni=200 мг/л; у Ps. fluorescens var pseudoiodinum – Cd=60 мг/л, Al=150 мг/л, Ni=220 
мг/л; у Serratia marcescens – Cd=30 мг/л, Al=150 мг/л, Ni=200 мг/л; у Azotobacter chroococcum – 
Cd=70 мг/л, Al=130 мг/л, Ni=220 мг/л. 
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Республиканский комитет АРК по лесному и охотничьему хозяйству 
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского 

 
Заповедник является связующим звеном в комплексной охране природы своего региона, 

поэтому так важно сохранение его как единого природно-территориального комплекса со всей 
совокупности его компонентов при углубленном изучении структуры и динамики его биогеоценозов. 

Одним из интереснейших по разнообразию флоры и фауны в Крыму является Ялтинский 
горно-лесной природный заповедник (ЯГЛПЗ), который расположен в юго-западной части 
полуострова, занимая южный макросклон Главной гряды. Его территория (14523 га) граниничит с 
Большой Ялтой, поэтому особую актуальность приобретает сохранение всх природных комплексов, 
которые обеспечивают благоприятную экологическую среду курортной зоне. 

Следует отметить, что вокруг заповедника практически отсутствует буферная зона. В 
результате, близость урбанизированных ландшафтов (многочисленные населенные пункты, сеть 
автомобильных дорог общего пользования, туристические тропы, прилегающие 
сельскохозяйственные угодия неизбежно накладывают свой отпечаток на сохранность и 
стабильность охраняемых здесь экосистем. Мощным антропогенным фактором, влияющим на 
устойчивость и способность к самовосстановлению заповедных биогеоценозов, являются пожары, 
особенно губитальные для лесов из сосны крымской (5600 га – 38,6 %) и сосны обыкновенной (863,3 
га – 5,9 %), поэтому рассмотрение их динамики, выявление причин возникновения и оценка их 
последствий крайне актуальна. 

Крымскососновые леса образуют хорошо выраженный сплошной пояс, расположенный на 
высотах от 400 м до 800-950 м над у. м., поднимаясь по балкам до самой яйлы от пгт Симеиза до пгт. 
Краснокаменка. Леса из сосны обыкновенной расположены узкой полосой на высотах – 900-1300 м, 
замещая на этих высотах с более холодным климатом и бедными эдафическими услоями 
крымскососновые насаждения. 

Рассмотрим многолетнюю динамику верховых и низовых пожаров, численность которых, к 
сожалению, растет по годам в этих экосистемах. За период 1970-2000 гг. зафиксировано 740 случаев 
лесных пожаров, в среднем 23 шт. в год, пройденная огнем площадь уже достигла более 1100 га [1]. 
Так, если в 1991 г было 10 возгораний с общей площадью – 1,03 га, верховых пожаров не было, то 
через 10 лет (2001 г.) их численность выросла до 52 случаев с увеличением общей площади гарей – 
10,8 га, 1995-1996 гг. отмечены наиболее значительными по площади верховыми пожарами – 20-27,8 
га. Самый критический по этим показателям был 1998 г. Очень засушливый летне-осенний период 
этого года привел к дефициту влаги в подстилке, а высокие температуры в сочетании часто с 
сильными ветрами привели к неутешительным показателям – 123 пожара с общей площадью – 347,5 
га , в том числе территория, охваченная верховым пожаром, с полной гибелью древостоя – 46,6 га. К 
сожалению, в последующие годы эта негативная динамика роста возгораний лесов в заповеднике 
сохраняется (рис. 1). 
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Рис 1 – Суммарные площади пожаров по лестничествам 
Ялтинского горно-лесного природного заповедника в разные годы 

Особенно сильно пострадали леса в Алупкинском и Гурзуфском лестничествах (8,5-14 га) в 
2000 и 2005 гг. (соответственно 42 и 64 пожара). Следует отметить высокую оперативность 
реагирования противопожарной службы заповедника, что позволяет быстро локализовать возгорания. 
В результате большинство площадей, пройденных огнем невелики . 

Анализ по месяцам выявил четкую динамику – самые частые гари приходятся на курортный 
сезон – летне-осенний период (рис 2), т. е. определяющий фактор, вызывающий возгорание, – есть 
человеческая деятельность. Причем, в подавляющем числе, во все годы по отчетам причины 
возникновения огня не установлены – 42-70 случаев (80-95 %), остальные – незатушенные костры, 
умышленные поджоги, незатушенные окурки, от заженных автомобильных скатов и пр. Беседы по 
санаториям, домам отдыха и пансионатам, которые постоянно проводятся среди отдыхающих, пока 
должного эффекта не дают. 
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Рис. 2 – Многолетняя сезонная динамика возникновения пожаров в ЯГЛПЗ. 

Обеспечить же регулярную гарантированную охрану территории заповедника при 
недостаточном обеспечении финансовых ресурсов на содержание лесной охраны практически 
невозможно.  

Нами были продолжены исследования по воздействию пожаров на сосновые леса ЯГЛПЗ [1-2], 
данные по последствию пирогенеза на приморские крымскососновые леса в литературе отсутсвуют. 

Были заложены 3 пробные площади по 1 га в горельнике 1995 г., который расположен в 2,5 км 
к юго-западу от с. Парковое – кв. 13. Насаждения – сосна крымская, отроги холмов вблизи моря, 
высота над уровнем моря 150-170 м, крутизна склонов -20-25о. 

Был выполнен анализ лесовосстановительных процессов после верхового пожара (участок 
№ 2), где был полностью утрачен лесной покров, низовой пожар – это участок № 1 и контроль 
(ненарушенный лес) – участок № 3. 
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1 участок – главный ярус образует сосна крымская. Состав насаждения – 10Скр, средняя 
высота древостоя – 10,1 (7,5 -14) м, преобладает диаметр стволов – 16,1 (10,2- 38,5) см. Бонитет 
древостоя – III-IV, сомкнутость крон – 0,5 -0,6. Пожар низовой, высота нагара колеблется от 0,6 до 3 
м. Сильно разреженный второй ярус образует дуб пушистый со средней высотой – 5,3 (4,4-6,2) м. и 
диаметр деревьев – 24,1 (20,4-28,1) см. 

Таблица 1 – Оценка санитарного состояния древостоя с учетом возраста и уровня повреждения крон, 
шт./га (уч. №1) 

Классы окружностей 
деревьев, 

см 
Кк Средняя высота, 

м 
Средний диаметр, 

см 

Средняя высота 
нагара, 

м 

Процент 
поврежденных крон, 

% 
20-40 10 4,6 (3,5-7,5) 10,6 (7,3-12,7) 1,2 (0,6-1,6) 84(80-95) 
41-60 38 6,6 (3,5-9) 15,9 (13,1-19) 1,7 (0,6-1,6) 69,6(10-90) 
61-80 46 7,6( 6-9,3) 21,9 (19,4-25,2) 2,5 (1,5-3,0) 63,54 (20-70) 
81-100 28 8,2 (7-9,3) 27,8 (25,8-31,2) 2,1 (1,1-3,0) 55,7(10-80) 

101-120 8 9,7 (9,5-10) 34,5(32,2-36,3) 2,2 (1,4-3) 45(30-60) 
121-140 2 10,9(9,5-12,3) 39,9(37,5-42,4) 1,8 (1,2-2.3) 20 (10-30) 

Таблица 1 отражает закономерности устойчивости к воздействию огня сосны крымской с 
возрастом при низовом пожаре. Уровень засыхания крон молодняка 20-45 лет очень высоки (84-
69,6%), но к 60-ти летнему возрасту у этого вида резко повышается устойчивость к пирогенному 
фактору. При средней высоте величины нагара – 2,2 м на стволах, деревья возрастом 80-100 лет 
достаточно устойчивы, сохраняя свою жизненность и продуктивность. 

Был также проведен сплошной пересчет погибших деревьев: сосна крымская – 24 шт./га, дуб 
пушистый – 13 шт/га, грабинник – 12 шт/га.высотой до 1,5 м. Благодаря гибели сосны и резкому 
осветлению сообщества, идет активное замещение её на другие породы. Анализ погибших деревьев 
по высоте и диаметру выявил следующее: выпали экземпляры, у которых был поврежден камбий или 
толщина коры не смогла защитить их от огня, причем часть деревьев усохли в последующие годы 
.Погибли деревья высотой до 7 м, в том числе весь молодняк и подрост. Причем наибольшая 
величина их пришлась на возраст 20-40 лет. Следовательно, с одной стороны, пожары способствуют 
полному сгоранию и минерализации многолетней подстилки, но с другой – приводят к резкому 
осветлению сомкнутости главного яруса и увеличению обилия зольных минеральных элементов на 
поверхности почв горельника, что активизирует процессы возобновления древостоя. 

Были проведены также исследования по динамике естественного возобновления подроста на 
горельниках с низовым (уч 1) и верховым пожарами (уч 2) по сравнению с контрольной площадью 
(уч.3) (табл. 2) для сосны крымской. 

Таблица 2 – Естественное возобновление сосны крымской на пробных площадях 
(шт./га, учеты – 2005-2006 гг.). 

Участок 1 Участок 2 Участок 3 Возраст, 
л количество, 

шт./га 
высота, 
см 

количество, 
шт./га 

высота, 
см 

количество, 
шт./га 

высота, 
см 

1 8750 22 (17-24) 875 30,4 (19-43) 1375 32,5(31-34) 
2-5 7250 99 (75-110) 7625 62 (28-92) 3550 54,5(52-56,8) 
6-8 5000 136,4 (75-110) 4000 126,1 (90-150) 1750 156,1(134-167) 
9-10 500 216,7 (195-230) 500 193 (115-240) 125 212 (186-230) 

Более 10 нет - нет - нет - 

Проанализируем динамику естественного возобновления сосны крымской на горельниках, как 
результат послепожарных сукцессий на данных пробных площадях. Прослеживается устойчивое 
сохранение спектра во всех возрастах, т.е. подрост благонадежный. В годы наблюдений (2005-2006 
гг.) годичные всходы показали достаточно высокие величины именно на участке 1 – низовой пожар 
(8750 экз/га), благодаря почти отсутствию мощной подстилки и достаточному количеству 
минеральных элементов питания в верхнем слое почвы. 

Напротив, на участке 2, где был верховой пожар, идет интенсивное остепнение и изменение 
структуры почвы, что сказывается на произрастании всходов. В результате для лесовостановления 
создаются крайне неблагоприятные условия из-за жесткого прогрева верхнего слоя почвы южных 
склонов холмов, интенсивного смыва почвенного покрова и обнажения подстилающих скальных 
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пород, незащищенных древесной растительностью, а также интенсивного развития травянистых 
сообществ. 

Все эти факторы привели к тому, что численность однолетних особей на участке 2 в 10 раз 
меньше, чем на первом. На контроле этот показатель несколько выше (1375 шт/га). В целом, четко 
прослеживается наибольшее число экземпляров подроста сосны крымской возрастом до 5 лет (7625-
3550 шт/га) на всех участках резко снижается их численность в возрастных группах старше 6-8 лет, 
причем самые низкие показатели отмечены на контроле (1750 шт/га), почти в 2,5 раза ниже,. чем на 
горельнике с низовым пожаром (1 участок), падая до минимальных величин для 9-10-летних особей. 

Это связано с режимом светового довольствия, т.к. на контроле сомкнутость древостоя 
достигает – 0,7-0,8, в результате складывается дефицит света, жесткая борьба за элементы питания, а 
высокая сухость климатических параметров и летние засухи не создают благоприятных условий для 
быстрого разложения мощной подстилки при прорастании семян. Так, суммарная численность 
возобновления сосны крымской до 10–летнего возраста на участке 1 (низовой пожар) в 3,2 раза выше 
(21500 шт/га), чем на контрольном участке (6800 шт/га). 

Эти результаты подтверждают и анализ распределения высот подроста. Если в первые годы 
самые большие особи сосны крымской отмечены на контрольном участке (32,5см), а самые низкие на 
1 участке, то, начиная с 5 -летнего возраста, особи на горельнике с низовым пожаром уверенно 
набирают интенсивность роста и самые крупные экземпляры во всех группах выявлены именно 
здесь. Верховой пожар и сильное остепнение участка замедляют интенсивность роста особей сосны 
крымской, начиная с 6-8- летнего возраста (126-193 см), по сравнению с остальными пробными 
площадями.  

Поэтому можно сделать вывод, что беглый низовой пожар (нагар до 0,5-0,6 м), без 
повреждения камбия резко активизирует возобновление сосны крымской и он не является 
губительным для этого древостоя.  

Напротив, верховой пожар настолько существенно нарушает лесотипологическим условия для 
развития этого вида, что рассчитывать на естественное возобновление леса на этих гарях нельзя, 
поэтому необходимо проводить искусственные лесопосадки в первые послепожарных годы, пока на 
этой территории еще не произошли существенные перестройки в условиях произрастания, не смыт 
почвенный покров. В противном случае создаются крайне неблагоприятные условия для 
естественного возобновления лесных крымскососновых фитоценозов и они будут замещаться на 
пушистодубово-грабинниковые низкопродуктивные шибляки, т. е. произойдет полное замещение 
существующих экосистем заповедника, что ведет к необратимым нарушениям охраняемых 
ландшафтов. 

 
1. Сволынский М.Д., Кобечинская В.Г., Мирошниченко А.М. Последствия воздействия пожаров на сосновые леса 

Ялтинского горно-лесного природного заповедника //Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, 
экообразование. Мат-лы Ш научной конф. Ч.1. География. Заповедное дело. Ботаника. Лесоведение. – Симферополь: 
КРА «Экология и мир», 2005. – С. 271-276. 

2. Кобечинская В.Г., Шадура Н.В. Воздействие пирогенного фактора на сосновые леса Ялтинского горно-лесного 
государственного заповедника //Экологические и природоохранные аспекты изучения горного Крыма. Сборник 
научных статей. – Сімферополь, СГУ, 1985. – С. 27-30. 

 
 

УДК: 061.64+577.4 
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ 

А. В. Сибірний, Н. М. Гринчишин  
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 
Шляхи вирішення екологічних проблем, стратегія екологічної безпеки і стійкого розвитку все 

ще залишаються під загальною увагою.  
Моніторинг довкілля – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, 

збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення 
науково-обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним 
змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки. 

Основні задачі екологічного моніторингу: спостереження за станом біосфери, оцінка і прогноз 
її стану, визначення ступеня антропогенного впливу на навколишнє середовище, виявлення факторів 
і джерел впливу. В кінцевому випадку метою моніторингу навколишньго середовища є оптимізація 
відносин людини з природою, екологічна орієнтація господарської діяльності. 
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Порядок створення та функціонування такої системи в Україні визначає Положення 
про Державну систему моніторингу довкілля. 

Система моніторингу є складовою частиною національної інформаційної 
інфраструктури, сумісної з аналогічними системами інших країн. 

Система моніторингу спрямована на: 
− підвищення рівня вивчення і знань про екологічний стан довкілля; 
− підвищення оперативності та якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх 

рівнях; 
− підвищення якості обгрунтування природоохоронних заходів та ефективності їх 

здійснення; 
− сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. 
Право володіння, користування і розпорядження інформацією, одержаною під час 

виконання загальнодержавної і регіональних (місцевих) програм моніторингу довкілля, 
регламентується законодавством. 

Інформація, що зберігається в системі моніторингу, використовується для прийняття 
рішень у галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та 
екологічної безпеки органами державної влади та органами місцевого самоврядування і 
надається їм безкоштовно відповідно до затверджених регламентів інформаційного 
обслуговування користувачів системи моніторингу та її складових частин. 

Організація, накопичення, обробка і розповсюдження даних моніторингу повинні забезпечити 
інформацію для вирішення управлінських завдань на різних рівнях – від окремого об’єкта (заводу) до 
великого регіону чи всієї планети. Всі ці 3 рівня тісно зв’язані. 

Аналіз довкілля включає кілька етапів. Дослідження починаються з польових обстежень 
об’єкта (ділянки, району, регіону), визначення його природних умов в минулому, а також сучасної 
техногенної ситуації (кількості і характеру промислових об’єктів, густоти населення, особливостей 
його розміщення, розвитку і стану с/господарства, транспорту), визначення основних забруднювачів 
довкілля. Для цього використовуються різні фондові і літературні геолого-географічні матеріали, 
польові маршрутні обстеження, дані СЕС району (регіону) та інших організацій. 

Наступним етапом є розробка програми детальних комплексних екологічних обстежень (згідно 
поставленого завдання), контрольних спостережень за станом довкілля, відбір зразків води, повітря, 
грунту, рослинності для контрольних чи масових хімічних аналізів, виконання лабораторних і 
польових досліджень з метою визначення якості і кількості токсикантів-шкідників в біосфері, 
з’ясування шляхів і швидкостей їх міграції. Суттєвим тут є проведення аерокосмічної зйомки району, 
геофізичних робіт. 

Третім етапом є складання комплексу екологічних карт і прогноз динаміки екологічного стану 
на близьку і далеку перспективу. 

Ціль регулювання тут – забезпечення такої стратегії, що не виводить концентрації визначених 
пріоритетних антропогенних забруднюючих речовин за припустимий діапазон, що є свого роду 
стандартом. Він являє собою величини гранично припустимих концентрацій (ГПК), що закріплені 
законодавчо. Відповідність якості навколишньої природного середовища цим стандартам 
контролюється відповідними органами нагляду. Задачею моніторингу на локальному рівні є 
визначення параметрів моделей «поле викидів – поле концентрацій». Об'єктом впливу на локальному 
рівні є людина. 

В Україні моніторинг природного середовища здійснюється багатьма відомствами, у рамках 
діяльності яких маються відповідні задачі, рівні і складові підсистеми моніторингу. Так, наприклад, у 
системі моніторингу, що здійснюється в Україні, розрізняють три рівні екологічного моніторингу 
навколишньої природного середовища: глобальний, регіональний і локальний. Мета, методичні 
підходи і практика моніторингу на різних рівнях відрізняються. На даний час, моніторинг довкілля 
виконується, згідно Постанови Кабінету Міністрів України №391 від 30.03.1998р., Міністерством 
надзвичайних ситуацій, Міністерством охорони здоров’я, Мінагрополітики, Держкомлісгоспом, 
Мінекономресурсів, Держводгоспом, Держкомземом, Держбудом Ураїни. Всі ці органи влади містять 
в собі спеціальну службу спостережень, що здійснює такі основні види спостережень, як 
спостереження за станом забруднення повітря в містах і промислових центрах, забруднення ґрунту, 
забруднення прісних і морських вод, трансграничним переносом речовин, що забруднюють 
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атмосферу, хімічним і радіонуклідним складом, кислотністю атмосферних опадів і забрудненням 
сніжного покриву й ін. 

Державна система екологічного моніторингу проводить здійснення таких видів робіт: режимні 
спостереження, оперативні роботи, спеціальні роботи. Режимні роботи проводяться систематично за 
щорічними програмами, на спеціально організованих пунктах спостережень. Необхідність виконання 
оперативних робіт залежить від випадків аварійного забруднення природного середовища чи 
стихійних лих; ці роботи виконуються при надзвичайних ситуаціях. 

Залежно від призначення за спеціальними програмами здійснюються загальний, кризовий та 
фоновий екологічний моніторинги довкілля. 

 
1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».  
2. Постанова Верховної Ради України №188, від 5.03.1998р. «Про Основні напрями державної політики України у галузі 

охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки».  
3. Постанова Кабінету Міністрів України №391, від 30.03.1998р. «Про затвердження Положення про державну систему 

моніторингу довкілля». 
4. Т.А. Хоружая. Методы оценки экологической опасности. М.: ЭБМ-контур, 1998.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС ВИДА TULIPA QUERCETORUM 

Е. И. Соколова, М. В. Бережной 
Луганский национальный аграрный университет 

 
Тюльпан дубравный (Tulipa quercetorum Klok. et Zoz) – одно из самых красивых растений юго-

востока Украины, занесенное в Красную книгу Украины в качестве редкого вида [1]. В 
действительности, этот вид является обычным растением в лиственных лесах, кустарниках и на лугах 
в поймах рек Донбасса [2]. 

Обычная окраска лепестков венчика тюльпана дубравного – желтая. В литературе имеются 
указания на то, что изредка встречаются единичные растения с белой или розовой окраской 
лепестков. Таких растений в некоторых популяциях бывает довольно много – до 5-10% [3, 4]. Зоз 
И.В. и Клоков М.В. в качестве разновидности указывали T. quercetorum var. tricolor с розовой 
окраской поверхности лепестков [5]. О находках тюльпанов с другой окраской лепестков не 
сообщалось. 

Во время весенней научно-исследовательской экспедиции в 2006 г. нами были обнаружены 
растения тюльпана дубравного со светло-фиолетовой окраской лепестков. 

Данная популяция произрастает в лиственном лесу в одной из балок в окрестностях г. 
Луганска. В этом районе в изобилии произрастает тюльпан дубравный. Практически во всех 
популяциях цветки обычного желтого цвета. Мы обнаружили участок, на котором произрастает 
тюльпан дубравный сиреневого цвета. Это достаточно большой участок площадью 1000 м2, его длина 
200 м, ширина 5 м, расположен вдоль тальвега балки. 

У обнаруженной нами разновидности наружная поверхность лепестков светло-фиолетовой 
окраски, с внутренней стороны лепестки наиболее интенсивно окрашены в верхней части, в нижней 
части они светлее, а у основания лепестка – желтое пятно. 

В данной популяции мы изучали численность растений и соотношение цветущих и нецветущих 
экземпляров. Подсчёт числа растений тюльпана производился на 40 пробных площадках размером 
1×1 м, размещенных в случайном порядке. 

Обработка результатов исследований выполнена в системе Statistica-6.0. 
Результаты подсчетов показали, что на 1 м2 приходится около 2 цветущих растений и немногим 

более 50 нецветущих растений. Всего около 53 растений. Общее количество растений T. quercetorum 
сиреневого цвета в данной популяции составляет ≈ 53 000 шт.  

Обнаруженная нами популяция растений T. quercetorum с цветками фиолетового цвета не 
является подвидом; подвидом считают географическую расу. Это и не форма; формой называют 
отдельные необычные особи или небольшие группы таких особей среди типичных растений. В 
описанном здесь случае мы имеем дело с более 50 тыс. одинаковых особей T. quercetorum с 
фиолетовыми цветками, занимающих определенную территорию.  
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Эти растения можно считать впервые найденной разновидностью T. quercetorum. Для ее названия 
предлагается номенклатурная комбинация Tulipa quercetorum Klok. et Zoz var. violaceum Sok. et Ber. 

Находка тюльпана дубравного сиреневого цвета имеет несомненный теоретический интерес, так 
как расширяет наши представления о размахе генотипической изменчивости по окраске цветков у 
данного вида. Кроме того, эти тюльпаны имеют ценные декоративные свойства и поэтому могут найти 
применение в садово-парковом хозяйстве. 

Небольшая площадь произрастания var. violaceum, а также то, что эта разновидность до нас не 
была найдена, – свидетельства того, что она появилась сравнительно недавно. Известно, что 
увеличение количества внутривидовых таксонов считается признаком биологического прогресса вида 
[2]. 

Принимая представление о происхождении Т. quercetorum Klok. et Zoz var. violaceum Sok. et Ber. 
от единственного родоначальника, следует признать, что этот генотип вполне конкурентоспособен. Он 
не исчез в результате конкуренции и естественного отбора, а наоборот размножился и занимает 
довольно большую территорию. 

Несколько растений сиреневого тюльпана перенесены в коллекцию в культуру. Будучи 
перенесенными с комком земли они успешно продолжали цвести на новом месте.  

Гербарные образцы новой разновидности Tulipa quercetorum Klok. et Zoz var. violaceum Sok. et 
Ber. имеются в гербарных сборах и хранятся на кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности 
Луганского национального аграрного университета.  

Биологический прогресс – это результат успеха данной группы организмов в борьбе за 
существование, характеризующийся повышением численности особей данного таксона, в нашем случае 
вида, расширением его ареала и распадением на подчиненные, более низкого ранга систематические 
группы. Применительно к видам растений такими подчиненными группами являются подвиды, 
разновидности, формы, экотипы, расы и др. Напротив, биологический регресс – эволюционный упадок 
данной группы организмов, которая не смогла приспособиться к изменению условий внешней среды, в 
том числе не выдержала конкуренции с другими группами; характеризуется уменьшением численности 
особей в данном таксоне, сужением его ареала и уменьшением числа подчиненных систематических 
групп, может привести к вымиранию данной группы. Биологический регресс – путь к исчезновению 
вида, проигрывающего борьбу за существование. 

Для обоснования биологического прогресса считается необходимым и достаточным, чтобы был 
установлен хотя бы один из его признаков (рост численности, появление новых внутривидовых 
таксонов или расширение ареала). В нашем случае можно говорить о том, что T. quercetorum находится 
в состоянии биологического прогресса – появился новый внутривидовой таксон (var. violaceum). 

В других наших исследованиях мы показали, что увеличивается также численность тюльпана 
дубравного, что тоже свидетельствует о биологическом прогрессе данного вида. 

Очевидно, что в Красную книгу Украины должны включаться виды, находящиеся на 
соответствующей территории в состоянии биологического регресса. T. quercetorum – вид, который 
находится в состоянии биологического прогресса, что дает основания говорить о том, что данный вид 
пора исключать из Красной книги Украины на том основании, что его уже давно нельзя отнести к 
редким растениям [2], его численность и площадь произрастания не только не сокращаются, а даже 
расширяются. Исключение T. quercetorum и других подобных видов, находящихся в состоянии 
биологического прогресса, будет способствовать улучшению индивидуальной охраны действительно 
редких видов, находящихся в состоянии биологического регресса. 
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УДК: 581.9 : 712.253 (477.53) 
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІТОРІЗНОМАНІТНОСТІ ТА МІКОБІОТИ ПРОЕКТОВАНОГО 

РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ГАДЯЦЬКИЙ» (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) 
Н. О. Стецюк, С. В. Гапон, І. С. Беседіна 

Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка 
 
У природному відношенні територія проектованого РЛП «Гадяцький» знаходиться в північно-

західній частині Полтаської області в межах Лівобережного Лісостепу. За фізико-географічним 
районуванням України територія належить до фізико-географічної області Полтавської підвищеної 
рівнини, яка займає більшу частину Лівобережно-Дніпровської лісостепової провінції зони Лісостепу 
Східноєвропейської рівнинної фізико-географічної країни. По території перспективного парку 
проходить вертикальна межа між Роменсько-Гадяцьким районом північно-лісостепової смуги 
Західно-лісостепової давньольодовикової смуги (правобережні природні комплекси р. Псел, його 
заплава та частина борової тераси, а також Хорольський філіал перспективного парку) та 
Лебединсько-Зіньківським районом північно-лісостепової смуги Східно-лісостепової 
прильодовикової підобласті (ділянки парку на лівому березі р. Псел, переважно боровотерасові). 

Згідно геоботанічного районування України (1977) по досліджуваній території проходить межа 
між Гадяцько-Миргородським та Зіньківсько-Решетилівським геоботанічними районами Роменсько-
Полтавського геоботанічного округу лучних степів, дубових, грабово-дубових та дубово-соснових 
лісів і евтрофних боліт в межах Полтавської рівнини Лівобережнопридніпровської підпровінції 
Східноєвропейської провінції Європейської широколистяної області.  

Особливості природно-кліматичних умов досліджуваної території (геоморфології, клімату та 
грунтового покриву) визначають багатство екотопів, диференційованість рослинного покриву 
регіону, багатство флори, та обумовлюють формування різноманітного тваринного світу. Межування 
території із приполіською частиною лісової зони обумовлює дещо бореальний характер флори вищих 
судинних рослин, рослинності, бріофлори, мікобіоти. 

У природному рослинному покриві проектованого РЛП можна виділити чотири основних 
комплекси: I – рослинність правого корінного берега Псла; II – рослинність заплави р. Псел; III – 
рослинність борової тераси р. Псел; IV – рослинність яружно-балкових систем. 

Проектований парк включатиме масиви сосновних і мішаних лісів на лівому березі р. Псел та 
широколистяних на правому, що належать до Вельбівського, Краснолуцького лісництв навколо м. 
Гадяч, а також заплаву р. Псел з прилеглими лучними та заболоченими ділянками (площею не менше 
15 тис. га). 

Найціннішими в созологічному відношенні на території проектованого РЛП є соснові ліси, в 
яких зосереджена низка борельних (північних видів), які в регіоні знаходяться на південній межі 
свого суцільного поширення. Особливо цінні їх масиви охороняються на сьогодні в ранзі різних 
категорій природно-заповідного фонду (ботанічна пам’ятка природи, заповідне урочище, ботанічний 
заказник).  

Мішані ліси в околицях Гадяча – найбільший локалітет в регіоні з орляковими угрупованнями, 
в складі яких – ряд рідкісних погранично-ареальних видів (Diphasiastrum complanatum (L.) Holub, 
Lycopodium annotinum L., Huperzia selago (L.) Bernh., Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, 
Antennaria dioica (L.) Gaertn., Chimaphila umbellate (L.) W. Barton, Pyrola rotundifolia L., P. minor L., 
Orthilia secunda (L.) House та ін.). 

Широколистяні ліси околиць Гадяча репрезентують типові для Лівобережного Лісостепу 
кленово-липово-дубові угруповання. В їх складі відмічені чисельні популяції орхідних, всі види яких 
занесені до Червоної книги України – Platanthera bifolia (L.) Rich., P. сhlorantha(Cust.) Reichenb., 
Neottia nidus-avis (L.) Rich., Epipactis helleborine (L.) Crantz, та інших рідкісних, малопоширених та 
реліктових видів – Vinca minor L., Scutellaria altissima L., Iris hungarica Waldst. et Kit., Convallaria 
majalis L., Primula veris L. Цінним явищем є утворення в таких ценозах синузій ранньовесняних 
ефемероїдів, домінантами яких є: Scilla sibirica Haw., S. bifolia L., Corydalis cava (L.) Schweigg.et 
Koerte, C. solida (L.) Clairv., C. marschalliana Pers., Anemone raninculoides L., Ficaria verna Huds. та ін. 
В таких синузіях зрідка зустрічається центрально-європейський вид – Galanthus nivalis L. 

На заплавних луках відмічені чисельні популяції лучно-болотних орхідей – Dactylorhyza 
incarnate (L.) Soo, Orchis palustris Jacq. та Gladiolus tenuis Bieb. Серед болотної рослинності 
зустрічаються рідкісні та малопоширені болотні види – Valeriana exaltata Mikan, Inula hellenium L., 
Menyanthes trifoliata L., Acorus calamus L., що мають лікарські властивості. На деяких лучно-
болотних високотравних ділянках (заказник «Пісоцько-Конькове») відмічені масово такі рідкісні 
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рослини як: Gladiolus tenuis, Poterium sanguisorba L., Polygonum bistorta L., Iris sibirica L., Potentilla 
erecte (L.) Rausch. та ін. 

На чисельних затоках річок Грунь та Псла, старицях та водних плесах серед заболочених 
ділянок виявлені угруповання рідкісних водних рослин – Salvinia natans L., Aldrovanda vesiculosa L., 
Utricullaria vulgaris L., U. minor L., на плесах – ценози Nymphaea alba L., N. candida J. et C. Presl., 
занесені до Зеленої книги України. 

Територія проектованого РЛП «Гадяцький» – цінний локалітет рідкісних бореальних 
угруповань евмезотрофних боліт із сфагнами. Домінують угруповання Thelypterideto-Phragmiteta-
Schagnosa (ботанічний заказник «Болото Моховате») із низкою бореальних видів флори, зокрема 
цінної лікарської рослини – Comarum palustre L. 

Із 215 рідкісних і зникаючих рослин Полтавської області для території проектованого парку 
нині відомо 94, що складає майже 44 % всіх рідкісних рослин Полтавської області, наведених в 
«Атласі рідкісних і зникаючих рослин Полтавщини» (Байрак, Стецюк, 2005). Серед них 1 вид 
(Astragalus dasyanthus Pall. – занесений до Європейського Червоного списку), 25 – до Червоної книги 
України, решта – 68 – до регіонального списку, тобто охороняються в Полтавській області. 

На території проектованого РЛП за результатами попередніх досліджень виявлено 12 рідкісних 
синтаксони, 7 з яких занесені до Зеленої книги України (наводимо за домінантною класифікацією 
рослинності): 
− Лісові угруповання Querceta acerosa (tatarici). 
− Лісові угруповання Querceta corylosa. 
− Мішанолісові угруповання Betuleto (verrucosae)-Pineta juniperucosa (communis). 
− Мішанолісові угруповання Betuleto (verrucosae)-Querceta-Pteridiosa. 
− Сосноволісові угруповання Pineta cladinosa. 
− Сосноволісові угруповання Pineta hylocomiosa. 
− Степові угруповання Stipeta capillatae. 
− Степові угруповання Stipeta pennatae. 
− Болотні угруповання Thelypterideto-Phragmiteto-Sphagneta. 
− Водні угруповання Nymphaeta albae. 
− Водні угруповання Nymphaeta candidae. 
− Водні угруповання Aldrovanda vesiculosae. 

Усі наведені рідкісні ценози фрагментарно охороняються на природно-заповідних територіях 
різних категорій. Недостатньо забезпечені охороною мішанолісові та широколистянолісові 
угруповання. Створення регіонального ландшафтного парку значною мірою дозволить вирішити 
проблему збереження рідкісних ценозів та їх раритетного біорізноманіття.  

За результатами попередніх оригінальних досліджень встановлено, що бріофлора 
досліджуваного об’єкту налічує 77 видів мохоподібних, які належать до двох класів: Hepaticopsida (7 
видів) та Bryopsida (70) видів, 26 родин, 45 родів. Найбагатшими за кількістю видів є родини: 
Brachytheciaceae, Hypnaceae – по 8 видів, Аmblystegiaceae, Dicranaceae – по 7, Polytrichaceae, 
Bryaceae, Plagiotheciaceae – по 5 видів. Родина Mniaceae представлена 4 видами, Sphagnaceae – 
трьома, Lophocoleaceae, Оrthotrichaceae, Leskeaceae – двома. Решта 12 родин репрезентовані одним 
видом кожна. Найбагатшими за кількістю видів є роди: Brachythecium – 7 видів, Аmblystegium, 
Dicranum – по 5 видів, Polytrichum, Plagiomnium, Plagiothecium – по 4.  

Значна частка у флорі родин Brachytheciaceae, Hypnaceae, Dicranaceae, Polytrichaceae пов’язана 
з перевагою на території проектованого парку різноманітних лісових масивів: соснових, дубово-
соснових лісів з різним ступенем зволоження. Перевага родини Аmblystegiaceae пояснюється 
наявністю боліт та зволожених ділянок.  

Як свідчать результати флористичних досліджень, бріофлора парку є досить багатою і 
становить 33,3% від усієї бріофлори Лівобережного Лісостепу України. Вона характеризується як 
неморально-бореальна з перевагою бореальних елементів. Цікавими в науковому відношенні є ряд 
рідкісних та зникаючих видів. Серед них на особливу увагу заслуговує виявлення Tetraphis pellucida 
Hedw., останні знахідки якого датуються в Лівобережному Лісостепу України 1897 роком 
(Алексеенко, 1897). Рідкісним на території регіону є також Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid., 
Dicranum tauricum Hedw. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not., Rhytidiadelphys squarrosus (Hedw.) 
Warnst., Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. Останні 4 види є типовими бореальними видами, які 
просуваються у зону Лісостепу з Полісся. 
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Вид Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. є типовим неморальним видом, який за результатами 
наших попередніх досліджень значно скоротив свій ареал на Лівобережжі України. Серед рідкісних 
для регіону видів слід відмітити також три види сфагнових мохів (Sphagnum squarrosum Grome, 
S. fimbriatum Wils., S. centrale C. Jens), які різко скорочують ареал у зв’язку з осушуванням боліт та їх 
природними змінами.  

Поряд з флористичними дослідженнями проводилося вивчення епіксильних та епіфітних 
бріоугруповань. Серед них можна відмітити ряд цікавих угруповань, а саме: епіфітних –з участю 
Ptilidium pulcherimum (C. Web.) Vainio, Homalia trichomanoides, Anomodon attenuatus (Hedw.) Hub. 
Hypnum pallescens (Hedw.)P. Beauv. та ін. 

За результатами проведених мікологічних досліджень на лісових та лучних ділянках в 
околицях с. Вельбівка (Вельбівське лісництво) виявлено значне різноманіття грибів-макроміцетів – 
208 видів, що належать до 64 родів 18 родин 8 порядків класу Basidiomycetes. Найбільшим за об’ємом 
є порядок Agaricales (102 види). Порядок Tricholomatales займає друге місце за кількістю видів (42). 
Найкраще в ценозах досліджуваної території представлені родини Agaricaceae Fr. (43), Amanitaceae 
Roze (29), Tricholomataceae Roze ex Over. (28), Russulaceae Roze (21). Доволі чисельними є родини 
Coprinaceae Roze ex Over. (18) та Boletaceae Chev. (15), решта – включають 10 і менше видів. 

Дослідження показали, що в обстежених угрупованнях є умови (наявність різноманітних 
субстратів) для зростання макроміцетів всіх основних екологічних груп грибів. 

Завдяки різноманітності порід дерев соснових та мішаних лісових угруповань, де домінують 
основні мікоризоутворюючі породи: сосна звичайна, дуб звичайний, береза бородавчаста, тополя 
тремтяча (осика) зростає значна кількість мікоризоутворюючих шапкових грибів (104 види, 50 %). Ця 
екологічна група широко представлена видами з родини Russulaceae (21), родів: Boletus Dill. (13), 
Amanita Pers. ex Hook. (8 ), Tricholoma (Fr.) Quel. (7). 

Інші екологічні групи грибів представлені в знахідках також переважно шапковими грибами. 
Функцію гумусових сапрофітів (34 види) виконують гриби, серед яких домінують види з родів: 
Lepiota (Pers.) S.F.Gray em. Pat. (11), Agaricus L. ex Fr. (5), Cоprinus (Pers.) S.F.Gray (4), Marasmius Fr. 
(3), а роль підстилкових сапрофітів (18 видів) гриби з родів: Marasmius (5), Mycena (Pers.: Fr.) 
S.F.Gray (2). Серед ксилофітів (40 видів) найбільш представленими є роди – Mycena, Pholiota Kumm., 
Coprinus та Pluteus Fr. (по 4), та види з порядку Aphylophorales (6). 

Серед грибів-паразитів у великій кількості виявлені два види з роду Armillariella Karst., що 
паразитують в досліджених угрупованнях на стовбурах та корінні дуба, березі та сосні. Наявність 
плодових тіл грибів на живих стовбурах дерев з порядку Aphylophorales – Daedalea quercina L.: Fr., 
Inonotus rheades (Pers.) Bond. et Sing., Polyporus squamosus (Huds.) ex Fr., Laetiporus sulphureus (Bull. 
Fr.) Bond. Et Sing., Piptoporus betulinus (Bull. Fr.) Karst. – в деяких ділянках лісу є джерелом 
зараження цінних для цих угруповань дерев. У ході досліджень виявлена причина розповсюдження 
грибних хвороб – діяльність людини. Тому, з метою збереження цінних масивів лісу, тут слід негайно 
провести необхідні санітарні роботи з суворим дотриманням правил щодо проведення такого виду 
робіт. 

У зв’язку з наявністю в лісокультурах значних за площею ділянок із ялини європейської та 
модрини, можливі знахідки рідкісних для регіону видів грибів, пов’язаних із цими породами. 

На степових ділянках заказника «Весело-Мирське» (околиці с. Гречанівка) виявлений 
занесений до Червоної книги України вид – Morchella steppicola Zer. 

Із групи їстівних грибів масово представлені у всіх частинах проектованого парку з лісовими 
угрупованнями види з родів – Armillariella (2), Xerocomus Quel. (3) та Suillus Mich. Ex S.F. Gray (2), 
Leccinum S.F. Gray (4 – L. aurantiacum S.F. Gray, L. duriusculum Sing., L. holopus (Rostk.) Watl., 
L. scabrum (Bull. Fr.) S.F. Gray), Lactarius (DC ex Fr.) S.F. Gray (3), Russula (3). Дещо менші запаси 
відмічені для Boletus edulis (Bull.) Fr. Pleyrotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. 

У межах проектованого парку виявлені шапкові гриби, що можуть стати причиною отруєння 
населення (у зв’язку із схожістю їх із деякими їстівними видами). Особливо небезпечними є – 
Amanita phalloides (Vaill.) Secr. (смертельно отруйний вид) та Hypholoma fasciculaare (Fr.) Kumm. 
Менш небезпечними є: Hypholoma capnoides (Fr. ex Fr.) Kumm., Agaricus xanthodermus Gen. та 
Cantharellus cibarius Fr.  

Виявлена видова різноманітність макроміцетів та значна чисельність плодових тіл типових 
видів грибів, що є представниками основних екологічних груп, засвідчує сформованість рослинних 
угруповань на дослідженій території та їх відносну стабільність. Гриби виконують тут свою 
симбіотичну та деструкційну роль в повному обсязі, що є запорукою стабільності досліджених 
екосистем, і їх роль є альтернативною щодо втручання людини в їх функціонування. 
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Таким чином територія проектованого РЛП «Гадяцький» є науково цінною в ботанічному та 
мікологічному відношенні. Не менш високими є показники її зоологічної, екологічної, гідрологічної, 
ландшафтної, созологічної цінності. Створення РЛП «Гадяцький» забезпечить охорону та збереження 
унікального та репрезентативного біорізноманіття на різних рівнях. 
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Волинський державний університет ім. Лесі Українки 

 
На території Волинської області зареєстровано 21 вид паразитичних Hymenoptera, які належать 

до 2 родин. Найбільшу кількість видів нараховує родина Іхневмонід (Ichneumonidae) – 15 видів, а з 
родини Браконід (Braconidae) було виявлено 6 видів.  

Визначення зібраного матеріалу проводилось на базі Відділу систематики ентомофагів і 
екологічних основ біометоду Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, а також 
користуючись спеціалізованою літературою [1, 2, 5]. 

Ревізія фауни паразитичних ентомофагів із ряду Hymenoptera проводилась в дев’яти заповідних 
екосистемах Волинської області (рис. 1). При дослідженні біотопічного розподілу фауни чисельність 
ентомофагів виявилась невисокою у двох досліджених екосистемах: Обласний насіннєвий центр 
«Волинь ліс» – 5 видів та Ландшафтний заказник «Волошки» – 7 видів. Найбільшу кількість видів 
ентомофагів знайдено у яблуневих садах Луцької ЗОШ – інтернат – 15 видів, у Загальнозоологічному 
заказнику «Гнідавське болото» – 14 видів, у Парку-пам’ятці «Байрак» – 12. Середні показники 
видового різноманіття у Ботанічному саду ВДУ імені Лесі Українки – 10 видів, у 
«Заповідному урочищі Діброва» – 9 видів комах – ентомофагів, у Гідрологічному заказнику 
«Чорногузка» – 8 видів та Шацькому національному природному парку – 8 видів. 
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Шацький національний природний парк

 
Рис. 1 – Біотопічний розподіл видів комах – ентомофагів 

Найбільшу кількість видів було зібрано в яблуневих садах Луцької ЗОШ – інтернат, 
Ботанічному саду Волинського державного університету, Парку- пам’ятці «Байрак» та у Шацькому 
національному парку по 20%, 19%, 13% і 11% відповідно. Найменшу кількість видів виявлено в 
Обласному насіннєвому центрі «Волинь ліс» – 5%. 

З травня по вересень 2006 року було проведено ревізію фауни паразитичних ентомофагів із 
ряду Hymenoptera. Збір комах проводився в різних біотопах: злаково–осокові асоціації, різнотрав’я, 
листяні та мішані лісові масиви, а також яблуневі сади. 
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Порівняння видового складу досліджених екосистем проводилось за індексом видової 
спорідненості Сьоренсена. 

Таблиця 1 – Таблиця індексів спорідненості Сьоренсена 
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 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 
1          
2 0,5         
3 0,76 0,48        
4 0,38 0,35 0,36       
5 0,43 0,53 0,5 0,13      
6 0,61 0,63 0,74 0,32 0,57     
7 0,4 0,53 0,4 0,5 0,29 0,47    
8 0,54 0,22 0,53 0,4 0,35 0,5 0,31   
9 0,36 0,56 0,52 0,14 0,82 0,6 0,3 0,26  

Примітка: *нумерація даних біотопів відповідає цифровим позначенням першої колонки таблиці 1. 

Найбільш близькими за видовим складом виявились екосистеми з умовним номером 1 – 3, 1 – 
6, 1 – 8, 2 – 5, 2 – 6, 2 – 7, 2 – 9, 3 – 6, 3 – 8 та 3 – 9, індекс видової спорідненості в яких становить 
0,76; 0,61; 0,54; 0,53; 0,63; 0,53; 0,56; 0,74; 0,52 та 0,52 відповідно. Найбільш схожими за фауною 
перетинчастокрилих комах – ентомофагів виявились екосистеми 5 – 9 (Заповідне урочище «Діброва» 
та Шацький національний природний парк), індекс спорідненості яких становить 0,82.  

При порівнянні спорідненості фауни за біотопічними характеристиками найбільш близькими 
виявились показники зборів у різнотрав’ї та садах, зокрема у Загальнозоологічному заказнику 
«Гнідавське болото» та Ботанічному саду ВДУ імені Лесі Українки, а також у Гідрологічному 
заказнику «Чорногузка» та Парку – пам’ятці «Байрак». Найбільш відмінною фауна ентомофагів 
виявилась у мішаних лісових масивах та злаково – осокових асоціаціях, зокрема у Гідрологічному 
заказнику «Чорногузка» та Шацькому національному природному парку – 0,26. Також відрізняється 
ентомофауна листяних та мішаних лісів Заповідного урочища «Діброва» та Обласного насіннєвого 
центру «Волиньліс» – 0,29. Фауна яблуневих садів виявилась досить близькою до усіх порівнюваних 
екосистем: 0,61; 0,63; 0,74; 0,32; 0,57; 0,47; 0,5; 0,6, що можна пояснити присутністю великої 
кількості різноманітних хазяїв та багатою кормовою базою. А також, на відміну від багатьох 
агроекосистем, у даному саду не практикується застосування пестицидів. Саме тому дана екосистема 
є індикатором природної фауни комах – ентомофагів, а також місцем їх зимівлі. 

Дослідження добової активності комах – ентомофагів є одним із найважливіших факторів 
вдалої боротьби із шкідниками. Адже, знаючи добову активність конкретного виду ентомофага та їх 
комплексу, можна розпланувати застосування пестицидів, або ж випас худоби при мінімальній шкоді 
корисним видам комах. Також ці дані використовуються переважно для підвищення 
ефективності боротьби із комахами – шкідниками декоративних та сільськогосподарських рослин. 

Ми досліджували добову динаміку активності комах-ентомофанів в загальнозоологічному 
заказнику «Гнідавське болото» поблизу с. Рованці та у Ботанічному саду Волинського державного 
університету імені Лесі Українки в м. Луцьк. 

Добова активність вимірювалась з 20.07. по 27.07.2006 року. Збір ентомофагів проводився 
кожні чотири години протягом семи днів, починаючи з восьмої години ранку. Середня температура 
за період досліджень була о 8.00 22ºС, о 12.00 25,8ºС, о 16.00 27,5ºС, а о 20.00 21ºС. Протягом ночі 
температура коливалась від 15ºС до 20ºС. Показники щодо температури, вологості, атмосферних 
опадів бралися у гідро-метеоцентрі міста Луцька. 

При зборах комах використовувались клейкі пастки та світлопастки, а також облік вівся 
шляхом візуальних спостережень. Відлов комах вночі здійснювався на світлову пастку з 
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використанням ламп ультрафіолетового та денного світла. Після чого комахи збирались сачком 
або ж за допомогою ексгаустера і заморювались ефіром [1, 5]. 

За результатами зборів у досліджених екосистемах 6 видів виявились домінантними. 
Найбільшу кількість домінантів містить родина Ichneumonidae – 4 види – Phytodietus polyzonias 
Forst., Pimpla instigator F., Netelia latungula Thoms., та Ophion minutas Kriech., частота трапляння 
яких 35,2 %, 25,4 %, 20,3 % та 21,5 % відповідно; 2 види з родини Braconidae – Apanteles 
prepotens Hal., а також Macrocentrus linearis Nees., частота трапляння – 17,6 % та 15,6 %; Також 9 
досліджених видів є субдомінантами, а 6 видів мають статус малочисельних [3, 4]. 

Добова динаміка активності домінантів досліджених екосистем відображена на рисунку 2. 

0

15

30

45

60

75

90

105

120

К
іл
ьк
іс
ть

 е
кз
ем
пл
яр
ів

20:00 - 8:00 8:00 -12:00 12:00 - 16:00 16:00 - 20:00

Інтервал часу
 

Рис. 2 – Добова динаміка активності комплексу ентомофагів Волинської області 

Види паразитичних ентомофагів із ряду Hymenoptera досить таки різко відрізняються за 
характером добової активності. Так Phytodietus polyzonias Forst., Apanteles prepotens Hal., а також 
Monodontomerus minor Rodz. провадять денний спосіб життя і в сутінки ніколи не приваблюються 
світлом, або ж зустрічаються дуже рідко. На відміну від яких Netelia latungula Thoms. та Ophion 
minutas Kriech., активні, головним чином, у сутінкові години. Ці види охоче летять на світло. 
Навіть відкладання яєць у нетелій здійснюється переважно в сутінки і вночі. Переміщення 
активності на нічні години дає змогу їздцям уникати перегріву в жаркі денні години. 

На досліджених територіях також проводились дослідження сезонної динаміки активності, 
а саме збір проводився у ландшафтному заказнику «Волошки» (с. Волошки, Ковельського 
району), заповідному урочищі «Діброва» (м. Ківерці, Ківецівський район) та у заповідному 
парку-пам’ятці «Байрак» (смт. Рокині, Луцький район). 

Ентомофаги збирались методом косіння сачком, за допомогою ексгаустера та з 
використанням пасток Малеза. Принцип роботи пастки ґрунтується на негативному геотаксисі 
комах при їх зіткненні з бар’єром (вертикальна площадка) [2, 5].  

Сезонні зміни екосистем проявляються не тільки в змінах їх стану і активності, але і в 
кількісному співвідношенні окремих видів. Це залежить від циклів їх розвитку, сезонних міграцій 
і розмноження протягом року. 

Відсутність у багатьох видів ентомофагів чіткої спеціалізації дозволяє можливість розвитку 
декількох поколінь за рахунок різних хазяїв. Також є різниця в строках розвитку різних поколінь. 
Так літні покоління розвиваються в середньому за 21 – 25 днів, а осінні – за 25 – 30 днів. 

Звісно, насамперед, сезонна динаміка активності ентомофагів залежить від типу їх 
життєвого циклу. В результаті наших досліджень можна виділити: 

Види, що розмножуються восени (іноді літом) та зимують в стані личинки. Личинки 
завершують свій розвиток навесні, а молоді імаго з’являються найчастіше в червні-липні, іноді 
мають літню діапаузу. Це види: Pimpla turionelae L., Trichoma enecator Rossi. з родини 
Іхневмонід. Apanteles prepotens Hal., Apanteles bicolor Nees., Meteorus ictericus Nees. з родини 
Браконід. Проте Trichogramma cacoecia March., Monodontomerus minor Rodz., а також 
Brachymeria intermedia Nees. з родини Хальцид – це види, що розмножуються навесні або на 
початку літа, але активні також і восени. Комахи нового покоління з’являються восени і мають в 
цей час період активності. Розмножуватись починають після зимівлі. Часто мають зимову 
діапаузу [3, 4]. 
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Використання хімічних та біологічних препаратів (строки, періодичність, норми та способи 
внесення) необхідно узгоджувати з даними сезонної динаміки активності комах – ентомофагів. 
Адже відомо, що фітофаги і ентомофаги в кожному ценозі утворюють складні біологічні системи. 
Саме тому, знаючи сезонну динаміку активності того чи іншого ентомофага, можна значно 
підвищити його корисну дію проти шкідників.  

На базі загальнозоологічних заказників «Гнідавське болото» та «Волошки», заповідного 
урочища «Діброва» та ботанічного саду Волинського державного університету імені Лесі 
Українки, які є осередками мешкання комах – ентомофагів з родин Іхневмонід та Браконід 
рекомендувати створення ентомологічних мікрозаказників і використання їх не тільки для 
охорони рідкісних і зникаючих видів, але й інтродукції ентомофагів в агроценози. 
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УДК: 598.124 : 591.5 (477.7) 
ДО ПИТАННЯ СТАНУ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ПІВДЕННО-БУЗЬКИХ ПОПУЛЯЦІЙ  

ПОЛОЗА ЛІСОВОГО ELAPHE LONGISSIMA (LAURENTI, 1768) 
(SERPENTENS, COLUBRIDAE) 

С. В. Таращук  
Інститут зоології ім. Шмальгаузена НАН України 

 
Лісовий полоз дин з чотирьох представників роду Elaphe в фауні України. Цей вид занесено 

до Червоної книги України (ІІ – зникаючий), Додатку ІІ Конвенції про охорону дикої флори та 
фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція). Зараз в Україні існують 
декілька груп популяцій Elaphe longissima: закарпатська, придністровська, буковинська і 
південно-бузька. 

Головне ядро південно-бузької популяції Elaphe longissima мешкає у Миколаївській області 
на території регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя» в межах Південно-
бузького біосферного ядра [1].  

Таблиця 1 – Пункти знахідок полоза лісового у Побужжі за останні 10 рр. 
№ Пункти знахідок Дата 
1. с. Мигія, Первомайський р-н, Миколаївська обл.. 1994-2006, увесь сезон 
2. с. Куріпчине, Первомайський р-н, Миколаївська обл.. 1994-2006, увесь сезон 
3. с. Романова балка Первомайський р-н, Миколаївська обл. 1994-2006, увесь сезон 
4. с. Семенівна, Арбузинський р-н, Миколаївська обл.. 1994-2006, увесь сезон 
5. с. Богданівка, Доманівський р-н, Миколаївська обл.. 06.2001 
6. с. Іванівна, Арбузинський р-н, Миколаївська обл.. 06.2001 
7. х. Львів, Доманівський р-н, Миколаївська обл.. 05.2002 
8. с. Перропавлівка, Братський р-н, Миколаївська обл.. 05.1997 
9. с.Коржівка, Немирівський район, Вінницької обл.. 06.2002 

Таблиця 2 – Зовнішньо-морфологічні показники лісового полоза (Elaphe longissima (Laur.)) 
з території «Гранітно-степового Побужжя» (за 20 дорослими екземплярами; самців – 8, самиць – 12) 

Ознака  ♂♂+♀♀  ♂♂  ♀♀  №  
1  2  3  4  

1 L.  610-100  610-1000 (785+86,1)  690-985 (893+36,4) 
2 L. cd.  135-230  135-230 (181+35,4)  155-230 (191+12,5) 
3 L. / L. cd.  3,83-5,18 3,83-5,11 (4,42+0,26)  4,24-5,18 (4,72+0,18) 
4 Ventr.  209-261 224-259 (236,3+7,87) 209-261 (231,3+7,46) 
5 S. cd.  66-76 67-82 (75,5+3,18)  66-76 (70,5+1,59) 
6 Sq.  21-28  22-24 (23,25+0,48)  21-28 (24,8+1,01)  
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У РЛП «Гранітно-степове Побужжя» чисельність Elaphe longissima складає 1-5 особин на км 
маршруту. 

По Південному Бугу лісовий полоз заселяє переважно заплавні і байрачні ліси у комплексі з 
відслоненнями скельних порід і заростями чагарників. 

У Побужжі лісові полози прокидаються у квітні – на початку травня.. На зимівлю Elaphe 
longissima зникають у жовтні. 

Невдовзі по пробудженню, після линьки, у лісового полоза починається шлюбний період, який 
тягнеться до першої половини червня. Кладки (4–10, частіше 7 яєць, розмірами 15 – 22 на 30 – 55 мм) ці 
змії роблять в дуплах дерев, розщілинах скель. Молоді особини з’являються у серпні – вересні.  

Живиться Лісовий полоз гризунами, зрідка птахами. Живленя молодих на першому році життя не 
досліджено. 

За час багаторічних досліджень Elaphe longissima у Побужжі було проведено паразитологічні 
розтини трьох дорослих особин, які загинули з різних причин у природі (розтини і визначення 
матеріалу проводив д. б. н., проф. В. П. Шарпіло, Інститут зоології НАН України) в усих трьох змій 
було знайдено легеневу нематоду – Rhabdias elaphe Sharpilo. 

Серед ворогів лісового полоза можна зазначити хижих птахів і звірів та людину. Є популярним 
об'єктом утримування в тераріумі, а отже об'єктом незаконної купівлі і продажу. Так тільки у 2001 р. у 
ландшафтному парку (РЛП) «Гранітно-степове Побужжя» було перервано сім спроб незаконного 
вилучення з природи з комерційною метою. 

Чинники, які егативно впливають на стан популяцій та біотопів південно-бузьких 
популяцій: 
− Загальне погіршення екологічної ситуації. Знищення біотопів. Фактор турбування і прямого 

знищення людиною, вилучення з природи у комерційних цілях. 
Вжиті заходи охорони південно-бузьких популяцій 

− у Регіональному ландшафтному парку «Гранітно-степове Побужжя». 
Заходи, які необхідно вжити зі збереження виду в регіоні 

1. Створення Національного природного парку «Гранітно-степове Побужжя»  
Пріоритет: критичний 
Термін впровадження: негайно 

2. Негайне припинення реалізації проекту Ташлицької гідро акумулюючої станції та розгляд 
альтернативних напрямків розвитку Південноукраїнського енергетичного комплексу. 
Пріоритет: критичний 
Термін впровадження: негайно 
Термін впровадження: найближчий час 

3. Сприяння підготовці планів дій збереження най важливіших для цього виду ділянок 
Пріоритет: високий 
Термін впровадження: найближчий час 

4. Запобігання проведення лісомеліоративних заходів у біотопах виду 
Пріоритет: критичний 
Термін впровадження: найближчий час 

5. Розгортання елементів біомоніторингу виду на території Регіонального ландшафтного парку 
«Гранітно-степове Побужжя» (у перспективі це національного природного парку) [2, 3].  
Пріоритет: високий 
Термін впровадження: найближчий час 

6. Сприяння в підготовці інформаційної компанії спрямованої на підвищення рівня обізнаності 
населення в місцях перебування виду з питань його збереження. 
Особливу увагу уділяти роботі з учнями середніх шкіл, туристами, мисливцями. 
Пріоритет: високий 
Термін впровадження: поточний. 

7. Створення інформаційних матеріалів про рідкісні види змій, зокрема про полоза лісового. 
Пріоритет: високий 
Термін впровадження: найближчий час 

8. Сприяння формуванню в суспільстві думки про потребу збалансованого використання степних 
екосистем. 
Пріоритет: високий 
Термін впровадження: поточний. 



 Розділ 6. Охорона природи  

 434

 
1. Akimov I.A., Kostiushyn V.A., Tarashchuk S.V., Tytar V.M. Ukrainian General Scheme of Development: biodiversity 

conservation issues // Człowiek I Przyroda. Nr 13-14, Lublin: «Tekst», 2000-2001. Stor. 69 – 80 
2. Деркач О.М., Мірошниченко В.І., Таращук С.В., Титар В.М. Вибір об’єктів для ведення біомоніторингу в районі 

будівництва гідрокомплексу Південно-Української АЕС //Наукові праці ІІ біологічних читань. – Миколаїв: МДУ, 2003, 
С.48-56 

3. Таращук С.В. Плазуни – об’єкти моніторингу у регіональному ландшафтному парку «Гранітно-степове Побужжя» // Роль 
заповідних територій у підтриманні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 80-річчю Канівського 
природного заповідника, м. Канів 9 – 11 вересня 2003 р.). Канів: 2003. С. 284 – 285 

 
 

УДК: 502.72 (477.64) 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ: 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ, ОХОРОНИ 
ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

С. Г. Ткаченко1,С. В. Катиш2,  
1Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області 

2Мелітопольський державний педагогічний університет 
 
На сьогоднішній день мережа природно-заповідного фонду місцевого значення Запорізької 

області має такий вигляд: 
1. Регіональні ландшафтні парки – 1шт., площа – 1025га.* 
2. Заказники: 

− ландшафтні – 50 шт., площа – 8924,22 га. 
− ботанічні – 92шт., площа – 2777,4га. 
− орнітологічні – 2шт., площа – 417 га. 
− герпетологічні – 2шт., площа – 56,7га. 
− ентомологічні – 43шт., площа – 953,9га. 
− лісові – 3шт., площа – 165,0га. 
− зоологічні – 2шт., площа – 124,9га. 

3. Пам’ятки природи: 
− комплексні – 20шт., площа – 324га. 
− ботанічні – 45шт., площа – 123,025га. 
− палеонтологічні – 1шт., площа – 5га. 
− геологічні – 11шт., площа – 56,8га. 

4. Заповідні урочища – 2шт., площа – 95га. 
5. Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва – 15шт., площа – 125,3га. 
6. Зоологічні парки – 1шт., площа – 290га. 

Разом: – 290 шт., площа – 15463,245га. 
* Входить до складу національного природного парку «Великий Луг» 

У відповідності до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України» вони 
передані під охорону землевласникам та землекористувачам. Тобто охоронні зобов’язання на ті 
території, які раніше знаходились під охороною сількогосподарських підприємств (колгоспів, 
радгоспів, тощо) були переоформлені на органи місцевого самоврядування (сільські, селищні ради). 
Аналогічно було здійснене переоформлення положень та охоронних зобов’язань на заповідні території, 
які розташовані в межах земель державного лісового фонду на лісогосподарські підприємства. 

З усіх існуючих заповідних територій місцевого значення жодна не має спеціальної адміністрації, 
за виключенням зоологічного парку місцевого значення «Таврія» ЗАТ «Джаз», який є структурним 
підрозділом ЗАТ «ЗАЗ». Охорона території та використання природних ресурсів покладається на нього. 

З вищевикладеного видно, що охороною забезпечені лише ті заповідні території області, які 
знаходяться в межах земель ДЛФ, або мають спеціальні адміністрації. 
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Незначний бюджет сільських рад та відсутність в їх штатному розкладі окремої особи, яка б 
займалась заповідним фондом не дають можливості забезпечити реальною охороною території та 
об’єкти ПЗФ місцевого значення. 

Охорона територій ПЗФ, які розташовані поряд з НПП «Великий Луг» доки не здійснюється із-за 
незначного терміну, який пройшов після створення НПП та недоукомплектованість служби охорони. 

Виходом із ситуації, що склалася є досвід Донецької області, а саме створення мережі 
регіональних ландшафтних парків, в межах яких розташовані заказники, пам’ятки природи, тощо.  

Регіональні ландшафтні парки знаходяться в оперативному підпорядкуванні Державного 
управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області і фінансуються за 
рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Наприклад: в межах РЛП 
«Меотида» (площа 13000 га) знаходиться два водно-болотних угіддя міжнародного значення «Коса 
Крива» та «Коса Білосарайська», які водночас є заказниками та ряд інших територій природно-
заповідного фонду місцевого значення. Штат парку нараховує понад п’ятдесят працівників, а бюджет 
близько одного мільйона гривень.  

Альтернативним варіантом на нашу думку є оформлення взаємовідносин між землевласниками у 
віданні, яких перебувають заповідні території із користувачами мисливських угідь. Тобто охороні 
зобов’язання залишаються на сільських радах, а мисливські господарства сприяють охороні заповідних 
територій місцевого значення. 

У відповідності до спільного листа Головного управління національних природних парків і 
заповідної справи Мінекобезпеки України №24-4-8/260 від 11.07.97 та Управління мисливського 
господарства Мінлісгоспу України №03-06/1326 від 15.07.97 «Про закріплення мисливських угідь 
стосовно природно-заповідного фонду» до відтворювальних ділянок необхідно також віднести землі 
під територіями та об’єктами природно-заповідного фонду. 

У відповідності до «Порядку проведення упорядкування мисливських угідь», затвердженого 
наказом Держкомлісгоспу України 21.06.2001р. за № 56 під відтворювальну ділянку відводиться не 
менше 20% площі кращих у кормовому і захисному плані угідь. Виділення відтворювальних ділянок 
повинно бути затверджено наказом користувача мисливських угідь. На їх межах установлюються 
попереджувальні аншлаги про заборону будь-якого полювання та обмеження господарського 
використання. 

Таким чином користувач мисливських угідь залишає в експлуатаційній частині господарства 
частину угідь, а ті угіддя, що знаходиться в заповідному фонді і не могли б використовуватись для 
проведення полювання використовуються для відтворення дичини. 

 
 

УДК: 581.9 
РАРИТЕТНИЙ КОМПОНЕНТ ФЛОРИ НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» 

В СИСТЕМІ ПРИРОДНОЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
(«ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ») 

М. В. Томич, С. В. Юсип 
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 

 
Доводиться констатувати, що багато рослин перебуває на грані вимирання. Зникали рослини і 

раніше, але повільно, еволюційним шляхом. Внаслідок посилення антропогенного впливу рідкісні 
види почали зникати досить швидко. 

В Україні природна флора налічує 4500 видів судинних рослин. До Червоної Книги віднесений 
кожен десятий вид. Значну частку природнозаповідного фонду України складають об’єкти, що 
знаходяться в карпатському регіоні. В Українських Карпатах, територія яких становить лише 7 % від 
території держави, зростає 27,5 % видів, занесених до Червоної книги України. Важливою 
характеристикою для флори будь-якої території, особливо заповідної, є кількість видів, що 
відносяться до різних созологічних категорій. Найбільш репрезентативними є території, багаті 
видами, охорона і відтворення яких регламентується включенням їх до Червоної Книги України. 

Розглядаються чотири природнозаповідні об’єкти, які є територіально близькими і належать до 
флористичних районів Чорногори, Ґорґан, Прикарпаття. (Таблиця 1.) 
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Таблиця 1 – Перелік видів рослин, занесених до Червоної Книги України 
деяких природоохоронних об’єктів Українських Карпат 

№ 
п/п Назва виду НПП 

«Гуцульщина»1 
НПП 

«Вижницький»2 
Карпатський 

НПП3 

Природний 
заповідник 
«Ґорґани»4 

ЧКУ 

1 Lycopodium annotinum L. + + + + II 

2 Hupersia selago (L.) Bernh. ex Schrank et 
C. Mart. + + + + I 

3 Botrychium lunaria (L.) Sw. + + + + II 
4 Pinus cembra L. + - + + III 
5 Larix polonica L. - - + - I 
6 Taxus baccata L. + - + - III 
7 Aconitum Jacquinii Reichenb. - - + - III 
8 Pulsatilla alba Rchb. - - + - III 
9 Ranunculus tatrae Borb. - - + - II 

10 Elisanthe zawadzkii (Herbich) Klokov. - - + - III 
11 Betula obscura A. Kotula - - - + III 
12 Lunaria rediviva L. + + + + III 
13 Salix herbacea L. - - + - II 
14 Salix reticulata L. - - + - I 
15 Salix retusa L. - - + - III 
16 Rhododendron kotschyi Simonk. - - + + III 
17 Oxycoccus microcarpus Turcz. Ex Rupr. - - + + I 
18 Сhamaespartium sagittalis (L.) P. Gibbs. - -  + II 
19 Primula minima L. - - + - II 
20 Rhodiola rosea L. - - + - I 
21 Sempervivum montanum L. - - + - II 
22 Saxifraga aizoides L. - - + - I 
23 Saxifraga hirculus L. - - + - II 
24 Dryas octopetala L. - - + - I 
25 Astrantia major L. + + + + II 
26 Linnaea borealis L. - - + - I 
27 Gentiana acaulis L. + - + - I 
28 Gentiana lutea L. - - + - II 
29 Gentiana punctata L. - - + - II 
30 Gentiana laciniata Kit. еx Kanitz. - - + - I 
31 Gentiana verna L. - - + - I 
32 Svertia alpestris Baumg. - - + - I 
33 Atropa bella – donna L. + + + - II 
34 Scopolia carniolica Jacq. - - + - II 
35 Pinguicula vulgaris L. - - + - II 
36 Campanula carpatica Jac. - - + - III 

37 Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff. et 
Fingerh. - - + - I 

38 Arnica montana L. + + + + II 
39 Aster alpinus L. - - + - II 
40 Centaurea carpatica (Porcius) Porcius + + + + III 
41 Doronium clusii (All.) Tausch. - - + - II 
42 Leontopodium alpinum Cass. - - + - I 
43 Ptarmica lingulata (Waidst. e Kit.) DC. - - + - III 
44 Sassurrea alpina (L.) DC. - - + - I 
45 Colchicum autumnale L. + + + - II 
46 Lilium martagon L. + + + + II 
47 Allium ursinum L. + + + - II 
48 Galanthus nivalis L. + + + + II 
49 Leucojum vernum L.* + + + + II 
50 Crocus heuffelianus Herb. + + + + II 
51 Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce - + - - II 
52 Cephalantera rubra (L.) Rich. - - + - II 
53 C. longifolia (L.) Fritsch. + + + - II 
54 Coleglossum viride (L.) C. Hartm. - - + + III 
55 Coralorhiza trifida Catel. + - + - II 
56 Cypripedium calceolus L. + - + - II 
57 Dactylorhiza cordigera (Fries) Sоо - - + - III 
58 Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soо + + + + III 
59 D. incarnata (L.) Soо + + + - III 
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№ 
п/п Назва виду НПП 

«Гуцульщина»1 
НПП 

«Вижницький»2 
Карпатський 

НПП3 

Природний 
заповідник 
«Ґорґани»4 

ЧКУ 

60 D. maculata (L.) Soо + + + + III 

61 D. majalis (Reichenb.) P. F. Hunt et 
Summerhayes + + + + III 

62 D. sambucina (L.) Soо + + - - II 

63 Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernb.) 
Besser. - + + - III 

64 E. helleborine (L.) Crantz. + + + + II 
65 E. microphylla (Ehrh.) Sw. - - + - III 
66 E. purpurata Smith. + + + - III 
67 E. palustris (L.) Crantz. + + + - III 
68 Epipogium aphyllum Sw. - - + - I 
69 Goodyera repens (L) R. Br. + - + + II 
70 Gymnadenia conopsea (L.)R Br. + + + + III 
71 Listera cordata (L) R. Br. + - + + II 
72 Listera ovata (L) R. Br. + + + + III 
73 Leucorchis albida (L.) E. Mey. + - + - III 
74 Malaxis monophyllos (L.) Sw. + - - - II 
75 Neottia nidus-avis (L.) Rich. + + + + III 
76 Orchis coriophora L. - + + - III 
77 Orchis mascula (L.) L. + - - + III 
78 Orchis militaris L. + - + - III 
79 O. morio L. + + - - III 
80 O. signifera Vest. - + - - III 
81 O. ustulata L. + + - - II 
82 Platanthera bifolia (L.) Rich. + + + + III 
83 Spiranthes spiralis (L.) Chevall. + - - - II 
84 Traunsteinera globosa (L.) Reichenb. + + + + III 
85 Carex umbrosa Host. + - - - II 
86 Carex pauciflora Lightf. - - + - II 
87 Carex rupestris All. - - + - I 
88 Festuca porcii Hack. - - + - III 
89 Oreochloa disticha (Wulfen.) Link. - - + - I 

1 – (Літопис природи НПП «Гуцульщина», 2003 – 2006), матеріали за власними зборами та обробкою літературних даних 
2 – (Чорней І. І. та ін. 2005) 
3 – (Приходько М. М. (ред.) та ін. 2000) 
4 – (Клімчук Ю. В. та ін. 2006) 

Порівнюючи раритетний компонент флори НПП «Гуцульщина» з переліками видів рідкісних та 
зникаючих рослин інших заповідних об’єктів, відзначаємо видове багатство. При обробці літератури 
та гербарних матеріалів Державного природознавчого музею НАН України (LWS), Інституту 
ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України (KW), Чернівецького національного університету імені 
В. Федьковича (CHER), а також за власними зборами встановлено наявність 43 видів, занесених до 
Червоної Книги України, що складає 6.4% від загальної кількості видів флори парку. У флорі 
Карпатського НПП 79 видів – 7.1% від загальної кількості, НПП «Вижницький» – 33 види – 4.8% від 
загальної кількості, природний заповідник «Ґорґани» – 30 видів – 6.7% від загальної кількості видів. 

При порівнянні видового складу раритетних таксонів (види, занесені до Червоної Книги 
України) розглянутих природоохоронних об’єктів ми виявили, що для НПП «Гуцульщина» 
налічується 35 спільних видів з Карпатським НПП, 30 видів з НПП «Вижницький» та 24 – з 
природним заповідником «Ґорґани». 

Частка «червонокнижних» видів НПП «Гуцульщина» є більшою, ніж в НПП «Вижницький», 
що зумовлено більшою площею (32271га) та більшою різноманітністю фізико-географічних умов 
НПП «Гуцульщина». В природному заповіднику «Ґорґани» наявність значної частки раритетних 
видів зумовлена великою кількістю субальпійських, альпійських та бореальних видів на порівняно 
малій території. В НПП «Гуцульщина» на досить великій територіїї зафіксований середній показник 
чисельності «червонокнижних» видів через більший відсоток урбанізованих передгірних територій та 
відсутність високогірних ландшафтів у складі парку. Максимальна кількість рідкісних видів у флорі 
Карпатського НПП досягається за рахунок його розташування, наявності в складі парку 
Чорногірського масиву та пралісових угруповань, а також найбільшої з порівнюваних об’єктів 
території. 
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Національний природний парк «Гуцульщина» розташований у лісистій частині Покутсько–
Буковинських Карпат, на території Косівського району Івано–Франківської області. Характерною 
особливістю НПП «Гуцульщина» є те, що його територія розміщена в двох флористичних районах: 
Прикарпаття та Ґорґан. Неоднорідність та строкатість грунтово-кліматичних умов, зумовлених 
своєрідним фізико-географічним положенням парку, визначило значну гетерогенність рослинного 
покриву. У низинній частині переважають листяні ліси, переважно дубові. Крім дуба у нижньому 
деревному ярусі ростуть бук і граб, у вологіших місцезростаннях – ясен, береза, в’яз, в підліску – 
ліщина, глід, крушина, бузина та інші види. Низькогірні пасма вкриті смерековими лісами з 
домішками ялиці, смереки, явора, берези[2]. Вищі пасма вкриті смерековими лісами, також частина 
території припадає на криволісся та кам’янисті розсипи (гори Ґрегіт, Гиґа). За групами природних 
середовищ домінують листяні ліси, які займають 62% території, на хвойні ліси припадає 33,3 % 
території [2]. 

Отже гетерогенність фізико-географічних умов НПП «Гуцульщина» визначає флористичну 
різноманітність, велику кількість «червонокнижних» видів, не зважаючи на значний ступінь 
антропогенного впливу на регіон в цілому. Вищесказане робить недоцільною дискусію про 
ліквідацію даного природозаповідного об’єкту.  

 
1. Клімук Ю. В. та ін. Природний заповіднник «Ґорґани». Рослинний світ. Природнозаповідні території України. 

Рослинний світ. Вип. 6 – К.: Фітосоціоцентр, 2006. – 400с. 
2. Літопис природи НПП «Гуцульщина» Т 1, 2, 3. Косів, 2003-2006. 
3. Приходько М. М. (ред.) та ін. Природно-заповідні території та об’єкти Івано-Франківщини – Івано-Франківськ: Таля, 

2000. – 272с. 
4. Червона книга України: Рослинний світ/ Редкол. Ю. Р. Шеляг – Сосонко (відп. ред.) та ін. – К.: Українська 

енциклопедія ім М. П. Бажана, 1996. – 608 с. 
5. Чорней І. І. та ін. Національний природний парк «Вижницький» Рослинний світ. Природнозаповідні території України. 

Рослинний світ. Вип. 4 – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 248с. 
 
 

УДК: 28081 
ЗАПОРІЖЖЯ – ЗОНА ЕКОЛОГІЧНОГО ЛИХА 

А. Г. Тунік 
Запорізький національний університет 

 
Забруднення атмосфери. Розвиток Запоріжжя відбувався так, що великі промислові 

підприємства опинялися поряд із житловими помешканнями. Багато з домівок тепер знаходиться в 
межах санітарно – захисних зон промислових підприємств. 

Постійно над Запоріжжям нависає чорно-фіолетовий серпанок, який виникає з відходів 
промислових підприємств, що концентруються на відносно невеликій площі. Запоріжжя знаходиться 
в числі найбрудніших міст світу. 

Забруднення міста «забезпечують» промислові гіганти «Запоріжсталь», «Коксохім», 
«Дніпроспецсталь», «Титано-магнієвий», «Абразивний комбінат» та інші. За один рік в атмосферу 
над містом потрапляє 135 тис. тон газоподібних речовин та пилу. Кожний завод викидає хмару диму 
свого кольору.  

Сучасна екологічна ситуація в Запорізькій області є дуже небезпечною. Головні причини цього: 
1) застарілі технології виробництва на багатьох підприємствах та нераціональна структура 

промисловості (надлишок енергоємних та «брудних підприємств»); 
2) недостатнє екологічне виховання людей, їх байдуже ставлення до природи; 
3) недостатня увага приділяється економічним проблемам з боку держави. 

Запорізька область входить у число зон екологічного лиха в Україні. 
Згідно даних Запорізького обласного управління статистики, стаціонарними джерелами 

забруднення в атмосферне повітря було викинуто 233,5 тис. тон забруднюючих речовин, при цьому 
щільність викидів на квадратний кілометр становила 8,6 тон, а щодобовий обсяг викидів – 639,8 тон 
шкідливих речовин. 

З року в рік основна частина забруднень (94 %) потрапляє в атмосферу від підприємств міста 
Запоріжжя (123,9 тис. тон або 53 %) та міста Енергодар (95,7 тис. тон або 41,0 %). 

Збільшення викидів забруднюючих речовин у порівнянні з попереднім роком відбувалося у місті 
Енергодар (на 3,084 тис. тон або на 3,3 %), а також у 11 районах області. Серед них найбільше у 
Запорізькому (на 0,528 тис. тон або на 23,3 %), Вільнянському (на 0,249 тис. тон або на 74,3 %), 
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Мелітопольському (на 0,202 тис. тон, у 6,9 раз або 85,6 %), Оріхівському (на 0,144 тис. тон або на 38,6 %), 
Василевському (на 0,143 тис. тон або на 12,2 %) 

Обсяги викидів забруднюючих речовин у розрахунку на душу населення в Запорізькій області 
склали 121,7 кг. Проти минулого року зміни цього показника в розрізі 25 адміністративно-територіальних 
одиниць області наступні: по 13 назначений показник знизився, а по 12 збільшився. Найбільший він в м. 
Енергодар – 1712,8 кг та м. Запоріжжі – 152,15 кг. 

Забруднення води. Скиди забруднюючих речовин. Водний фонд Запорізької області представлений 
рікою Дніпро, розташованими на ній Каховським та Дніпровським водосховищами з об’ємами води в них 
відповідно 18,2 км3 і 3,3 км3 , 118 малими та середніми річками (довжиною більше 10 км) загальною 
довжиною 2013 км, 28 водосховищами на цих річках із загальним об’ємом води 97,6 млн. м3, 849 
ставками з об’ємом води 89,9 млн. м3. Середній багаторічний об’єм поверхневого стоку, що формується 
на території області, сягає 0,5 км3/рік, стік р. Дніпро – 53,0 км3/рік. Запаси прісних підземних вод, 
придатних для питного водопостачання, становлять 11,8 млн. м3/рік по 31 розвіданому родовищу. 

Найбільшими забруднювачами в області є промислові об’єкти чорної та кольорової металургії, 
котрими відведено 97,097 млн. м3 забруднених зворотних вод, та житлово-комунальний сектор, яким 
скинуто 134,522 млн.м3. 

Стан грунтів. В області в наявності 548,9 тис. га особливо ціних земель, до яких відносяться 
чорноземи не еродовані суглинисті на лесах та лучно-черноземні незасолонцюваті суглинкові грунти. Це 
золотий фонд області. 

В умовах області деградація ґрунтового покриву, крім ерозії грунтів, виражається в збідненні його 
гумусом та поживними речовинами, засолювані і підтоплені зрошуваними водами. Вміст гумусу у 
грунтах має тенденцію до зниження. Так, по області він зменшився з 3,6 до 3,3 %. Щорічно з кожного 
гектара внаслідок ерозії грунтів втрачається 0,15 т гумусу. 

Запорізьке обласне управління меліорації і водного господарства здійснює спостереження 
меліорованих і частково прилягаючих до них земель (у т. ч. сільських населених пунктів) на загальній 
площі 1263 тис. га. Визначається ступінь засоленості і осолонцювання грунтів орних земель. 

Сільське господарство області розвивається у складних природнокліматичних умовах. За останні 35 
років площа еродованих земель збільшилася на 25,2 %. На теперішній час водною ерозією охоплено 35,5 
%, а вітровою – більш ніж 50 % площі сільськогосподарських угідь (в роки з пиловими бурями практично 
вся територія області піддана дії вітрової ерозії) Суттєво зменшився вміст гумусу у грунтах, відмічається 
ущільнення орного шару, збільшуються площі засолених, солонцюватих, осолоділих та підтоплених 
земель. 

Демографічна ситуація в області відповідає демографічній ситуації по Україні. 
Це проявляється в погіршенні стану здоров’я населення, високому рівні загальної смертності та 

смертності населення працездатного віку, зменшенні середньої тривалості життя, низькому рівні 
народжування. 

Чисельність постійного населення в Запорізькій області з 1995 року зменшується як за рахунок 
від’ємного приросту, так і за рахунок негативних міграційних процесів. 

За даними обласного управління охорони здоров’я все населення області в порівнянні з 1995 роком 
зменшилося на 180,0 тис. (з 2087,0 тис. у 1995 р. до 1907,0 тис. на 01.01.2005 р.), тобто на 8,7 %, в тому 
числі міське населення – на 153,9 тис., що становить 9,7 %, і сільське населення – на 26,2 тис., що 
становить 5,3 %. 

Таблиця 1 – Чисельність населення в області 

Рік 1995 1997 1999 2001 2003 2005 
Всього населення 2087,0 2051,4 2016,0 476,0 1926,8 1906,9 
Міське 1593,2 1566,4 1540,0 1510,9 1451,5 1439,3 
Сільське 493,8 485,0 476,0 465,2 475,3 467,6 

Зменшення як міського так і сільського населення відбулося в усіх регіонах області. 
Розподіл населення за місцем проживання (в міській та сільській місцевості) в цілому по 

області досить стабільний. Питома вага міського населення на 01.01.2005 року становить 75,4 %, 
сільського – 24,46 %. На 01.01.1995 року ці показники були 76,3 % та 23,7 % відповідно. 

Статева структура всього населення області також досить стабільна, в якій переважають жінки. 
На 01.01.2003 року жінки складали 53,5 %, чоловіки – 46,5 %. 

У віковій структурі населення з 1995 року по 2005 рік спостерігається поступове старіння 
населення. Головним чином зменшується питома вага дітей, так у 1995 році питома вага дітей 
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становила 22,8 %, на 01.01.2005 р. – 15,4 %, тобто показник зменшився на 48,1 %. Тоді як показник 
питомої ваги населення старше працездатного віку збільшився на 74,8 %. 

Постаріння населення є результатом дії двох факторів зниження народжуваності та високого 
рівня смертності населення працездатного віку. За рахунок цього збільшується питома вага населення 
старше пенсійного віку, особливо серед жінок. 

Таблиця 2 – Середня тривалість життя різних верств населення 
1998 – 1999 рр. 1999 – 2000 рр. Верстви населення 

обидві статі чоловіки жінки обидві статі чоловіки жінки 
Міське та сільське населення 67,66 62,01 73,44 67,24 61,34 73,38 
Міське населення 68,39 62,90 73,91 68,04 62,25 73,99 
Сільське населення 65,29 59,12 71,90 64,59 58,29 71,52 

 
 

УДК: 504.73 (477) 
САНІТАРНИЙ СТАН ЛІСІВ ЧЕРКАСЬКОГО ТА ПРИТЯСМИНСЬКОГО БОРІВ 

І. А. Чемерис 
Черкаський державний технологічний університет 

 
Потужним фактором деградації та загибелі лісів є атмосферне промислове забруднення. 

Антропогенний вплив на стан лісових екосистем має комплексний характер. Прояв реакції біоти на 
негативні екологічні фактори є неспецифічним і нерівнозначним, тому необхідна інтегральна оцінка 
дії всіх негативних факторів. Такими інтегральними показниками є стійкість лісових екосистем та їх 
продуктивність, які проявляються санітарним станом та приростом біомаси деревостану. Однак 
останній показник є працеємким і потребує використання методик таксації [1].  

Ряд авторів вказують на залежність санітарного стану рослин від аероехногенного забруднення 
[2, 3]. Відомо, що сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) є достатньо чутливим до несприятливих впливів 
видом [3]. В результаті хронічного впливу атмосферних полютантів дерева сосни звичайної 
послаблюються і стають нестійкими до впливу фітопатогенної міко- та бактеріофлори, а також 
вражаються шкідниками [2,3]. Саме сосна звичайна є основною деревною породою Черкаського 
бору, який є найпівденнішою межею природного поширення наддніпрянських хвойних лісів на 
Україні та Притясминського бору (молодого, штучно створеного у жорстких умовах місцезростання 
(на Притясминських пісках). ЦІ лісові екосистеми знаходяться під впливом аерополютантів 
Черкаської промислової агломерації (далі ЧПА). 

В районі дослідження (рис. 1) у сосновому деревостані розповсюджена коренева губка (Fommes 
annosus), а також дерева вражаються стовбуровими шкідниками – короїдами гострозубчастим (Ips 
acuminatus) і стенографом (Ips sexdentatus), синьою сосновою златкою (Phaenops cyanea), чорним 
сосновим скрипуном (Monochamus galloprovincialis), великим і малим сосновими лубоїдами 
(Blastopagus piniperda i B. minor); хвоєгризучими шкідниками – сосновим п’ядуном (Bupulus 
piniarius), сосновим шовкопрядом (Dendrolimus pini), сосновим пильщиком звичайним (Diprion pini) і 
рудим (D. sertifer), сосновою совкою (Panolis flammea). Також широко розповсюджений сосновий 
підкоровий клоп (Aradus cinnamomeus) [4,5]. 

У зв’язку з цим в лісових господарствах регулярно проводять рубки догляду: 
1. Освітлення (у молодняках до 10 років). 
2. Прочистку (у молодняках 11-20 років). 
3. Проріджування (у хвойних насадженнях до 40 років). 
4. Прохідні рубки (за 5 років до головної рубки). 

Також до рубок догляду відносяться і санітарно-оздоровчі заходи, мета яких – збереження 
стійкості насаджень, запобігання розвиткові патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що 
завдається, шкідниками, хворобами, стихійними природними явищами та техногенними впливами 
[6]. 
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Рис.1. Карта розташування модельних майданчиків (ММ) на території Черкаської області 
ММ1 – ММ3 розташовані на території Черкаського бору; ММ4 – ММ6 – на території 

Притясминського бору; 
ММ1, ММ3 – Дубієвське лісництво, ММ2 – Дахнівське лісництво, ММ4 – Чорнявське 

лісництво, ММ 5 – Трушівське лісництво, ММ6 – Чигиринське лісництво. 

До санітарно оздоровчих заходів належать [6]: 
1. Вибіркові санітарні рубки – вилучення з насадження сухостійних, всихаючих, сильно 

ослаблених, пошкоджених шкідниками, хворобами та внаслідок стихійних природних явищ та 
техногенних впливів окремих дерев або їх груп запасом 5 або більше куб. метрів з гектара. 

2. Суцільні санітарні рубки – вирубування одночасно всіх дерев насадження або його частини на 
площі 0,1 га і більше, пошкоджених шкідниками, хворобами та внаслідок стихійних природних 
явищ та техногенних впливів до ступеня втрати цими насадженнями біологічної стійкості. 

3. Ліквідація захаращеності – прибирання поваленого сушняку, хмизу та порубкових решток. 
4. Запобігання виникненню та поширенню осередків шкідників та хвороб лісу. 
5. Захист заготовленої деревини від шкідників та хвороб. 

Оскільки вибіркові та суцільні санітарні рубки проводяться з метою вилучення послаблених 
дерев, то саме вони відображають санітарний стан деревостанів.  

Аналіз динаміки площ санітарних рубок у Черкаському та Притясминському борах показує, що 
на території Черкаського бору (Черкаський держлісгосп) найбільша площа як суцільних, так і 
вибіркових санітарних рубок припадає на Дахнівське лісництво (рис. 2), яке знаходиться у 
безпосередній близькості до м. Черкаси, у північно-західному напрямку від ЧПА. Пояснюється це як 
аеротехногенним, так і значним рекреаційним навантаженням, оскільки Дахнівське лісництво 
утворює зелену зону м. Черкаси. Найбільша площа суцільних рубок у Дахнівському та Чорнявському 
(рис. 3) лісництвах була у 2001 та 2003 роках. Саме в ці роки була найбільша кількість днів з 
несприятливими метеоумовами (260 та 266 відповідно), що, враховуючи близькість розташування 
цих лісництв до ЧПА, зумовило посилення дії аеротоксикантів. 
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Рис. 2 – Динаміка санітарних рубок соснових деревостоїв у Черкаському держлісгоспі 

за період 2001 – 2005 роки, 
де ССр – суцільні санітарні рубки, ВСр – вибіркові санітарні рубки 

У Притясминському борі (Чигиринський держлісгосп) найбільша площа суцільних та 
вибіркових санітарних рубок у Чорнявському лісництві (рис. 3). Саме воно розташоване найближче 
до ЧПА і знаходиться під впливом переважаючих північно-західних вітрів від ЧПА. 
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Рис. 3 – Динаміка санітарних рубок соснових деревостоїв у Чигиринському держлісгоспі 

за період 2001 – 2005 роки, 
де ССр – суцільні санітарні рубки, ВСр – вибіркові санітарні рубки 

Порівняння динаміки санітарних рубок у Черкаському та Притясминському борах (рис. 4) 
показує, що найбільші площі вирубування та загальний запас пошкодженої деревини приходяться 
саме на Дахнівське та Чорнявське лісництва – найближчі до ЧПА та м. Черкаси. У Чорнявському 
лісництві пошкоджується найбільше дерев (максимальний загальний запас деревини у порівнянні з 
іншими лісництвами). Найменша площа рубок та запас деревини у Трушівському лісництві, що 
пояснюється значною відстанню від ЧПА (30-40 км) та практично відсутнім рекреаційним 
навантаженням. 
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Рис. 4 – Санітарні рубки на території Черкаського та Чигиринського держлісгоспів 
за період 2001- 2005 роки, 

де а – динаміка площ санітарних рубок; б – загальний запас деревини, що вирубується 

Також вважаємо, що відображенням стану соснових деревостанів є атестація молодих рослин 
(віком до 20 років) (рис. 5), оскільки їх неатестація і загибель є опосередкованим показником послаблення 
життєвості молодих дерев. Нормативи атестації таких насаджень відображені в інструкції з проектування, 
технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, згідно з якою атестовані 
незімкнуті лісові культури поділяються на культури першого та другого класів якості (добрий стан; стан 
лісопосадки дуже добрий і добрий) і третього класу (задовільний стан; стан лісопосадки задовільний). 

Аналіз динаміки стану соснового деревостою у віці до 20 років показує, що найбільша частка дерев 
першого та другого класу припадає на лісництва, розташовані на території Черкаського бору (Дахнівське, 
Дубіївське на рис. 5). У Трушівському та Чигиринському лісництвах [14] зростає кількість неатестованих 
та загиблих дерев. Основними причинами неатестації та загибелі незімкнутих соснових насаджень є 
низька приживлюваність (нижче нормативної на 25,1 – 49,9%) і пошкодження стовбуровими шкідниками. 
Низька приживлюваність пояснюється бідними на елементи живлення рослин грунтами і наявністю 
вогнищ стовбурових шкідників на території цих лісництв.  
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Рис. 5 – Динаміка стану соснових дерев у віці до 20 років за період 2001 – 2005 роки 

Таким чином, найбільші площі суцільних та вибіркових санітарних рубок припадають на 
Дахнівське та Чорнявське лісництва, які найближче розташовані до ЧПА, найменші – на територію 
Притясминського бору, а саме Трушівське та Чигиринське лісництва, які розташовані на досить значній 
відстані від ЧПА (30-60 км) і практично не мають рекреаційного навантаження, але на ці лісництва 
приходиться найбільша кількість неатестованих та загиблих соснових дерев віком до 20 років, що 
пояснюється слабкою приживлюваністю молодих сосон внаслідок бідних елементами живлення грунтів 
та пошкодження стовбуровими шкідниками.  

Оскільки більше страждають масиви, розташовані територіально ближче до ЧПА, то це є 
свідченням того, що лісові екосистеми Черкаського та Притясминського борів знаходяться під хронічним 
аеротехногенним тиском підприємств Черкаської промислової агломерації. Якщо порівнювати 
ушкодження Черкаського та Притясминського борів між собою, то більш ураженими є лісові масиви 
Черкаського бору. 
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Територія зони відчуження ЧАЕС становить приблизно 2600 км2, з яких до аварії лісові 

біоценози займали близько 40 %. У результаті евакуації населення й припинення господарської 
діяльності почалися процеси зміни рослинного покриву території зони за рахунок самозаліснення 
територій, трансформації орних земель у перелоги й лучні ценози. На даний час землі, що зайняті 
лісами, становлять близько половини території, причому 80 % лісів представлені сосновими 
деревостанами. 
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За останній час розглядались різні сценарії використання території зони відчуження. Однак 
специфіка зони відчуження і в першу чергу, складна, плямиста структура радіоактивного 
забруднення значної території, її висока епідеміологічність і пожеженебезпечність, неврівноважений 
стан екосистем, а також відсутність чіткої законодавчої бази, що регламентує проведення робіт в зоні 
відчуження, створюють значні ускладнення при плануванні і проведенні господарської діяльності. 

З нашої точки зору доцільно розглянути можливість використання території зони відчуження 
для лісовиробництва. На користь розвитку даного напрямку говорять слідуючи факти: оптимальні 
грунтово-кліматичні умови; довгий час достигання лісу – 50-100 років (що відповідає біля трьом 
періодам напіврозпаду 90Sr і 137Сs); можливість отримання продукції, що відповідає радіаційним 
нормам і користується все більшим попитом; порівняно помірні трудовитрати (відповідно менші дози 
опромінення персоналу). 

Однак пошук реабілітації територій зайнятих лісовими насадженнями зони відчуження ЧАЕС 
неможливий без наявності інформації про поточний просторовий розподіл основних довгоживучих 
радіонуклідів.  

Радіоекологічні дослідження, що проводилися на протязі 20 років в лісових екосистемах 
забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС виявили значні видові відмінності в здатності деревних порід 
до накопичення радіонуклідів [1], що залежить від форми радіонуклідів, агрохімічних властивостей 
ґрунтів, кліматичних умов, біологічних особливостей видів та інших факторів. Зважаючи на 
різноманітність комбінацій наведених факторів на території зони відчуження виникає необхідність 
детального вивчення особливостей накопичення 137Cs та 90Sr компонентами лісоутворюючих порід 
зони відчуження ЧАЕС, що і стало головним завданням даної роботи. 

Для отримання більш повної інформації по розподілу радіонуклідів в елементах біогеоценозів з 
різним ступенем забруднення та співвідношенням конденсаційної та паливної компоненти – на 
різних радіоактивних «слідах» було закладено 4 експериментальні полігони. Полігони розміщувалися 
в типово автоморфних ландшафтах і представляли собою бідні (бори) та відносно бідні (субори) 
умови місцезростань з сухими та свіжими умовами за зволоженням, які є репрезентативними майже 
для 80% територій зони відчуження (табл.1). Розташування полігонів на різних радіоактивних слідах 
та в домінуючих лісових біогеоценозах створює можливості для оцінки розподілу радіонуклідів в 
переважній більшості лісових екосистем зони відчуження. 

На кожній експериментальній ділянці проводився відбір методом спряжених проб підстилки, 
ґрунту та елементів переважаючої деревної породи – сосни звичайної для визначення 
закономірностей розподілу радіонуклідів в її структурних елементах. Рослинні зразки 
подрібнювалися і озолювалися в муфельній печі при температурі 400°С.  

Таблиця 1 – Характеристика ґрунтів експериментальних ділянок 
№ 

полігону 
Координати 

широта/довгота ТУМ Склад 
насадження 

Вік насадження, 
років Бонітет 

137Cs, 
МБк/м2 

90Sr, 
МБк/м2 

№2 51°22’22»/ 30°01’14» А2 9С1Б 45-55 І 15±1 4,2±0,4 
№3 51°20’18»/ 30°08’32» В2 8С2Б 35-40 ІІІ 13±1 0,51±0,03 
№8 51°26’17»/ 30°06’37» А1 10С+Б 25-30 ІІ 2,9±0,1 1,2±0,04 
№9 - В2 10С 40-45 ІІ 1,7 ± 0,3 1,1 ± 0,3 

Гамма-спектрометрія зразків виконувалась на низькофоновому спектрометричному комплексі 
«ADCAM-300» (США) з напівпровідниковим Ge-детектором (GEM 30185). Вимірювання питомої 
активності екстрагованого оксалатним методом 90Sr проводилось шляхом підрахунку бета-активності 
дочірнього 90Y на альфа-бета радіометрі «CANBERRA -2400» (США). Плутоній осаджували 
електролітичним методом на металічних пластинках, після чого вимірювали його активність на альфа 
– спектрометрі «SOLOIST» (USA).  

Досліджувані полігони, що були закладені на різних радіоактивних «слідах» характеризуються 
різними величинами щільності забруднення території як за 90Sr, так і 137Cs. Щільність забруднення 
території змінювалася від 1,2 до 15 МБк/м2 за 137Cs та від 0,51 до 4,2 МБк/м2 90Sr. При цьому 
співвідношення 137Cs/90Sr в ґрунті змінювалося від 1,54 на північному «сліді» (полігон №9) до 25,5 на 
«південному» (полігон №3). 

Визначення питомої активності елементів сосни звичайної на всіх експериментальних 
полігонах дає можливість робити висновок про значні відмінності накопичення 90Sr і 137Cs цією 
деревною культурою. Так коефіцієнти переходу змінювалися по 137Cs від 1,4 до 4,7 для кори, від 3,5 
до 33,5 для шпильок 1-го року та від 0,4 до 2,3 для деревини. Виявлено, що деревина модельних 
дерев на полігоні №9 відповідає рівням обмеженого звільнення продукції лісогосподарського 
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використання, згідно ГН 6.6.1076-01 [2] за показником питомої активності 137Cs та потенційно може 
бути придатною як продукція промислового призначення: лісоматеріали круглі окорені, 
лісоматеріали круглі неокорені .  

Для отримання інформації про розподіл та валовий запас радіонуклідів (137Cs, 90Sr, 238Pu, 
239,240Pu) в основних компонентах соснового біогеоценозу було закладено експериментальний полігон 
на «північному» паливному радіоактивному сліді (полігон №9). Полігон закладено в 
середньовіковому сосняку в умовах свіжого субору. Розподіл питомих активностей радіонуклідів в 
компонентах полігону №9 наведено в табл.2 

Таблиця 2 – Вклад в загальну біомасу компонентів соснового біогеоценозу на одиниці площі 
і питома активність радіонуклідів 90Sr, 137Cs, 238Pu та 239+240Pu в них 

Компонент системи «ґрунт – сосна звичайна» 
Ґрунт Компонент сосни 

 свіжий 
опад 

напів-
розкладена 
підстилка 

мінеральна 
частина 
ґрунту (20 

см) 

деревина кора шпильки 
1-го року 

шпильки 
2-го року 

маса, кг м-2 0,11±0,03 2,15±0,28 293±39 20,5±3,5 2,6±0,4 0,6±0,1 0,30±0,05 
кБк кг-1 1,1±0,2 64±17 5,8±1,1 0,83±0,20 5,1±1,4 57±15 6,9±1,9 
кБк м-2 0,12±0,06 137±53 1700±300 17±7 13±6 34±15 2,1±0,9 137Cs 
% 0,01 7,2  89,3 0,89 0,7 1,79 0,11 
кБк кг-1 16,6±3,5 81±18 3,7±0,9 12,5±2,5 45,8±9,2 26,4±5,2 70±15 
кБк м-2 1,8±0,9 173±62 1100±300 260±100 120±40 15,8±5,8 21,0±8 90Sr 
% 0,11  10,3 65,0 15,3 7,1 0,9 1,3 
Бк кг-1 0,3±0,1 130±40 33±8 0,24±0,07 7,4±2.1 0,24±0,07 0,33±0,10 
Бк м-2 0,03±0,02 280±120 9800±2300 4,9±2,3 19±8 0,14±0,07 0,10±0,05 238Pu 
% 0,0003 2,8 96,9 0,05 0,19 0,0014 0,001 
Бк кг-1 1,9±0,6 280±70 72±17 1,45±0.5 18±5 0,9±0,3 0,55±0,25 
Бк м-2 0,2±0,1 600±230 21000±5000 30±15 48±21 0,05±0,3 0,17±0,10 239+240Pu 
% 0,0009 2,8 96,9 0,14 0,22 0,0023 0,0008 

Отримані результати дозволяють зробити висновок про неоднакові закономірності розподілу 
137Cs та 90Sr. Органи сосни утворюють такий ряд в порядку зменшення, за накопиченням 137Cs: 
шпильки 1-го року – шпильки 2-го року – кора – деревина, а за накопиченням 90Sr: шпильки 2-го року 
– кора – шпильки 1-го року – деревина. Отже отримані нами результати підтверджують дані про 
підвищене накопичення 90Sr в багаторічних частинах дерева. Розподіл в органах сосни ізотопів 238Pu 
та 239+240Pu не відрізняється. Вміст ізотопів 238Pu, 239+240Pu коливався в межах від 0,24 – 1,45 Бк/кг в 
деревині та шпильках 1-го року до 7,4 – 18 Бк\кг в корі. Підвищений вміст в корі може бути 
зумовлений зовнішнім забрудненням під час радіоактивних викидів.  

Оцінюючи запаси радіонуклідів в компонентах системи «грунт – сосна звичайна» можна 
зробити висновок, що найбільшу мобільність в даній системі проявляє 90Sr. В деревному ярусі 
міститься 416,8 кБк/м2 90Sr, що складає 24,6 % від загального запасу, тоді як частка 137Cs всього 
3,49 %. Основна частка всіх радіонуклідів і через 19 років знаходиться в ґрунті: 90Sr – 65,0 %, 137Cs – 
89,3 %, 238Pu – 96,95 %, 239+240Pu – 96,95 %. 

Оцінка різних сценаріїв і рівнів радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції 
при використанні для її вирощування території зони Відчуження показала, що лімітуючим фактором 
являється перехід 90Sr з ґрунту в рослини. В даний час із врахуванням радіологічних критеріїв можуть 
бути використані в сільськогосподарському виробництві тільки окремі периферійні ділянки на 
південно-заході зони Відчуження. 

Відповідно до отриманих нами результатів рівні забруднення деревини на даний момент в 
умовах досліджуваних полігонів, в більшості випадків перевищують встановлені нормативи [2]. 
Враховуючи, що період достигання соснового лісу складає 50-100 років, при цьому сосна і ялина 
покращують свої технічні якості приблизно до 140-150 років, дуб – до 200-220 років, береза – до 90 
[3], можна прогнозувати, що активність 137Cs і 90Sr значно зменшиться за рахунок радіоактивного 
розпаду. Тому виглядає можливим лісорозведення на територіях з щільністю забруднення, що 
перевищує допустимі на сьогоднішній день рівні, для отримання в майбутньому продукції, що 
відповідає радіаційним нормам.  

В зв’язку з цим, з нашої точки зору, необхідно провести повну інвентаризацію лісів зони 
відчуження. Розділити їх на зони по рівню забруднення радіонуклідами і ввести поняття «радіоактивної 
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стиглості» [4] – як віку радіоактивно забрудненого деревостану, що досяг кількісної, технічної і 
господарської стиглості, і при досягненні якого відбувається його очищення за рахунок розпаду 
радіонуклідів до допустимих рівнів.  
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Спостереження за станом біотичної компоненти біосфери, її реакцією на антропогенні впливи, 

відхилення від нормального, природного стану на різних рівнях (молекулярному, клітинному, 
організменному, популяційному і біоценологічному) називається біологічним моніторингом. 
Біологічний моніторинг пов’язаний з двома основними напрямками – біоіндикацією і біотестуванням. 

Біоіндикація – використання організмів або угруповань організмів, чий вміст певних елементів 
або сполук, а також морфологічна, гістологічна або клітинна структура, метаболічні і біохімічні 
процеси, поведінка та популяційна організація надають інформацію щодо якості навколишнього 
середовища або природи змін цього середовища.  

Біоіндикатори – це біосистеми, фізіологічні функції яких так тісно корелюють з факторами 
навколишнього середовища, що можуть бути використані для оцінки останніх. Багато організмів є 
чутливими до різних абіотичних і біотичних факторів середовища і можуть існувати лише в певних, 
часто дуже обмежених границях зміни цих факторів. Отже, спостереження за реакцією біоіндикаторів 
надаватиме інформацію щодо стану навколишнього середовища. Біологічні системи, які 
використовують як біоіндикатори, різноманітні: мікроорганізми, нижчі рослини, лишайники, гриби, 
багато вищих рослин, окремі види і суспільства тварин, клітинні і субклітинні компоненти організму 
можуть бути ефективними біоіндикаторами, адаптованими до певних умов навколишнього середовища. 
З точки зору екології особливий інтерес викликає можливість використання біоіндикаторів для оцінки 
рівня забруднення довкілля, здійснення постійного моніторингу за його якістю та змінами. 

Індикаційні ознаки – це біологічні змінні, які характеризують стан окремих особин, групи 
організмів, популяцій та екосистем. Розглядаються і аналізуються ці ознаки на різних рівнях 
організації. Відгуки на нижчих рівнях організації характеризуються високою чутливістю і 
специфічністю, тоді як відгуки на вищих рівнях найкращі з екологічної точки зору. 

Як приклади чутливих біоіндикаторів атмосферного забруднення можна навести епіфітні 
лишайники ( наприклад, Hypogymnia physodes ), які чутливі до якості повітря – багата флора 
лишайників свідчить про якісне повітря, тоді як відсутність лишайників указує на забруднення повітря 
SO2. Біоіндикаційні властивості лишайників базуються на основі аналізу рівня поселення та абсолютної 
поверхні лишайників на стовбурі дерева, видового складу, частоти, з якою зустрічаються лишайники. 

Відомо, що сільськогосподарські бур’яни проростають на грунтах певної якості – так, Teesdalia 
nudicaulis можна зустріти лише на кислих грунтах, тоді як Mercurialis annua на основних. 

Розглянемо як приклад індикаторів евтрофікації водойм комах-кровососів. В перші роки 
існування водойми видовий склад комах характеризується наявністю кровососів: сліпнів (Tabanide), 
мокреців (Ceratopogonidae), комарів (Culicidae). Протягом десяти років в замкнених водоймах 
накопичується велика кількість органічних забруднювачів. В мулі можна знайти личинки комарів з 
родини Tipulidae, в прибережній зоні – личинки сліпнів, мокреців і комарів (Culex, Aedes, Mаnsonia). 
Евтрофікація водойми врешті решт призводить до зміни роду Mansonia, Culiseta, скорочується кількість 
видів сліпнів; в той же час фауна комах може бути представлена деякими видами з родини Mucidae, 
Ceratopogonidae, Culicidae (Culex pipiens, Aedes caspus та ін.). 

Перевагами методів біоіндикації є те, що вони підсумовують біологічно важливі дані щодо 
навколишнього середовища; спроможні реагувати на короткочасні і залпові викиди токсикантів; 
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реагують на швидкість змін, які відбуваються в довкіллі; указують на місця накопичення 
забруднювачів та шляхи їх міграції; дозволяють розробляти оцінки шкідливого впливу токсикантів на 
людину і живу природу на ранніх стадіях; дозволяють нормувати допустиме навантаження на 
екосистеми. 

До недоліків методів біоіндикації слід віднести те, що вони не дають інформацію про об’єктивні, 
фізико-хімічні особливості стресового фактора, що діє; вони потребують, як правило, більшої 
повторності для отримання статистично значущих результатів. 

Біотестування – використання організмів або угруповань організмів, чий вміст певних елементів 
або сполук, а також морфологічна, гістологічна або клітинна структура, метаболічні і біохімічні 
процеси, поведінка та популяційна організація надають інформацію щодо кількісної оцінки якості 
навколишнього середовища або змін цього середовища. 

Тест-об’єкт – організм або угруповання організмів, по ступеню впливу на які судять про якість ( 
наприклад, токсичність ) середовища.  

Тест-реакція – фізіологічний або поведінковий відгук організму на зміну якості середовища.  
Типові тест-об’єкти і тест-реакції, що використовуються під час біотестування, наведено в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 – Типові тест-об’єкти і тест-реакції, що використовуються під час біотестування 

Тест-об’єкти Тест-реакції 

Бактерії 
Bociillus cereus 
Beneckea harveyi 

Інтенсивність розмноження, біолюмінесценція, 
активність окислювальних ферментів, проникність 
мембрани, механічна міцність. 

Гриби і актиноміцети 
Aspergillus niger 
Streptomyces olivaceus 

Ростова реакція 

Водорості 
Scenedesmus quadricuada 
Sc.acuminates 
Chlorella vulgaris 
Euglena gracilis 
Dunaliela salina 
D.viridis 
Nitela flexilis 
Phaedactilum tricornuctum 
Cladophora Fracta 

Інтенсивність розмноження, рухлива активність, 
іммобілізація клітин, біоелектричні реакція, 
фотосинтетична активність клітин, імпеданс суспензії, 
проникність мембрани, активний транспорт. 

Найпростіші 
Tetrahymena pyrofornus 
Spirostomun ambiguum 
Euplotes sp. 

Інтенсивність розмноження, рухлива активність, 
морфологічні зміни тіла, інтенсивність дихання, 
активний транспорт. 

Безхребетні 
Daphnia magna 
Hydra attenuata 
Hirudo medicinales 
Unio tumidus 
Eulimnogammarus verecosus 
Myzuchopecten yessoensis 

Виживаність, інтенсивність дихання і серцебиття, 
поведінкова реакція. 
 

Риби 
Perca fluviatilus 
Phoxinus phoxinus 
Cyprinus carpio 

Поведінкова реакція, рухлива активність, інтенсивність 
дихання і серцебиття, зміна пігментації шкіри. 

Перевагами методів біотестування є висока чутливість, швидкодія, надійність, економічність, 
можливість створення автоматизованих систем збору і обробки інформації. 
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УДК: 502.7 : 581.141 
ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ НА ВСХОЖЕСТЬ, 

ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН, ДЛИНУ КОРЕШКОВ И ДЛИНУ ГИПОКОТИЛЯ 
У TAGETES ЕГЕСTА L. 

Е. А. Андреева 
Запорожский национальный университет 

 
В результате хозяйственной деятельности обширные площади Украины оказались под 

воздействием повреждающих физических и химических факторов. Сюда следует отнести загрязнения 
промышленными отходами, ядохимикатами, удобрениями, радиоактивными отходами. До 
настоящего времени в основе экологического прогноза используют методы исследования 
метаболических процессов, приводящих к формообразованию (Шилов И.А., Носова Л.М, 1986). 

Целью исследования явилось изучение влияния антропогенного загрязнения среды на 
всхожесть, энергию прорастания семян, длину корешков и длину гипокотиля у Таgetes егесtа L. 

Опытный материал отбирался в районе заводов «Днепроспецсталь» и «Запорожсталь» в зоне 
наибольшего антропогенного загрязнения, контрольный – в условно чистом районе. 

Семена опытного и контрольного вариантов проращивали на фильтровальной бумаге в чашках 
Петри при постоянной температуре 25 °С, в условиях природного освещения. 

Энергия прорастания семян определялась дружностью появления всходов в течение 3-4 суток. 
Длина гипокотиля и длина корешков замерялась на 6, 9 и 12 день прорастания. Повторность 
трёхкратная, результаты обработаны математически и представлены в таблице 1. 

В результате проведённых исследований установлено существенное снижение энергии 
прорастания у семян, собранных у растений, произрастающих в зоне антропогенного загрязнения. 
Если в контроле энергия прорастания семян составляет 80 %, то у опытных семян, собранных у 
растений в районе завода «Запорожсталь» – 26,7 %, что на 70,33 % ниже по сравнению с контролем, в 
районе «Днепроспецсталь» – 22 %. Что на 75,56 % ниже по сравнению с контролем. 

Определение всхожести семян на 6, 9 и 12 день прорастания показало существенное негативное 
антропогенное влияние на всхожесть семян. На 6-й день всхожесть семян в контроле составляла 90 
%, на заводе «Запорожсталь» – 56,67 %, что на 37,03 % ниже. Чем в контроле, а на заводе 
«Днепроспецсталь» -48,67 %, что на 45,92 % ниже, чем в контроле. 

На 9-й день определения всхожесть в контроле была 97.33 %, на заводе «Запорожсталь» – 61,33 
%, что на 36,99 % ниже, чем в контроле; на заводе «Днепроспецсталь» – 52,67 %, что на 45,89 % 
ниже, чем в контроле. 

Таблица 1 – Влияние антропогенного загрязнения среды на всхожесть, энергию прорастания семян, 
длину корешков и длину гипокотиля у Таgetes erecta L. 

Длина корешка, мм Длина гипокотиля, мм Всхожесть, % 

№
п/
п 

Место сбора 

Н
а 

6 
де
нь

 

Н
а 

9 
де
нь

 

Н
а 

12
 д
ен
ь 

Н
а 

6 
де
нь

 

Н
а 

9 
де
нь

 

Н
а 

12
 д
ен
ь 

Н
а 

6 
де
нь

 

Н
а 

9 
де
нь

 

Н
а 

12
 д
ен
ь 

Э
не
рг
ия

 
пр
ор
ас
та
ни
я,

 %
 

1. «Днепроспецсталь» 

6,
6 

± 
0,

48
* 

8,
3 

± 
0,

41
**

 

9,
73

 ±
 0

,4
1*

 

8,
13

 ±
 0

,3
* 

10
,6

3 
± 

0,
47

**
* 

13
,2

3 
± 

0,
43

**
* 

48
,6

7 
± 

4,
56

**
 

52
,6

7 
± 

4,
98

**
 

56
 ±

 3
,7

5*
**

 

22
 ±

 2
,8

3*
**

 

2. «Запорожсталь» 

5,
97

 ±
 0

,7
4*

 

7,
5 

± 
0,

67
**

 

9,
17

 ±
 0

,6
4*

 

7,
63

 ±
 0

,4
9*

 

9,
47

 ±
 0

,4
5*

**
 

11
,5

 ±
 0

,5
**

* 

56
,6

7 
± 

9,
65

* 

61
,3

3 
± 

12
,2

2*
 

63
,3

3 
± 

10
,8

3*
 

26
,7

 ±
 3

,2
8*

**
 

3. Контроль 

8,
17

 ±
 0

,5
5 

10
,0

3 
± 

0,
48

 

11
,2

 ±
 0

,4
5 

9,
27

 ±
 0

,4
5 

16
,5

7 
± 

0,
74

 

18
,2

7 
± 

0,
72

 

90
 ±

 2
,8

4 

97
,3

3 
± 

2,
17

 

98
,6

7 
± 

0,
81

 

80
 ±

 1
,4

1 

Примечание: * – разница между контролем и опытом достоверна при р > 0,95 ** -разница между контролем и опытом 
достоверна при р > 0,99 *** – разница между контролем и опытом достоверна при р >0,999 
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На 12-й день определения всхожесть семян в контроле составляла 98,67 %, на заводе 
«Запорожсталь» – 63,33 %, что на 35,82 % ниже, чем в контроле; на заводе «Днепроспецсталь» – 56 
%, что на 43,25 % ниже, чем в контроле. 

Измерение длины корешков и длины гипокотилей на 6,9 и 12 день прорастания семян показало, 
что антропогенные загрязнения заводов оказывают негативное влияние на рост и развитие 
гипокотилей. Во всех случаях длина корешков и гипокотилей была меньше, чем в контроле. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что антропогенные загрязнения 
заводов «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь» оказывают существенное негативное влияние на 
репродуктивную функцию, а также рост и развитие Таgetes erectа L. 
 
1. Шилов И.А. Носова Л.М. О задачах и перспективах исследования по проблемам биоценологии и охраны природы в 

СССР Экология – 1986, №3.-С.З-9 
 
 

УДК: 581.5 : 911(477.53) 
ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЕВНИХ ТА ЧАГАРНИКОВИХ ВИДІВ СПОНТАННИХ 
ФІТОЦЕНОЗІВ ВІДВАЛУ КРЮКІВСЬКОГО ГРАНКАР’ЄРУ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

Ю. Л. Антипова 
Кременчуцька філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

 
Кременчуцьке Придніпров’я – це регіон, що має значні запаси залізної руди та гранітів. 

Добування корисних копалин відкритим способом призводить до зміни гідрологічного режиму, 
забруднення атмосфери, порушення рослинного і грунтового покриву. Одним із способів відновлення 
порушених територій, покращення санітарного та гігієнічного стану регіону є фіторекультивація.  

Вихідним етапом розробки фітомеліоративних заходів є вивчення видового складу та 
екологічний аналіз деревної і чагарникової рослинності, яка спонтанно формується на порушених 
землях.  

Протягом 2005-2006 рр. ми проводили дослідження рослинного покриву на відвалі 
Крюківського гранкар’єру, використовуючи маршрутний та напівстаціонарний методи. Екологічний 
аналіз здійснено за методиками О. Л. Бельгарда [1], П. С. Погребняка [4], Г. М. Ількуна [2]. 

Підприємство розташоване в межах м. Кременчука, на правому березі р. Дніпро, займає площу 
83,98 га. Оточують підприємство лучні фітоценози, агроценози, лісові екосистеми з участю Quercus 
robur L., Ulmus laevis Pall., Pyrus communis L., Acer negundo L. Розкривні породи представлені 
сірувато-зеленими глинами, світло-сірими глауконітовими пісковиками, суглинком, піском.  

В результаті спонтанного заростання на відпрацьованому відвалі, що більше 25 років не 
використовується, сформувалися фітоценози, до складу яких входить 21 вид деревних та 
чагарникових рослин. Це незначний відсоток (15,11 %) від загального числа дерев та чагарників 
урбанофлори м. Кременчука, дослідженої Л.А. Некрасенко [3]. Більшість видів (33,33 %) належать до 
родини Rosaceae: Armeniaca vulgaris Lam., Sorbus aucuparia L., Rosa canina L., Pyrus communis, 
Сerasus vulgaris Mill., Malus domestica Borkh., Crataegus monogyna Jacq. 19 % становлять види з 
родини Salicaceae: Salix alba L., Populus alba L., P. nigra L., P. tremula L. Решта родин представлені 
одним видом. Природні види складають 56,14 %, адвентивні – 42,86 %. 

Видовий склад рослин при самозаростанні відвалів визначається, насамперед, природно-
кліматичними чинниками, а також водно-фізичними та хімічними властивостями субстратів. 
Особливості адаптації рослин до клімату в цілому характеризуємо за життєвими формами К. 
Раункієра (клімаморфами), до термотопу − термоморфами, геліотопу − геліоморфами (рис. 1). 
Кліматоморфи представлені: мезофанерофітами – 80,96 %, мікрофанерофітами – 14, 28 %, 
нанофанерофітами – 4,76 %.  

За відношенням до термотопу спостерігаються такі співвідношення: мезотермофітів − 78,9 %, 
оліготермофітів та мегатермофітів − по 9, 52 %. 

Щодо ставлення рослин до освітлення, то переважають облігатні та факультативні геліофіти. 
Відповідно до шкали тіневитривалості, запропонованої П.С.Погребняком, деревні породи відвалу 
можна розмістити в такій послідовності від світлолюбних до тіневитривалих: Salix alba – Populus 
alba, P. nigra, P. tremula – Robinia pseudoacacia L. – Betula pendula Roht – Morus nigra L. – Juglans 
regia L. – Quercus robur – Rosa canina, Elaeagnus angustifolia L. – Acer negundo – Sorbus aucuparia, 
Armeniaca vulgaris − Сerasus vulgaris – Pyrus communis – Malus domestica − Ulmus glabra L., Tilia 
cordata Mill. − Sambucus nigra L., Crataegus monogyna Jacq.  
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Рисунок 1 – Розподіл деревних та чагарникових видів за екологічними характеристиками (%) 

OgT − оліготермофіти, MsT − мезотермофіти, MgT − мегатермофіти, OgTr − оліготрофи, 
MsTr − мезотрофи, MgTr − мегатрофи, MsPh − мезофанерофіти, MkPh − мікрофанерофіти, 

NPh − нанофанерофіти, Ks − ксерофіти, Km − ксеромезофіти, Hm − гігромезофіти, 
H − гігрофіти, M − мезофіти, Sil − сильванти, Sin − синантропанти 

 
В умовах відвалів на формування рослинного покриву насамперед впливають едафічні 

фактори. Проаналізувавши розподіл порід за ступенем зволоження субстратів, встановлено, що 
мезофіти складають 42,89 %, ксерофіти та ксеромезофіти – по 14,86 %, мезогігрофіти – 19,05 %, 
гігромезофіти та гігрофіти − по 4,18 %. Рівень грунтового багатства відображають трофоморфи: 
мезотрофи становлять 38,09 %, мегатрофи – 42,86 %, оліготрофи − 19,05 %. Серед трофоморф 
виділили також нітрофосфорофіли та нітрофіли – по 28,57 %, калієфосфорофіли та кальцієфіли – по 
4,76 %. Солевитривалі види представлені Elaeagnus angustifolia, Morus nigra, Robinia pseudoacacia, 
Quercus robur, Pyrus communis і становлять 23,81 %. 

Кар’єро-відвальні комплекси є джерелом забруднення атмосфери. Крім того, більшість з них 
знаходиться в межах міських агломерацій. Тому ми дослідили відношення видів до газового та 
пилового забруднення. Виявилося, що 19,05 % з них є дуже стійкими щодо впливу забруднювачів 
повітря, 61, 9 % − стійкими, 19,05 % − відносно стійкими.  

Таким чином, деревна та чагарникова рослинність відвалу представлена переважно видами з 
високою стійкістю до забруднення атмосфери, помірно холодостійкими, світлолюбними, з різними 
вимогами до едафічних факторів. 

 
1. Бельгард А.Л. Лесная растительность юго-востока УССР. – К.: Изд-во КГУ, 1950. – 264с. 
2. Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения. – К.: Наук. думка, 1978. – 246с. 
3. Некрасенко Л.А. Екологічний аналіз рослинного покриву міста Кременчука та його зеленої зони (відновлення 

культурфітоценозів, їх охорона, прогноз): Дис. …канд. біолог. наук. − Полтава, 2004. – 337с.  
4. Погребняк П. С. Общее лесоводство. − М.: Колос, 1968. − 440с. 

 
 

УДК: 504.7 : 546.95 (477.63) 
ТЕХНОГЕННАЯ ЭМИССИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В БИОСФЕРУ 

М. В. Белоножко, Р. Г. Гапонова, Л. В. Кармазина 
Днепростандартметрология 

 
Днепропетровск, занимающий лидирующее место по уровню загрязненности воздуха, является 

крупнейшим в Украине центром черной металлургии и связанных с ней отраслей промышленности. 
Над Днепропетровском постоянно нависает смог, формируемый выбросами двух мощных 

металлургических, двух трубопрокатных, коксохимического, шинного и лакокрасочного заводов, а 
также крупнейших машиностроительных предприятий, включая самый крупный в Украине завод 
«Южмаш». 

Экологическая обстановка в Днепропетровске осложняется наличием в непосредственной 
близости от него таких крупных промышленных центров как Днепродзержинск (45) км, 

 
 

ЕКОМОРФИ 

Термоморфи: 
OgT-9,52 
MsT-78,9 
MgT-9,52 

Трофоморфи: 
OgTr-19,05 
MsTr-38,09 
MgTr-42,86 

Клімаморфи: 
MsPh-80,96 
MkPh-14,28 

NPh-4,76 

Гігроморфи: 
Ks, Km – по 14,86
Hm, H – по 4,18 

M-42,89 
Mh-19,05 

Ценоморфи: 
Sil-57,14 
Sin-42,86 
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металлургическая и химическая промышленность; Верхнеднепровск (73) км, металлургическая 
промышленность, Кривой Рог (151) км, горнодобывающая и металлургическая промышленность.  

Основными предприятиями-загрязнителями Днепропетровска являются: 
1. Приднепровская ТЭС-106075т/год 
2. Завод им. Петровского-10792,7т/год 
3. АО Нижнеднепровский трубопрокатный завод 6502,4т/год 
4. АО «Днепротяжмаш»-814,2т/год 
5. КХЗ им. Калинина 3086,6т/год  
6. ПО ЮМЗ 2488,2т/год 
7. АО «Днепошина»-1963т/год 

На эти предприятия приходится более 95 % суммарного загрязнения воздушного бассейна 
города. 

Техногенное накопление тяжелых металлов в почве, смываемые ливневыми стоками попадает в 
подземные воды, насыщая химическими элементами водные объекты. Вокруг промышленных 
предприятий формируются аномальные зоны, техногенного происхождения. 

Неблагоприятное состояние атмосферы улучшают многочисленные зеленые насаждения и 
парки, которые занимают около 30 % от общей площади города.  

Нами определялось накопление тяжелых металлов их промышленные концентраты в почве, 
листве (вода-почва-растения) в санитарной зоне завода им. Петровского. В конце вегетационного 
периода тяжелые металлы в подвижных формах попадают в кроны деревьев и накапливаются в 
листве. 

На атомно-адсорбционном спектрометре, (метод сухой минерализации) проводилось 
исследования листвы собранной в начале вегетационного периода и в конце его (глубокая осень). 

Таблица №1 

Металлы 
Начало 

вегетационного 
периода мг/кг 

Конец 
вегетационного 
периода мг/кг 

Способ определения 

Pb 5,1323 5,6429 Сухая минерализация + переэкстракция пламенная АА 
Cd 0,1080 0,1696 Сухая минерализация + переэкстракция пламенная АА 
Cu 5,792 13,183 Сухая минерализация пламенная АА 
Zn 20,417 22,083 Сухая минерализация пламенная АА 

Hg <0,0001 <0,0001 Автоклавная минерализация беспламенная АА 
(генерация гидридов) 

Fe 4180,17 4790,42 Автоклавная минерализация пламенная АА 
As 4,794 5,030 Сухая минерализация пламенная АА 

 
Согласно данным таблицы №1 видно, что количество тяжелых металлов существенно 

увеличилось за вегетационный период, где видно, что наибольшее накопление тяжёлых металлов (Fe, 
Pb, Cd и другие) указывает на стойкую сформировавшуюся техногенную среду с поливалентной 
составляющей (воздух – вода – почва – растение). 

Биоиндикационные исследования также позволили сделать заключение: накопление большого 
количества железа вызвало потемнение листовой пластинки в конце вегетационного периода. 
Определение изменения длины, ширины и площади листовых пластинок (расчёт вариационных 
радов), а так же некротических пятен в листве ивы, акации (до 35 % её поверхности), указывает на 
сильно загрязнённую воздушную среду завода имени Петровского. Контролем служил парк имени 
Шевченко, где на подобных видах деревьев листья были повреждены лишь в 10 %. 

Нами наблюдались необратимые изменения пирамидальных тополей (вплоть до усыхания 30-
40 % веток и усиленный опад листьев (дефолиация)). 

Исследуя содержания нитратного азота в районе завода, оно оказалось уменьшено на 20 %, что 
указывает на ингибирование процессов: нитрификации и азотофикации. Количество 
микроорганизмов в почве (бакисследования) было снижено на 40 %. Санитарное число Хлебникова 
составило в загрязненной зоне 0,75 вместо 1 (единицы), что так же указывает на формирование 
техногенной зоны. 
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УДК: 582 
ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРУДОВ-ОТСТОЙНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г. ДОНЕЦКА 
Е. Н. Верхогляд, М. В. Данильченко, В. В. Степченко, Я. Божкова, Н. М. Лялюк 

Донецкий национальный университет 
 
Пруды – искусственные водоемы различного целевого назначения (для рыборазведения, 

рекреации, очистки промышленных, коммунально-бытовых стоков и др.) играют большую роль в 
инфраструктуре промышленных городов. Для Донецкого региона искусственные водоемы и 
водотоки (водохранилища, пруды, каналы) имеют особо важное значение, учитывая степень 
концентрации промышленных объектов, а также природные условия (регион относится к 
малообеспеченным водными ресурсами районам). Потребности промышленности, коммунального 
хозяйства и других структур в водных ресурсах покрываются лишь за счет транзита воды из 
других областей. В таких условиях водные объекты испытывают значительный антропогенный 
пресс, в связи, с чем мониторинг экологического состояния этих объектов является важным, 
особенно для прогнозирования возможностей разноцелевого использования малых водоемов, а 
именно прудов в черте города. В связи с выше сказанным целью работы было определение 
качества воды прудов отстойников некоторых промышленных предприятий г. Донецка по 
гидрохимическим показателям. 

Исследования проведены на предприятиях г. Донецка в 2006 году. Проанализированы 
действующие и выработанные пруды-отстойники. Анализ проводили по пяти показателям (рН, 
взвешенное вещество, минерализация, перманганатная окисляемость воды, растворенный 
кислород).  

Отработанные пруды-отстойники (пруды № 1 и № 2) ранее обеспечивали очистку 
промышленных вод Донецкого Рутченковского машиностроительного завода (ДРМЗ). 
Сообщаются между собой и имеют округлые берега, заросшие рогозом. Образование двух прудов 
из одного связано с формированием перешейка в серединной части водоема в период засухи. 
Водное зеркало пруда № 1 в период вегетации зарастает ряской. Пруд используется для полива 
полей, огородов и ловли рыбы. 

Действующий пруд-отстойник ДРМЗ (пруд № 3) имеет илистое дно, берега покрыты почвой 
с растительными группировками. С северной стороны пруд граничит с ограждениями ДРМЗ; слив 
завода осуществляется по трем водопроводам. Берега пруда покатые, их часть и часть акватории 
заняты стихийной бытовой свалкой. 

Действующий пруд-отстойник шахты «Лидиевка» (пруд № 4) копаного типа, берега не 
облицованы. Средняя глубина 1,5 м, максимальная 2,5 м. Форма более-менее симметричная, 
приближенная к овальной. Дно илистое; берега пологие, заросшие тростником и рогозом. Пруд с 
западной стороны имеет неширокую зону пляжа.  

Результаты исследований показали, что рН воды прудов колеблется от 7,25 до 7,87 
(слабощелочная среда). В среднем рН составляет 7,5. В соответствии с экологической 
классификацией качества поверхностных вод суши и эстуариев по эколого-санитарным 
критериям исследуемые водоемы относятся к I классу 1 категории вод.  

Взвешенное вещество в исследованных прудах было отмечено от 30,5 до 182 мг/дц3 (рис. 1). 
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Рис.1 – Содержание взвешенного вещества (мг/дм3) в прудах-отстойниках г. Донецка 
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Максимальное количество взвешенных частиц было выявлено в воде действующего 
отстойника шахты «Лидиевка». По соответствующему показателю вода относилась к V классу 7 
категории (очень грязная). Данный факт можно объяснить тем, что шахта Лидиевка сбрасывает 
6,3 тыс.м3/сут промышленных вод без дополнительной очистки. По данным санитарно-
эпидемиологической станции г. Донецка все стоки вод данного предприятия не отвечают 
санитарным требованиям. Остальные водоемы соответствовали III классу 5 категории (слабо–
загрязненные). 

Определение перманганатной окисляемости показало, что вода прудов соответствует II 
классу 3 категории (составляла в среднем 7,32 мгО/дм3) (рис. 2). 
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Рис. 2 – Перманганатная окисляемость воды (мгО/дм3) прудов–отстойников г. Донецка 

Величина минерализации воды прудов составляла в среднем 1,87 г/дм3. Вода прудов 
относилась к солоноватому типу (β – мезогалинная). 

Содержание в воде растворенного кислорода зависело от уровня использования пруда. В 
прудах-отстойниках в стадии эксплуатации содержание кислорода было несколько выше (10,3 – 
46,6 мг/дм3), чем в отработанных прудах (в среднем 4,6 мг/дм3) (рис. 3).  
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Рис. 3 – Содержание растворенного кислорода (мг/дм3) прудов–отстойников г. Донецка 

Это можно пояснить усилением процессов водообмена при эксплуатации водоема 
(дополнительная аэрация). По данному показателю действующие пруды-отстойники относятся к I 
категории 1 класса (относительно чистые), а отработанные – к IV классу 6 категории (очень 
загрязненные). 

Таким образом, в целом промышленные пруды г. Донецка характеризуются как 
относительно чистые–слабо загрязненные. Можно предположить, что по степени обеспеченности 
питательными веществами пруды относятся к мезотрофному типу. В дальнейшей в работе будут 
проанализированы сообщества фито– и бактериопланктона. 
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УДК: 634.95:504 
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДИНАМІКИ РАДІАЦІЙНОЇ СИТУАЦІЇ В КОНТРОЛЬОВАНІЙ 

ЗОНІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Л. В. Вовк, В. О. Голуб 

Волинський державний університет 
 
Незважаючи на те, що після аварії на ЧАЕС вже минуло 20 років, проблема ризику отримання 

підвищеної дози опромінення сільського населення, яке проживає і працює на забруднених 
радіонуклідами територіях, залишається актуальною. За ці роки радіаційний фон зменшився у сотні 
разів. Вжиті контрзаходи та процеси самоочищення природних біоценозів забезпечили зменшення 
вмісту радіонуклідів у довкіллі та сільськогосподарській продукції, що зумовило зменшення доз 
внутрішнього опромінення населення порівняно із 1986 р. [8] 

Однак на фоні загального поліпшення радіаційної ситуації залишаються не вирішеними 
проблеми критичних територій, де річна ефективна еквівалентна доза опромінення перевищує 1 
м3в/рік. У цих населених пунктах реально щорічно реалізується колективна доза 200-400 людино-
3іверт. 

Сільське населення постраждалих областей України щорічно отримує високі індивідуальні та 
колективні дози, зумовлені споживанням радіоактивно забруднених продуктів харчування. В 
особистих приватних господарствах селян виробляється 90 % картоплі, 60 % молока від загального 
обсягу сільськогосподарської продукції. [5] 

У більш ніж 40 населених пунктах України радіоактивність молока і м’яса постійно перевищує 
допустимі рівні у 5-15 разів, а понад 400 населених пунктів визнані критичними за вмістом цезію-137 
у молоці приватних господарств. У Рівненській області кількість таких сіл коливається в межах 130-
230. [1] 

Аналізуючи динаміку середніх рівнів забрудненості молока в одному із критичних населених 
пунктів Рівненської області (с. Дроздинь Рокитнівського р-ну) прослідковуємо, що на протязі 
останніх п’яти років середній рівень питомої активності цезію-137 в молоці корів особистих 
приватних господарств практично не змінювався, залишаючись на рівні 700 Бк/л (за даними 
УкрНДІСГР та Рокитнівської СЕС) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка середніх рівнів забруднення молока Cs-137 (с. Дроздинь, Рокиннівський н-н) 

На території Українського Полісся після аварії на ЧАЕС спостерігається кореляція між 
кількістю населених пунктів, де концентрація нукліду в молоці вище норми, і кількістю населених 
пунктів з сумарною річною дозою опромінення населення вище 1 м3в/рік, що підтверджує ведучу 
роль молока у формуванні дози. [7] 

До зони радіоактивного забруднення в Рівненській області відносять шість районів, які 
розташовані в північній поліській частині області, де знаходиться 342 населених пункти з населенням 
362 843 чоловік, з них – 120 175 дітей до 18-ти років. Згідно даних останньої дозиметричної 
паспортизації [5] доза опромінення населення, яке проживає на забрудненій території Рівненської 
області, складає 0,05-4,8 мЗв/рік, в 67-ми населених пунктах вона перевищує 1 м3в/рік, з них в 15-ти 
більше 2,0 м3в/рік (табл. 1). 
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Таблиця. 1 – Найбільш критичні населені пункти Рівненської області 

Район  Населений пункт Рівень забруднення 
молока Cs-137, Бк/л 

Ефективна доза, 
мЗв/рік 

Кількість населення 
(станом на 01.01.04)  

Вежиця  584-704 4,4-5,3 942 
Дроздинь 628-719 4,6-5,3 783 
Єльне 555-657 4,1-4,8 770 

Старе село 457-583 3,4-4,3 2911 
Рокитнівський 

Переходичі 359-683 3,3-4,1 451 
В. Черемель 413-526 3,2-3,8 143 Дубровицький 
Будимля 427-508 3,2-3,7 629 
Серники 427-633 3,2-4,7 2697 

Бір 573-650 4,2-4,8 115 
Лисичин 359-467 2,7-3,4 192 

Зарічненський 

Млинок 275-402 2,1-3,0 810 
Пугач 476-519 3,5-3,8 6577 
Клесів 413-453 3,2-3,5 1514 

р. Карпилівська 325-433 2,9-3,3 502 
Сарненський 

Карпилівська 359-388 2,8-3,3  

Величина дози внутрішнього опромінення, зумовлена споживанням радіоактивно забруднених 
продуктів харчування, визначається наступними основними факторами: щільністю забруднення 
територій, на яких виробляється сільськогосподарська продукція; інтенсивністю виносу 
радіонуклідів, зокрема, коефіцієнтом переходу з грунту в рослинність, що істотно залежить від типу 
грунту, а також часткою радіоактивно забруднених продуктів харчування в раціоні населення. 

У віддалений поставарійний період значну роль у формуванні та розвитку радіаційної ситуації 
починає відігравати різноякісність екологічних характеристик агроекосистем. Основним 
компонентом останніх є грунт, який здійснює визначаючий вплив на інтенсивність включення 
радіонуклідів в біологічні ланцюжки. 

Щільність забруднення грунту радіоцезієм на території Рівненської області коливається в 
межах 0,06-5,86 Кі/км2, при цьому продукція сільськогосподарського виробництва з цих угідь часто 
перевищує допустимі рівні по вмісту цезію-137 в продуктах харчування. [3]  

Нами проаналізовано дані забруднення картоплі в одному із критичних населених пунктів 
Дубровицького району. За останні десять років можна прослідкувати динаміку зміни рівнів 
забруднення по відношенню до ДP-97. В 1992-1993 рр. спостерігаємо обвальне, в середньому на 
порядок, зменшення вмісту цезію-137 в картоплі. Привертає увагу майже регулярне наростання 
забрудненості, починаючи з 2000 року, і постійне перевищення допустимих рівнів (рис. 2). 
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Рис. 2 – Динаміка середніх рівнів забруднення картоплі 

(с. Великий Черемель Дубровицький р-н) 

Однією із причин, яка приводить до збільшення забруднення сільськогосподарської продукції 
радіоцезієм є зниження вмісту обмінного калію на забруднених грунтах. Так, в Рокитнівському 
районі середньозважений показник вмісту обмінного калію знизився з 8,6 до 6,8 мг/100 г грунту. 
Площі грунтів з низьким вмістом калію становлять 77,6 %, середнім – 12,9 %, підвищеним і високим 
– лише 9,5 %. Площі ґрунтів з кислою реакцією ґрунтового розчину збільшилися з 83,0 до 92,7 %, з 
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них близьких до нейтральної реакції – лише 15,2 %. Такі зміни агрохімічних показників грунту 
відбулися в зв’язку з різким зменшенням внесення органічних та мінеральних добрив, фактичним 
призупиненням вапнування кислих ґрунтів. [2] 

В області в середньому за 1986-90 рр. було внесено 146,6 тис. т мінеральних добрив, в 1996-
2000 рр. – 20,6 тис. т., в 2001 р. – 13,6 тис. т, що в 7,5 разів менше, ніж у 1990 р [4]. 

Таким чином, на динаміку цезію-137 в продуктах сільськогосподарського виробництва 
впливають як природні біогеохімічні процеси, які визначають доступність радіонуклідів в системі 
грунт – рослина, так і проведення контрзаходів в сільськогосподарському господарстві в нових 
умовах реформування земельних відносин. 
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Ковельський промислово-економічний коледж ЛДТУ 

 
Просторова картина розповсюдження техногенних потоків в умовах міста найбільш чітко 

фіксується по змінні хімічного складу природних середовищ, які надовго депонують поступаючі 
забруднюючі речовини. Перш за все це відноситься до ґрунтів – найбільш стійких компонентів 
ландшафту. Вивчення розподілення хімічних елементів в ґрунтах, що розташовані в зоні викидів 
промислових підприємств, дозволяє визначити характер і ступінь їх забруднення за рахунок 
випадання з атмосфери. Загальна картина розподілу хімічних елементів-забруднювачів в ґрунтах 
ускладнюється відносною їх рухливістю і перерозподіленням по ґрунтовому профілю, а також в 
межах геохімічних спряжень, виносу частини елементів з сільськогосподарською продукцією. Однак 
надходження забруднюючих речовин на поверхню ґрунту настільки значне, що відбувається помітне 
збільшення в ньому валового вмісту мікрокомпонентів при тривалій дії джерела забруднення. Таким 
чином, ґрунтовий покрив виступає депонентом елементів-забруднювачів. 

В процесі досліджень ґрунтів м. Ковеля виявлена група елементів (свинець, цинк, стронцій, 
кобальт, нікель, мідь) по яких перевищення ГДК зафіксовано на значних територіях. По іншим 
елементам зафіксовані епізодичні перевищення ГДК в ґрунтах, які не утворюють чіткої просторової 
картини і характеризуються низькою інтенсивністю. 

Переважна більшість території характеризується вмістом свинцю в грунтах до 0,5 ГДК. Дещо 
підвищеним вмістом відзначаються грунти за межами урбанізованої частини території в місцях 
транспортних шляхів і залізничних станцій. В центральній частині міста (район залізничної станції) 
картується дуже забруднений участок овальної форми. Джерелом забруднення є залізничний 
транспорт, локомотивне і вагонне депо, а також об’їзна автодорога. Потужна аномалія фіксується в 
районі сміттєзвалища. Дві менш потужні аномалії розташовані в південній частині території, які 
приурочені до автомагістралі Київ – Варшава, розташовані в 0,5 км одна від одної і розділені 
сосновою посадкою. 

В межах міської агломерації і сільських населених пунктів повсюдно міститься цинк в 
кількостях більше 0,5 ГДК. Аномальні ділянки приуроченні до заводу «Ковельсільмаш», виробничої 
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бази лісгоспзагу і залізничної станції.  
Основними антропогенними джерелами надходження кобальту в навколишнє середовище є 

продукти металообробки і спалювання в процесі промислового виробництва, а також викиди 
автотранспорту. В ґрунтовому покриві фонових ділянок міститься 1,5 мг/кг кобальту. Середній вміст 
по території складає 3,2 мг/кг (2,1 фону). Аномальний вміст зафіксований в центральній частині 
міста, а також в районі залізничного вокзалу.  

Середній вміст нікелю в ґрунтах на території складає 1,5 – 2,0 ГДК лише на трьох аномальних 
територіях: на схід від сміттєзвалища в районі м’ясокомбінату; південніше заводу «Ковельсільмаш» в 
районі телевізійного центру; на північний схід від залізничного вокзалу. 

В усіх випадках підвищенні значення стронцію приурочені до території з близьким заляганням 
(0,5 – 1,5м) верхньокрейдових відкладів (крейда, мергель) і обумовлені природними факторами. 

Середній вміст міді в межах міської агломерації складає 21,9 мг/кг (ГДК – 30 мг/кг). Аномальні 
концентрації забруднення, які перевищують ГДК в 2-5 раз і фон в 5-12 раз, мозаїчно розташовані на 
території і приурочені до основних центрів поліелементного забруднення.  

Практично на всій території досліджень ґрунти в тій чи іншій мірі забруднені. Значні площі 
(більше 50% території) знаходяться в межах допустимої категорії забруднення. На території 
досліджень закартовано 7 осередків з небезпечним ступенем забруднення ґрунтів. Територіально 
вони співпадають з аномаліями по моноелементному забрудненню. [3] 

В південній частині міста проходить автомагістраль Київ – Варшава, що є одним із головних 
джерел забруднення повітря і рослинності. Становище погіршується ще й тим, що автомобільні 
викиди концентруються в приземному шарі повітря – саме в зоні нашого дихання. До того ж 
вітчизняні автомобілі екологічно набагато «брудніші» від багатьох західних моделей: вони 
витрачають більше палива на 100 км шляху, тому дужче забруднюють повітря. До цього часу в нас 
використовується переважно вкрай шкідливий етильований бензин, який забруднює повітря свинцем. 
[1] Двигуни автомобілів під час роботи виділяють у навколишнє середовище з вихлопними газами 
оксиди азоту, свинець, які осідають на поверхні ґрунту або поглинаються рослинами. Крім того, під 
час руху автомобільного транспорту на трасах залишаються бензин, мастила, бруд із вмістом 
токсичних речовин. Все це дощовими потоками змивається в навколишні ґрунти. [4] 

Викиди забруднюючих речовин автотранспортом в середньому за рік становлять приблизно 5,5 
млн. т (39 % усього обсягу викидів в Україні). Крім того, більше як 20 % транспортних засобів 
експлуатується з перевищенням установлених нормативів вмісту шкідливих речовин у 
відпрацьованих газах. [5]  

Важливо наголосити: за сучасних умов атмосферне повітря, води, ґрунти водночас 
забруднюються кількома шкідливими речовинами. Кожна з яких, узята окремо, може мати 
концентрацію, меншу за ГДК (тобто не становить небезпеки для здоров’я), але сукупна дія всіх 
забруднювачів дає сильний негативний ефект, як і в разі, коли набагато перевищується ГДК якого-
небудь токсиканта. [1] 

Важкі метали здатні в надлишковій кількості накопичуватися не лише в ґрунті, але й в 
рослинах, пригнічуючи за певних умов їх ріст і розвиток. Формування хімічного складу рослин 
відбувається при одночасній дії великого числа факторів, головним з яких є вміст хімічних елементів 
в поживному середовищі, форми їх надходження в грунт, а також фізіологічні особливості , а саме, 
бар’єрний і безбар’єрний тип накопичення. [2] 

При дослідженні впливу на довкілля викидів автотранспорту на автомагістралі Київ-Варшава 
нами були відібрані зразки ґрунту та рослинності, зокрема із деревних насаджень (клен, горіх, 
тополя), трав’яного покриву, на різній віддаленості від полотна дороги. Як видно з рис. 1 ґрунти і 
рослини можуть характеризуватися значною відмінністю по вмісту елементів. 

І в рослинності, і в ґрунті кількість забруднювачів відрізняється в залежності від відстані взяття 
проби біля автомагістралі, якщо на відстані 0 м є перевищення ГДК таких металів, як свинець і мідь, 
то на відстані 10 м значення ГДК знаходиться в межах норми. 
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Рис.1 – Вміст важких металів в ґрунті і рослинності 

Таким чином, вперше провівши дослідження міських екосистем, щодо забруднення важкими 
металами техногенного походження, необхідно продовжити експериментальну роботу щодо впливу 
викидів автотранспорту на врожайність та якість сільськогосподарської продукції вздовж 
міжнародної автотраси Київ-Варшава, вивчити буферну здатність дерново-підзолистих ґрунтів, а 
також вивчити можливості фітомеліорації в умовах поліелементного забруднення ґрунтів на 
Західному Поліссі. 
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Последние десятилетия приготовили человечеству новые вызовы, обусловленные 

необходимостью преодоления последствий экологического загрязнения окружающей среды. Это 
обстоятельство положило начало созданию технологий и оборудования для производства 
экологически чистых и безопасных для здоровья продуктов питания. Использование таких продуктов 
делает здоровье население менее уязвимым, а жизнь более комфортной даже в условиях высокой 
техногенной нагрузки.  

Самые же высокие требования к показателям качества и безопасности в таких условиях 
предъявляются к питьевой воде, как к неотъемлемой составляющей здоровья и благополучия 
населения, а значит, реализации основных прав и свобод человека – право на жизнь. 

В условиях обострившихся во всем мире водных проблем и усиления значимости «водного 
фактора» в формировании здоровья и условий жизни населения на первое место выходит 
комплексный подход к оценке состояния и перспектив водоподготовки и доставки питьевой воды 
потребителям. Поэтому концепция «управления рисками» была положена в основу «Плана 
обеспечения безопасности питьевой воды» (Water Safety Plan, 2002-2004), который представлен в 
рекомендациях ВОЗ по контролю качества воды (2004). 

В основу концепции «управления рисками» положено представление о необходимости и 
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возможности управления факторами, которые повышают вероятность возникновения различных 
нарушений здоровья человека, в том числе – заболеваний различной тяжести.  

«Управление рисками» включает взаимосвязанные последовательные этапы: 
− идентификация рисков;  
− количественная и качественная их оценка с точки зрения угрозы для здоровья;  
− разработка мероприятий по устранению или минимизации рисков; 
− оценка предпринятых действий относительно идентифицированных рисков. 

Практика использования концепции «управления рисками», в смежных или сопряженных 
областях знаний и производств, позволяет с известной степенью уверенности определять угрозы, 
степень их влияния и пути преодоления последствий этого влияния на здоровье человека при 
производстве питьевой воды. 

Говоря о питьевой воде, то есть о воде пригодной, согласно действующим стандартам, для 
питья, следует отметить, что по способу производства и доставки потребителю воду можно 
условно разделить на три группы: 
− вода, произведенная предприятиями централизованного коммунального водоснабжения и 

полученная потребителем посредством водоводов; 
− вода минеральная или деминерализованная расфасованная в стеклянную или одноразовую 

упаковку, реализуемая потребителям через торговую сеть; 
− доочищенная питьевая вода с различными способами доставки потребителям – как 

альтернативный источник питьевого водоснабжения. 
Развитие альтернативных способов обеспечения жителей страны питьевой водой, получаемой 

после доочистки водопроводной на водоочистных установках различной конфигурации, стало 
прямым следствием неудовлетворенности потребителей качеством питьевой воды, производимой 
предприятиями централизованного коммунального водоснабжения. 

Цель работы – определение направления исследований в области совершенствования 
технологии производства и повышения качества питьевой дочищенной воды с применением 
концепции «управления рисками».  

Для Запорожского региона характерны три наиболее массовые формы производства и 
реализации доочищенной питьевой воды населению, а именно: 
1. Производство и разлив питьевой воды непосредственно в торговых точках (магазинах или 

киосках) в тару потребителя. 
2. Производство питьевой воды в отдельном цехе, перекачка готового продукта в 

транспортируемые автотранспортом емкости, транспортировка его в этих емкостях к месту 
расположения стационарной емкости (магазин / киоск) с последующей перекачкой в нее 
привезенной воды и, наконец, разливом ее из стационарной емкости в течение нескольких дней 
в тару потребителя непосредственно в торговом зале. 

3. Производство питьевой воды в отдельном цехе, разлив готового продукта в производственных 
условиях на специализированном оборудовании в укупоренные для транспортировки 19-ти 
литровые поликарбонатные предварительно простириллизованные бутыли с последующей их 
доставкой в тот же день непосредственному потребителю. 
Собственный опыт производства воды высокой очистки, постоянные консультации со 

специалистами регионального центра стандартизации и службы санитарно-эпидемиологического 
контроля позволяют установить и конкретизировать следующие критические контрольные точки 
(точки, контроль за которыми важен и необходим для гарантированной реализации населению 
доочищенной воды, соответствующей действующим стандартам качества):  
− параметры санитарно-гигиенического состояния производственных помещений, в том числе по 

показателям микробиологического контроля за объектами внешней среды – поверхностями и 
воздухом в помещениях, одеждой операторов, др.;  

− параметры режима работы линии подготовки воды (по ресурсу блока, имеющего минимальную 
производительность); 

− санитарно-гигиенический режим эксплуатации трубопроводов, шлангов и резервуаров для 
транспортировки и хранения питьевой воды, включая пробоотборные краны на блоках линии 
по подготовке воды; 

− состояние здоровья операторов, включая микробиологический контроль чистоты их рук; 
− параметры качества воды до и после обработки на линии подготовки воды (во всех установках 

по органолептическим, физико-химическим показателям и параметрам эпидемической 
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безопасности – еженедельно, по показателям химической безопасности – ежемесячно или 
еженедельно, в зависимости от типа линии по подготовке воды и способа обработки воды). 

− параметры соответствия физико-химических свойств тары, в которую разливают дочищенную 
питьевую воду параметрам, заявленным ее (тары) изготовителями. 
Таким образом, основные контрольные точки определены и описаны. После завершения 

этапа установления и конкретизации контрольных точек, будет проведена идентификация рисков и 
выполнены процедуры в соответствии с концепцией «управления рисками».  

Полученные результаты дадут возможность оценить преимущества и недостатки 
существующих и проектируемых технологических процессов, оборудования и предприятий по 
производству дочищенной питьевой воды, а качество воды – как критерий безопасности, в основу 
которого положена концепция «управления рисками». 

 
 

УДК: 620.179.15 : Х338.439 + 691] 
СУЧАСНІ РАДІОЛОГІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ТА БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Н. М. Дідковська, Д. Ф. Абідулліна, Т. П. Явтушенко, Є. В. Вікулін 
Випробувальна лабораторія «Прод-Тест»,  

ДП «Кривбасстандартметрологія» 
 
Радіаційна ситуація в Україні характеризується наявністю складного поєднання 

різноманітних джерел опромінення людини, які діють одночасно: індустріальні, медичні, а також 
пролонговані аварійні та техногенно-підсиленні природні, а також ті, що супроводжують відходи 
виробництва, залишки минулих технологій, тощо. 

Досі залишається актуальним питання радіонуклідного зараження територій після аварії на 
Чорнобильській атомній станції. Міграція радіонуклідів, що випали на земну поверхню, вглиб 
ґрунтового шару відіграли важливу роль у формуванні дозового навантаження на організм живих 
істот. Природне заглиблення радіонуклідів у ґрунт, та їх поступовий розпад не можуть забезпечити 
нам впевненість у захищеності в майбутньому. Постійний розвиток техногенного характеру, 
зумовлює наявність періодичних радіаційних викидів. Поступовий перехід технологій спрямований 
на поліпшення екологічного стану довкілля дуже не проста задача, потребуюча серйозні інвестиції 
та інноваційні рішення.  

Дуже важливим питанням при всьому цьому радіаційному навантаженні є контроль безпеки 
харчової та будівельної продукції. Використання забрудненого матеріалу може призвести до 
внутрішнього або зовнішнього опромінення. Забезпечення безпеки людини, контролем сировини та 
готової продукції за показниками безпеки, є складовою процесу оздоровлення нації. 

Нами розроблена та впроваджена «Індивідуальна методика визначення питомої активності 
137Cs і 90Sr в харчовій продукції, продовольчій сировині і воді, 226Ra, 232Th, 40K і сумарної 
ефективної питомої активності в будівельних матеріалах і посуді сцинтиляційним методом 
реєстрації іонізуючих часток на РВ-БГ (радіометр вибірковий бета-гамма-) з використанням 
програмного забезпечення». Селективність реєстрації випромінювання різних радіонуклідів 
забезпечується відбором імпульсів по амплітуді та формі з послідуючим перетворенням у спектр. 
Ідентифікація радіонуклідів проводиться методом порівняння отриманих значень ліній енергій з 
бібліотечними, програмно. 

Звичайно при радіологічних випробуваннях використовується принцип «один прилад, 
методика – визначення одного конкретного ізотопу», це потребує великої апаратної бази та затрат 
часу. Особливість розробленої нами методики полягає в універсальності виявлення ізотопів 226Ra, 
232Th, 40K, 137Cs і 90Sr у продукції з використанням одного приладу. 

В методиці реалізовані такі методи пробопідготовки харчової продукції як: радіохімічний та 
сухої мінералізації.  

Харчова продукція умовно поділена на 3 групи, згідно переважного вмісту основних 
органічних речовин, у таблиці 1. 

Згідно цієї класифікації проводиться попередня обробка зразка. 
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Таблиця 1 – Класифікація харчової продукції 

Група Переважний вміст органічних речовин Продукція Попередня обробка 

І 25% – 70% білка м’ясо, молоко, яйця кислотна денатурація білка 

ІІ 30% – 80% вуглеводів цукор, зернові, плоди, овочі, гриби лужний гідроліз полісахаридів

ІІІ основу складають жири та олія олії, жирові продукти омилення складних ефірів 
жирних кислот 

Освітлені важливі питання однорідності проб харчової та будівельної продукції. 
Визначені об’єми проб, для кожного виду продукції, з урахуванням реальної калібровочної 

геометрії вимірювання.  
Модернізована геометрія кювети для визначення 90Sr у харчовій продукції, завдяки чому 

оптимизований час пробопідготовки. 
Методика оцінена на придатність згідно вимогам ДСТУ ISO 17025, отримані валідаційні данні 

свідчать про високу достовірність і правильність результатів. Постійний моніторинг збіжності 
вимірювань, верифікація, використання контрольних зразків обумовлюють стабільність отриманих 
даних. 

Результати вимірювань обчислюються з використанням розробленого автоматичного робочого 
місця на основі програмного забезпечення Microsoft Excel з урахуванням вимог: НРБУ – 97 «Норми 
радіаційної безпеки України» та ДР-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у 
продуктах харчування та питній воді». 

 
1. ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та 

калібрувальних лабораторій» 
2. Методическое пособие «Избирательный бета-гамма- радиометр РИ-БГ» 
3. «Методические рекомендации. Оценка радиационной обстановки окружающей среды», МЗ 

УССР, К. – 1988 
4. «Химический состав пищевых продуктов» под редакцией А.А. Покровского 

 
 

УДК: 582.47 : 581.4 (477.85) 
МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ХВОЇ PICEA ABIES (L.) KARTS. У ПРОМИСЛОВИХ 

ЗОНАХ МІСТА ЧЕРНІВЦІ 
О. В. Дрищ, Т. В. Морозова 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 
 
В промислових локальних районах вплив аеротехногенних забруднень на лісові екосистеми 

нерідко досягає критичного рівня, викликаючи незворотні порушення функціональних 
системоутворюючих зв’язків та зміни в їх структурі. Для визначення екологічно залежних і 
адаптивно значущих реакцій виду теоретичну важливість набувають дослідження структурних 
особливостей та ступеня мінливості кількісних морфометричних та спадкових ознак в 
маргінальних популяціях. 

Абіотичні фактори урбоекосистеми формують певні адаптаційні ознаки біоти. В першу чергу 
це проявляється у морфометричних змінах, які є наслідком біохімічних та фізіологічних процесів. 
Характеристика морфометричних параметрів хвої дає об’єктивну оцінку стану асиміляційного 
апарату рослин у досліджуваних умовах.  

Для дослідження відбирали дерева приблизно одного віку, що зростали в умовах 
урбоекосистеми у різних функціональних зонах. Досліди проводили окремо у верхній, середній та 
нижній частинах хвої Моніторингові площадки визначали з урахуванням ступеню антропогенного 
навантаження. Пости спостереження розміщали згідно ситуаційної карти-схеми зони впливу 
підприємства. В цілому дослідження проведені поблизу шести підприємств урбоекосистеми: 
цегельний завод, меблевий комбінат, хлібозавод, машзавод, підприємство облтепломережі, 
гумовзуттєва фабрика. Для вивчення впливу викидів конкретного підприємства на урбоекосистему 
проводили оцінку екологічних параметрів у трьох зонах: територія підприємства (промислова 
зона), санітарно-захисна зона (зона розсіювання) та селітебна (житлова) зона. Повторність дослідів 
чотирикратна. Результати опрацьовані статистично за допомогою програми Excel. 
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Нами проведено дослідження морфометричних показників хвої Picea abies (L.) Karts. в 
умовах різного ступеню антропогенного навантаження. Результати досліджень довжини хвої Picea 
abies (L.) Karts представлені у таблиці 1. Як видно, з наведених даних довжина хвої залежить від 
рівня аеротехногенного забруднення. Зокрема нами було встановлено достовірне зменшення 
довжини хвої на промислових майданчиках всіх досліджених підприємств.  

Довжина хвої Picea abies (L.) Karts коливалася від 14,6 до 20 мм, в той час як у контролі 
даний показник становив 22,5 мм. В цілому, аналіз результатів наших досліджень показав 
зменшення досліджуваного параметру в умовах підвищеного аеротехногенного навантаження на 
11-35 %. 

Найменша довжина хвої відмічена у видів, що зростали на промисловому майданчику 
підприємства облтепломережі. У житловому масиві навколо досліджених підприємств 
спостерігалось вирівнювання досліджуваного показника до контрольних значень. Різниця за 
досліджуваним показником між контрольним і дослідним варіантами була статистично 
недостовірною при 5 % рівні значущості. 

Таблиця 1 – Довжина хвої Picea abies (L.) Karts у різних точках дослідження урбоекосистеми, мм 
№ 
п/п Точка біомоніторингу Промисловий майданчик Житлова зона 

1 Цегельний завод 16,9 ± 0,45* 18,9 ± 0,29* 
2 Меблевий комбінат 18,5 ± 0,38* 20,1 ± 0,48 
3 Хлібозавод 17,6 ± 0,31* 22,3 ± 0,56 
4 Машзавод 18,3 ± 0,42* 19,8 ± 0,36 
5 Підприємство облтепломережі 14,6 ± 0,33* 19,2 ± 0,49 
6 Гумовзуттєва фабрика 20,0 ± 0,32* 19,0 ± 0,36 

Контроль 22,5 ± 0,39 

Примітка. *– достовірна відмінність від контролю (p < 0,05) 

У дослідженнях Ниомаркина М. К., Фридвальски Л. показано, що зменшення довжини хвої 
спостерігається по мірі наближення до джерела викиду. Крім того, автори відмічають зменшення 
також довжини пагона на атропогенно забруднених територіях у порівнянні з контролем. Отримані 
нами результати стосовно довжини хвоїнок корелюють з збільшенням полютантів у атмосферному 
повітрі, що дозволяє нам зробити припущення про вплив промислових полютантів, що містяться у 
викидах джерел забруднення досліджених промислових підприємств на морфометричні показники 
хвої Picea abies (L.) Karts., що зростає у забрудненній зоні. 

На відміну від довжини хвоїнок Picea abies (L.) Karts., їх ширина виявилася ознакою менш 
мінливою. У всіх точках моніторингу нами встановлена практично незмінна ширина хвої, 
незалежно від рівня аеротехногенного навантаження (табл. 2). Результати наших досліджень 
показали, що середня довжина хвої Picea abies (L.) Karts. складає один мм. 

Таблиця 2 – Ширина хвої Picea abies (L.) Karts у різних точках дослідження урбоекосистеми, мм 
№ 
п/п Точка біомоніторингу Промисловий майданчик Житлова зона 

1 Цегельний завод 1,0 ± 0,02 1,0 ± 0,03 
2 Меблевий комбінат 1,0 ± 0,02 0,9 ± 0,03 
3 Хлібозавод 1,0 ± 0,02 1,1 ± 0,03 
4 Машзавод 1,0 ± 0,02 1,0 ± 0,02 
5 Підприємство облтепломережі 1,0 ± 0,03 1,0 ± 0,03 
6 Гумовзуттєва фабрика 0,9 ± 0,03 1,0 ± 0,01 

Контроль 1,2 ± 0,03 

Отже, проведений нами аналіз морфометричних показників хвої показав значне зменшення 
довжини хвої Picea abies (L.) Karts. на територіях промислового забруднення атмосферного повітря. 
Крім того нами відмічено, що ширина хвої у порівнянні з довжиною ознака менш мінлива і 
відповідно більш стійка до промислових полютантів. 

Разом з тим нами відмічено, що у зазначених тест-обєктах виявлено збільшення опушеності 
пагонів за рахунок зростання кількості хвоїнок на 10 см пагону, так у всіх точках дослідження 
показник перевищував контрольне значення, хоча достовірної різниці встановлено не було 
(знаходиться у межах похибки при 5 % рівні значущості) (табл. 3). У житловому масиві навколо 
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гумовзуттєвої фабрики показано достовірне збільшення даного показника, яке перевищувало 
контрольне значення у 1,3 рази. 

Таблиця 3 – Число хвоїнок на 10 см пагона Picea abies (L.) Karts 
в різних точках дослідження урбоекосистеми 

№ 
п/п Точка біомоніторингу Промисловий майданчик Житлова зона 

1 Цегельний завод 168 ± 5,8 161 ± 7,6 
2 Меблевий комбінат 131 ± 8,2 126 ± 9,3 
3 Хлібозавод 133 ± 7,2 148 ± 8,1 
4 Машзавод 143 ± 9,3 137 ± 6,9 
5 Підприємствао облтепломережі 159 ± 6,5 143 ± 8,4 
6 Гумовзуттєва фабрика 146 ± 7,5 197 ± 9,7* 

Контроль 156 ± 8,4 

Примітка. *– достовірна відмінність від контролю (p < 0,05) 

Результати дослідження зміни сухої маси хвої у моніторингових точках наведені у таблиці 4. 
отримані результати дають змогу помітити загальну тенденцію до зменшення сухої маси в умовах 
аеротехногенного забруднення. 

Таблиця 4 – Суха маса хвої Picea abies (L.) Karts у різних точках дослідження урбоекосистеми, мг 
№ п/п Точка біомоніторингу Промисловий майданчик Житлова зона 

1 Цегельний завод 2,8 ± 0,2* 3,7 ± 0,3* 
2 Меблевий комбінат 3,4 ± 0,2* 4,1 ± 0,3* 
3 Хлібозавод 2,6 ± 0,2* 4,0 ± 0,2* 
4 Машзавод 3,8 ± 0,3* 3,9 ± 0,1* 
5 Підприємство облтепломережі 3,2 ± 0,2* 2,9 ± 0,1* 
6 Гумовзуттєва фабрика 4,1 ± 0,2* 4,8 ± 0,4 

Контроль 5,2 ± 0,4 

Примітка. *– достовірна відмінність від контролю (p < 0,05) 

Сума маса хвої Picea abies (L.) Karts. на досліджуваних територіях коливалася від 2,6 мг до 4,8 
мг, натомість суха маса хвої у контролі складала 5,2 мг. Причому вірогідна відмінність від 
контролю спостерігалась у всіх точках моніторингу за виключення житлового масиву навколо 
гумовзуттєвої фабрики. 

Характерною ознакою неблагополуччя навколишнього середовища і особливо газового 
складу атмосфери служить поява різного роду хлорозів і некрозів. У досліджуваних об’єктах 
спостерігався різний відсоток некротизованих хвоїн Picea abies (L.) Karts. навколо промислових 
підприємств.  

Так, нами відмічено 12 % некрозів хвоїнок у ялин, які зростали на промисловому майданчику 
меблевого комбінату. Крім того необхідно відміти, що навіть у житловому масиві навколо даного 
підприємства виявлено 9 % некрозу хвої (дані пошкодження хвої можна віднести до другого класу 
ушкодження – некроз верхівковий, крайовий та плямистий). У цих рослин спостерігалося суцільне 
пожовтіння хвої та опадання її знизу крони та біля основи гілок. 

Отже морфологічна оцінка стану хвої Picea abies (L.) Karts. показала, що асиміляційний 
апарат в умовах антропогенно навантаженої зони був зменшених розмірів, ушкоджений некрозами 
(поблизу меблевого комбінату). Наявність різного характеру ушкоджень свідчить про негативний 
вплив запиленості та загазованості атмосферного повітря. Наслідком цього може бути передчасне 
старіння деревних насаджень, зрідження та передчасне опадання хвої. 

Проведені нами дослідження показали зменшення довжини хвої Picea abies (L.) Karts. на 
територіях промислового забруднення атмосферного повітря. Відмічено, що ширина хвої у 
порівнянні з довжиною ознака менш мінлива і відповідно більш стійка до впливу промислових 
полютантів. Встановлено зниження абсолютно сухої маси хвої в умовах аеротехногенного 
забруднення. 
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Місто Кременчук (Полтавська обл., Україна) – промисловий центр Середнього Придніпров’я з 

високим рівнем індустріалізації. Промислові підприємства та транспорт міста постачають у 
навколишнє середовище забруднюючі речовини у тому числі важкі метали (ВМ). Локалізація та 
інтенсифікація постачання техногенних потоків важких металів у навколишнє середовище 
призводить до порушення первісних характеристик ґрунтів, обумовлює формування техногенних і 
біохімічних провінцій. 

Представлені відомості присвячені дослідженню розподілу важких металів як складових 
викидів промислових підприємств і транспорту у ґрунтах міста. Накопичення промислових викидів у 
ґрунті приводить як до зміни фізико-хімічних властивостей ґрунтів, так і до появи нового 
забруднювача компонентів біосфери – ґрунту. Проведений аналіз ґрунтів дозволив виявити 
особливості міграції важких металів в ґрунті, оцінити забруднення ґрунтів міста важкими металами і 
виявити геохімічні аномалії розповсюдження металів у ґрунтах. 

Об’єктом дослідження були ґрунти селітебної, рекреаційної та промислової зон міста, в яких 
визначались важкі метали (Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Cd) атомно-абсорбційним методом у валовій та 
рухомій формі. 

Важкі метали техногенного походження змінюють фізико-хімічні властивості ґрунту, 
впливають на мікро- та мезофауну культурбіогеоценозів, на процеси розкладу органічної речовини і 
кругообіг поживних елементів. Тому в роботі вивчені фізико-хімічні та хімічні властивості ґрунтів і 
розкриті кореляційні зв’язки вмісту важких металів у ґрунті з цими показниками. Виявлені геохімічні 
аномалії розповсюдження ВМ у ґрунтах міста і визначена ступінь стійкості ґрунтів до забруднення.  

Для дослідження з урахуванням забруднення атмосферного повітря на території міста 
закладено 20 пробних площ: ПП 101хУ – парк Воїнів-Інтернаціоналістів; ПП 102У – ТЕЦ; ПП 103У – 
Укрмаш-Вагонобудівельний завод; ПП 104У – завод Технічного вуглецю; ПП 105У ПП 106У – 
Сталеливарний завод; ПП 107У – парк ім.І.Ф.Котлова; ПП 108У – заводи КрАЗ, Коліс; ПП 109У – 
завод Силікатної цегли; ПП 110У – вагонне депо ст. Кременчук; ПП 111У – завод ЗБШ; ПП 112У – 
парк Комсомольський; ПП 113У – Малокохнівський гранкар’єр; ПП 114У – Шкіряно-шорний 
комбінат; ПП 115У – Міськмолокозавод; ПП 116У – завод «Кредмаш»; ПП 117У – парк МЮДа; ПП 
118У – парк «Придніпровський»; ПП 119У – проспект 50-річчя Жовтня; ПП 120У – зелена зона 
заводів КрАЗ, Коліс. Фоновою територією був обраний парк ім. І.Ф.Котлова площею близько 10 га, 
розташований на правому березі р. Дніпро на значній відстані від промислових підприємств, які 
об’єднані в п’ять технозон: північна, південна, західна, східна, центральна. В межах технозон, як 
показали дослідження ґрунтів, природний ґрунтовий покрив на більшій частині міста знищений, або 
піддається значним змінам. Істотне місце в м. Кременчуці займають насипні ґрунти з легким 
гранулометричним складом. На основі результатів наших досліджень та класифікації міських ґрунтів 
Строганової М.М. (1998), ґрунтів України Тихоненка Д.Г.(2001), та методичних рекомендацій Мірзак 
О.В. (2001), встановлені наступні підтипи ґрунтів міста Кременчука: індустроземи, культуроземи, 
урбодернові ґрунти, рістоземи. 

У технозонах м. Кременчука середній вміст важких металів у ґрунті перевищує фоновий від 1,1 
до 9,8 разів, окрім Ni та Cd, їх концентрація в деяких техногенних зонах нижча за фонову внаслідок 
вимивання в нижчі шари ґрунту. 

Концентрація ВМ у культуроземах фонової території наступна: Fe – 106,2 мг/кг абс. сухого 
грунту; Mn – 26,0 мг/кг; Cu – 0,5 мг/кг; Zn – 12,0 мг/кг; Ni – 26,0 мг/кг; Pb – 19,0 мг/кг; Cd – 2,4 мг/кг. 
Культурозем фонової території (умовно вважаємо) не підлягає впливу антропогенного фактору. 
Вміст ВМ у ґрунтах, що знаходяться під впливом техногенезу: індустроземах, культуроземах, 
урбодернових ґрунтах, рістоземах, від 1,5 до 77 разів більший у порівнянні з ґрунтами фонової 
території. За перевищенням їх концентрації над фоновою складені наступні ряди: 
Fe: культуроземи (13,6 рази) > індустроземи (12,0 разів) > урбодернові ґрунти (10 разів) > рістозем 
(2,4 рази).  
Mn: індустроземи (7,0 разів) > культуроземи (5,0 разів) > рістозем (3,5 рази) > урбодернові 
ґрунти (3,0 рази). 
Cu: індустроземи (77,0 разів) > культуроземи (7,0 разів) > рістозем (6,0 разів) > урбодернові ґрунти 
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(4,0 рази). 
Zn: індустроземи (42,0 раз) > урбодернові ґрунти (9,0 разів) > рістозем (3,4 рази) >  
культуроземи (2,0 рази). 
Ni: індустроземи (2,0 рази) > урбодернові ґрунти (2,0 рази) > культуроземи (1,5 рази) > 
рістозем (не перевищує). 
Pb: індустроземи (2,0 рази) > культуроземи (2,0 рази) > урбодернові ґрунти > рістозем (0). 
Cd: вміст кадмію в ґрунтах міста не перевищує фоновий. 

В розподілі ВМ по ґрунтовому профілю не виявлено конкретних закономірностей внаслідок 
порушення та перемішування генетичних горизонтів. Пористість та невисока ємність поглинання 
створюють сприятливі умови щодо вимивання ВМ до ґрунтоутворюючої породи. Розподіл рухомих 
форм важких металів по ґрунтовому профілю повністю збігається з розміщенням валових форм. За 
процентним співвідношенням рухомих форм до нерухомих в ґрунтах Кременчука метали можна 
розподілити на дві умовні групи:  
І група металів (Mn, Cu, Pb, Cd) – процентний вміст рухомих форм складає > 40%. 
ІІ група металів (Fe, Zn, Ni) – співвідношення рухомих форм від валових складає < 40%. 

На території міста встановлено тісний кореляційний зв’язок ВМ з фізико-хімічними 
властивостями ґрунтів. Концентрація кадмію зростає із збільшенням кислотності ґрунту, зменшенням 
сухого залишку та фізичної глини. Вміст свинцю зростає із зменшенням показників фізичної глини і 
ступеня насиченості основами. Якщо в ґрунті збільшується ємність поглинання, то концентрація 
заліза і марганцю в міському ґрунті збільшується. 

Розрахунки ступеня стійкості ґрунтів до забруднення показали, що ґрунти рекреаційних підзон 
м. Кременчука на порядок стійкіші, ніж ґрунти промислово-селітебних зон. У межах міста 
Кременчука виявлені поліелементні геохімічні аномалії в розподілі металів у грунті: залізо-
марганцево-свинцева (СПК=74,73); залізо-мідно-марганцева (СПК=139,86); залізо-мідно-свинцева 
(СПК=190,78), залізо-мідна (СПК=118,35) та ін. 

Виявлено на території міста п’ять зон забруднення ґрунтів: зона максимального, дуже 
сильного, середнього, слабкого забруднення та дуже слабкого, згідно з прийнятою в Україні шкалою 
СПК ВМ для ґрунтового покриву. 

Наші дослідження дозволили провести оцінку екологічної ситуації території міста: складена 
картосхема забруднення важкими металами ґрунтового покриву м. Кременчука, виявлена зона 
максимального забруднення ґрунтів. Отримана інформація може бути використана при проведені 
природоохоронних заходів у м. Кременчуці в інтересах його мешканців. 
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Для міста Запоріжжя, як і усього півдня України, характерний високий ступінь синантропізації 

рослинного покриття, що викликано розвитком промисловості, транспорту, великою кількістю 
населення. До складу синантропної рослинності входять і рудеральні рослини, тобто бур’яни, які 
ростуть в зонах промислових підприємств, біля житлових будівель, на пустирях, узбіччях доріг, 
залізничних насипах. Бур’янам притаманна велика біологічна пластичність щодо теплового, водного, 
повітряного і поживного режиму ґрунту, морфологічна мінливість та велика здатність до 
розмноження, що сприяє успішному конкуруванню з культурними рослинами. Часто бур’яни мають 
різні пристосування, які дозволяють їм уникати знищення людиною та тваринами. Рудеральні 
рослини проникли не тільки в штучні, а і в природні фітоценози [1, 2]. 

Розповсюдження рудеральних бур’янів призводить до цілої низки проблем, що потребують 
негайного вирішення. Це, з одного боку, зниження біологічної різноманітності, засмічення 
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природних фітоценозів агресивними адвентивними видами. З другого – деякі рудеральні рослини 
мають алергенні властивості і викликають тяжкі захворювання. Одним із алергенів є пилок цих 
рослин. Характерною рисою полінозів є чітко виражена сезонність, що пов’язана з періодами 
вегетації рослин [3, 4]. 

Пріоритетне місце серед рудеральних рослин з алергенними властивостями належить видам 
полину, кропивам, амброзії, лободі. Широко розповсюджена в нашому місті амброзія полинолиста, 
що засмічує подвір’я та вулиці, присадибні ділянки, сади, парки, городи. Сходи рослини з’являються 
в квітні-травні, а цвітіння починається з другої половини липня і триває до жовтня [5]. 

Для вдалої боротьби з цим агресивним адвентивним видом необхідне проведення детальних 
досліджень біології розвитку рослини.  

Метою нашої роботи було вивчення динаміки росту та розвитку карантинної амброзії 
полинолистої. В задачі дослідження входило вивчення інтенсивності проростання амброзії 
полинолистої, морфологічних показників дослідних рослин в залежності від строків схожості. 

Дослідження проводились на дослідних ділянках станції юнатів м. Запоріжжя у вегетаційний 
період 2005 року. Встановлено, що проростання насіння амброзії полинолистої відбувається на 
протязі травня-червня в зв’язку з чим дорослі рослини були поділені на три групи: ранньосхожі, 
середньосхожі, пізньосхожі (рис.). В цих групах були проведені дослідження динаміки росту 
надземної частини амброзії полинолистої та кількісних морфологічних ознак (табл.). 

Нами встановлено, що інтенсивність росту амброзії полинолистої залежить від строків 
схожості і найбільшу висоту мають ранньосхожі рослини. 

 

Таблиця – Характеристика деяких морфологічних ознак рослин амброзії різних строків схожості 
Ознака Ранньосхожі Середньосхожі Пізньосхожі 

Кількість листків, шт 16,6 ± 0,81 11,7 ± 0,88 8,4 ± 0,69 
Кількість бокових стебел, шт 12,0 ± 0,31 9,6 ± 0,37 7,0 ± 0,25 

Кількість суцвіть, шт 49,0 ± 3,04 24,2 ± 1,31 10,9 ± 0,65 

Як видно з таблиці, ранньосхожі рослини мають і найбільшу кількість листків, стебел та 
суцвіть. Так, кількість листків та стебел у них майже вдвічі перевищує пізньосхожі рослини, а 
кількість суцвіть майже в 5 разів більша, ніж у пізньосхожих рослин. Суттєво відрізняються від 
пізньосхожих і середньосхожі рослини. Кількість суцвіть у них приблизно в 2 рази перевищує цей 
показник у пізньосхожих рослин. 

Таким чином, при вивченні динаміки росту амброзії полинолистої виявлено, що ранньосхожі 
рослини досягають значно більшої висоти у порівнянні з середньосхожими та пізньосхожими 
рослинами. Показники інших морфологічних ознак також більші у ранньосхожих рослин. Вони 
мають більшу кількість бокових стебел, листків та суцвіть. В цілому чим пізніше з’являється бур’ян, 
тим коротше його вегетаційний період,у який проходить весь життєвий цикл амброзії полинолистої 

Рисунок - Динаміка росту надземної частини амброзії полинолистої різних строків 
схожості

0

20

40

60

80

100

15.05.2005 07.07.2005 22.07.2005 19.08.2005 02.09.2005

В
ис
от
а,

 с
м

Середньо Ранньо Пізньосхожі



 Розділ 7. Промислова екологія  

 469

від насіння до насіння.  
Проте, незважаючи на те, що кількість генеративних органів у пізньосхожих рослин майже в 

п’ять разів менша, ніж у ранньосхожих, всі вони дають велику кількість насіння та мають алергенні 
властивості. Всі групи рослин амброзії полинолистої продукують життєздатне насіння. Процент 
проростання насіння всіх груп не має вірогідної різниці. 
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Кожна водойма або джерело води (річка, озеро, водосховище, ставок, джерело) пов’язані із 

оточуючим його довкіллям. На поверхневі водойми мають вплив умови формування 
поверхневого та підземного водного стоку, різноманітні природні явища, індустрія, 
промисловість та комунальне господарство, господарська (включаючи і сільськогосподарську) та 
побутова діяльність людини. Наслідком цих впливів є привнесення у водне середовище нових, не 
властивих йому речовин – забруднювачів, що погіршують якість води [2]. 

В останні два-три десятиліття 20-го століття обов’язковими складовими частинами 
гідроекологічної оцінки впливу людини на аквасистеми є еколого-токсикологічна характеристика 
[3]. Вона передбачає, як визначення вмісту власне забруднюючих речовин (пестицидів, важких 
металів, нафтопродуктів, фенолів, синтетичних поверхнево активних речовин та інших), так і 
оцінку міграції, трансформації та накопичення їх в екосистемах водних об’єктів , в абіотичній 
частині (вода та донні відклади) і в гідробіонтах різних трофічних рівнів. 

В наслідок появи токсичних речовин вода набуває негативних властивостей – стає 
отруйним для живого середовищем. Процес поширюється на донні відклади, прибережні ґрунти, 
зависі та водні організми, що накопичують токсичні речовини в своїх органах та тканинах. З 
точки зору екології, надходження токсичних речовин в воду розглядають як процес токсифікації. 

Оцінка еколого-токсикологічного стану урбанізованих водойм, які є часткою 
навколишнього середовища для міського населення, заслуговує на належну увагу зі сторони 
гідроекологів. 

В 2003 році науковцями Інституту гідробіології НАН України проводилися роботи по 
отриманню еколого-токсикологічних характеристик водойм м. Києва. Вивчення цих 
характеристик здійснюється по основним показникам визначення вмісту токсичних речовин у 
воді водойм, визначення вмісту токсичних речовин у донних відкладах водойм та ґрунтах 
прибережної смуги, визначення вмісту важких металів та пестицидів в м’язах риб та 
макрооезхребетних (прісноводних раках). Однією з водойм міста Києва, де було проведено 
дослідження – озеро Тягле [1]. 

Озеро Тягле розташоване в лівобережній частині міста Києва, Дарницького району, 
мікрорайону Осокорки на території житлового масиву. В геоморфологічному відношенні озеро 
Тягле зосереджено в поймі ріки Дніпро. Максимальна глибина складає 45 – 50 м, а переважаюча 
– 20-25м. Довжина озера становить 1,1 км, максимальна ширина –1000 м, мінімальна ширина – 
700 м [2]. Водойма має штучне походження та є непроточною – озеро, що утворилося на місці 
піщаного кар’єру, в результаті намивання будівельного майданчика для житлового масиву під час 
інтенсивної забудови району. Тож, сучасні розміри озера, його глибина, обриси берегів 
сформовані як водойма кар’єрного. Наповнення чаші озера Тягле відбувається за рахунок 
підземних вод та поверхневого стоку (за даними ДКП «Плесо»).  

Вплив на якість води в озері Тягле визначається за рахунок змиву з забруднених ґрунтів 
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атмосферних опадів та забрудненою сміттям територією. Це спричинює посилений 
антропогенний тиск на всі її компоненти, як біотичні, так і абіотичні. Даний процес сприяє 
посиленому розчиненню ряду забруднюючих токсичних речовин, а найбільш – важких металів, 
пилу. 

Як показали дослідження, в озері Тягле спостерігається перевищення ГДК по вмісту у воді 
свинцю (від 1,8 – 3,2 мг/дм3, при ГДК 0,03), міді (від 1,0 – 4,2 мг/дм3, при ГДК 1,0), марганцю 
(0,06-0,23 мг/дм3 при ГДК 0,1) та особливо по фенолам (поверхневий шар 62,26-79,70 мкг/дм3 при 
ГДК 10,0 та придонному шарі 69,20-83,20 мкг/дм3 при ГДК 10,0). Більше всього це має зв’язок з 
близьким розташуванням сміттєспалювального комбінату та очисних споруд. Донні відклади 
також насичені вищезгаданими токсичними речовинами. Вміст важких металів в м’язах риб не 
перевищує ГДК. 

Біотестування водойми на вміст важких металів показала – навесні 2003 року вода з 
поверхневих шарів не була токсичною. У воді придонного шару відмічена смертність тест-
організмів: молодь церіодафній – 25 %. Влітку зафіксована загибель молоді тих же організмів, що 
досягала 30%. Дорослі особини в обох випадках залишалися живими. Восени відмічена 
смертність молоді церіодафній до 20 % – у поверхневому шарі та 45 % – у придонному шарі води. 

Дослідження токсичності проб води (поверхневий та придонний шари) проводили по 
стандартних методиках на гіллястовусих ракоподібних Daphnia magna та Ceriodaphnia affinis в 
гострих дослідах протягом 96 – 120 годин.  

Навесні 2003 року вода з поверхневого шару не була токсичною. У воді придонного шару 
відмічена смертність тест-організмів : молодь церіодафній – 25 %. Влітку також зафіксована 
гибель молоді цих же тест-організмів, що досягала 30 %. Дорослі особини в обох випадках 
залишалися живими. Восени відмічена смертність молоді церіодафній до 20 % – у поверхневому 
шарі та 45 % – у придонному шарі води. 

Отже, гідроекосистема озера Тягле знаходиться в стадії формування із-за постійного забору 
піску з котловини озера для будівельних та інших потреб комунального господарства міста. Це 
спричинює посилений антропогенний тиск на всі її компоненти, як біотичні, так і абіотичні. В 
озері, в його придонних шарах, почала формуватися сірководнева зона. Даний процес сприяє 
посиленому розчиненню ряду забруднюючих токсичних речовин, а найбільш – важких металів. 
Токсичність води, за результатами біотестування, зростає від весни до осені. Гідроекосистема та 
її біотичні компоненти поки що справляються з даним антропогенним тиском. У воді, донних 
відкладах та рибі не зафіксовано вмісту хлорорганічних пестицидів. В м’язах риб вміст 
контрольованих важких металів не перевищує ГДК для риби, як харчового продукту. 

Для покращення еколого-токсикологічного стану озера Тягле доцільно провести такі 
заходи: 
1. Необхідно стабілізувати роботи по вибору піску для різних потреб та виокремити певні 

ділянки озера для цих цілей. 
2. Зі сторони сміттєспалювального заводу необхідно створити біоплато з вищої водяної 

рослинності для посилення самоочисної здатності гідро екосистеми (рогіз, очерет та інші види 
вищої водяної рослинності). Глибини прибережної зони не повинні перевищувати 2,0 – 2,5 м з 
поступовим пониженням. 

3. Необхідно районувати озеро на певні зони (біоплато, нерестовища для риби, зона відпочинку, 
пляж і та ін.) та провести їх благоустрій.  
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Интенсивное развитие промышленности, коммунального и сельского хозяйства 

вызывает значительный рост потребления чистой питьевой и технической воды, приводит к 
увеличению количества загрязненными примесями отработанных сточных вод. Сброс сточных 
вод в водоемы предопределяет их загрязнение, а следовательно, значительно уменьшаются 
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ресурсы чистой пресной воды, ухудшается состояние окружающей среды. Поэтому в Украине на 
государственном уровнее неоднократно принимались решение о повышении эффективности 
мероприятий по охране природы, более рационального использования водных ресурсов. Для 
воплощения этих решений в жизнь чрезвычайно важной является разработка и широкое внедрение 
замкнутых циклов водопотребления, что связано с необходимостью очистки сточных вод от 
загрязнений и следующим возвращением их в процесс. Особенно важной является комплексная 
переработка сточных вод, то есть превращение загрязняющих примесей на полезные продукты. 

Внедрение на химических предприятиях комплексных организационно-технических 
мероприятий, обеспечивающих создание замкнутых систем водоснабжения, позволяет снизить 
удельные расходы свежей воды и сточных вод на единицу продукции [1]. 

Требования к химическому составу технической воды определяются условиями ее 
использования в конкретных технологических процессах. Самый больший объем воды расходуется в 
теплообменной аппаратуре на отведение лишней теплоты [2]. 

Основные причины неудовлетворительной работы систем оборотного водоснабжения 
является образование биологических обрастаний и отложений (карбоната и сульфата кальция, 
механических отложений и др.), которые приводят к осложнению работы теплообменных 
аппаратов, приводят к разрушению трубопроводов, технологического оборудования, а также к 
разрушению конструкционных материалов градирень, повышают потерю напора при движении воды 
в теплообменниках и снижают скорость теплопередачи [3]. Это в свою очередь приводит к 
значительным материальным убыткам, а также к возможности возникновения аварийных 
ситуаций. 

Биологические обрастания представляют собой совокупность организмов, поселившихся и 
развивающихся на поверхностях нагрева, охлаждаемых водой, или по тракту движений воды.  

На возможность и интенсивность развития биологических обрастаний влияет температура 
воды, сезонные изменения, свет, скорость движения воды, химический состав воды (содержание 
азота, углерода, фосфора и т.д.), степень насыщения воды кислородом. 

В оборотных, как и в природных водах, фосфор может присутствовать в различных видах. В 
жидкой фазе анализируемой воды он может быть в виде ортофосфорной кислоты и ее ионов 
(Н3РО4, H2PO4

-, HPО4
2-, PO4

3-), в виде мета-, пиро- и полифосфатов (эти вещества используют для 
предупреждения образования накипи) и в виде разнообразных фосфорсодержащих органических 
соединений (нуклеиновые кислоты, нуклеопротеиды, фосфоролипиды и др.) [4]. Соединения 
фосфора присутствуют в природных водах в ничтожных количествах, однако они имеют огромное 
значение для развития растительной жизни в водоемах и оборотных системах водоснабжения.  

Биогенные элементы способствуют массовому развитию водорослей, в результате чего вода 
становится непригодной для хозяйственно-бытового использования. Развивавшиеся водоросли 
окрашивают воду в различные цвета, и поэтому сам процесс получил название «цветение» водоемов. 
Часто причиной «цветения» воды служит сине-зеленые водоросли Aphanizomenon blos-aquae, 
окрашивающие воду в голубовато-зеленый цвет. Такой же цвет воды наблюдается при развитии 
Anabaena, Microcystis и других сине-зеленых водорослей. Но относящаяся к этому же типу 
Oscillatoria rubescens придает воде красноватый оттенок, а Aphanocapsa pulchra способна 
образовывать на поверхности воды почти черную корку. Представители зеленых (хлорококковых) 
водорослей придают воде зеленый цвет, диатомовых (Melosira, Navicula) – желтовато-коричневый, 
хризофитовых – золотисто-желтый. 

Запах воды зависит от того, какие именно водоросли вызвали «цветение» воды. От присутствия 
водорослей вода может приобретать запахи земли, свежих огурцов и др.  

При отмирании водорослей в водоеме развиваются гнилостные процессы. Бактерии, 
окисляющие органические вещества водорослей, потребляют кислород, вследствие чего в водоеме 
создается его дефицит. А для окисления органического вещества водорослей, образовавшихся в 
результате поступления в водоем со сточными водами фосфора – 320 г кислорода. Большую 
опасность для водоемов, в точки зрения их эвтрофикации, создает поступление в них даже 
очищенных сточных вод, так как в процессе очистки азот и фосфор из сточных вод удаляется не 
значительно. 

В твердой фазе в воде фосфор может быть в виде различных труднорастворимых фосфатов, 
включая природные минералы, и в виде белковых и многих других фосфорсодержащих 
органических веществ. 

Все виды фосфора определяли непосредственно после отбора пробы. Часть пробы 
фильтровали, через самый плотный мембранный фильтр или через плотный бумажный фильтр, и в 
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фильтрате определяют содержание растворимых форм фосфора. В другой части пробы находили 
суммарное содержание всех форм фосфора – «общий фосфор». При большом содержании 
органических веществ, находят «общий фосфор» в профильтрованной части пробы, в ее жидкой фазе. 

Биохимические процессы в пробе можно приостанавливали прибавлением 2-4 мл хлороформа 
на 1 л пробы. Консервирование пробы подкислением недопустимо. 

Для определения общего содержания фосфора («общего фосфора») применяли 
гравиметрический метод. Сущность метода состоит в том, что сначала проводят минерализацию 
пробы при высокой температуре с добавлением оксида магния, затем фосфат-ионы осаждают 
молибдатом в виде (NH4)3PO4·12MoO3 и осадок после высушивания при 160-180 °С взвешивают. 

Содержание «общего фосфора» в мг/л в расчете на фосфор находят по формуле: 

V
mх 10000165,0 ⋅⋅

= , (1) 

Содержание «общего фосфора» в мг/л в расчете на РО4
3- находят по формуле: 

V
my 10000506,0 ⋅⋅

= , (2) 

где m – масса (NH4)3PO4·12MoO3, мг; 
 V – объем пробы, взятой для определения, мл; 
 0,0165 и 0,00506 – коэффициенты для пересчета (NH4)3PO4·12MoO3 соответственно на Р и на РО4

3- 
В качества объекта исследования было взята вода системы оборотного водообеспечения 

предприятия ОАО «ДнепрАзот», дистиллированная вода и вода р. Днепр в районе 
Днепродзержинского водохранилища. Содержание «общего фосфора» в воде рассчитано по 
формулам (1), (2) и представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты определения фосфора в воде 
Содержание РО4

3-, мг/л Исследуемая проба воды Содержание Р, мг/л 
Содержание в пробе ПДК 

Вода системы оборотного водообеспечения 
предприятия ОАО «ДнепрАзот» 0,8527 2,6149 - 
Вода р. Днепр 1,0221 3,1344 0,5 
Дистиллированная вода 0,5818 1,7841  

Как можно видеть из таблицы наибольшее количество фосфора содержится в р. Днепр. Это 
связано с тем, что фосфорные удобрения вместе с дождевыми стоками с полей, поступают в 
Днепродзержинское водохранилище, что приводит к увеличению содержания фосфора, который в 
свою очередь благоприятно сказывается на размножении водорослей и фитопланктона, что является 
негативным фактором. 

В следствии развития водорослей вода приобретет неприятные запахи, изменяется ее вкус. 
Помимо ухудшения органолептических свойств воды водоросли создают помехи водоснабжению 
механическом закупоривании решеток и фильтров водопроводных станций. Особенно 
неблагоприятно содержание в воде соединений фосфора, так как азот в меньшей степени лимитирует 
рост водорослей потому, что многие виды водорослей способны усваивать его из атмосферы. 

В системах оборотного водообеспечения добавляют тринатрийфосфат, который является 
средством удаления накипи в водооборотных циклах. Это приводит к тому что: 
− происходит бурное развитие биологических обрастаний, которые влияют на процесс охлаждения 

оборудования; 
− зарастание бактериальной составляющей теплообменного оборудования и снижению 

теплопередачи; 
− биокоррозии; 
− закупориванию трубопроводов и возникновению аварийных ситуаций; 
− значительному увеличению материальных затрат. 

Поэтому необходима разработка и принятие эффективных мер по уменьшению содержания 
фосфора в сточных водах предприятий и разумный подход при внесении удобрений на полях. 
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К.: Лібра, 2000. – 552 с. 
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УДК: 556. 114 (477. 64 – 2) 
ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ЗАПОРОЖЬЯ 
И. Н. Кордияк, В. В. Копейка 

Запорожский национальный университет 
 
Вода – важнейший элемент среды обитания человека, от которого зависит состояние здоровья 

населения и уровень санитарно-эпидемиологического благополучия региона [1, 2]. Наибольшими 
загрязнителями водных ресурсов в Запорожской области остаются промышленные объекты черной и 
цветной металлургии, являющиеся основным источником сброса загрязненных сточных вод, что 
оказывает прямое влияние на качество воды в водозаборниках и в дальнейшем при подаче для 
бытовых нужд населению.  

Целью данной работы было изучить соответствие требованиям ГОСТ 2874-82 питьевой воды 
централизованного водоснабжения в правобережной части города Запорожья с учетом сезона года 
(2003-2005 г.г.).  

Результаты лабораторных исследований представлены в таблицах 1 и 2. Анализ данных 
таблицы 1 выявил, что питьевая вода, подаваемая централизованной системой водопровода 
правобережной части г. Запорожья, соответствует гигиеническим нормативам ГОСТ 2874-82 [3].  

Однако, данная система водоснабжения правобережной территории г. Запорожья 
характеризуется низким содержанием фторидов в питьевой воде. Так, в водопроводной воде фоновая 
концентрация фторидов колеблется от 0,13 до 0,22 мг/дм³ при норме 1,2 – 1,5 мг/дм³. Согласно 
данным литературы сниженное содержание фтора в питьевой воде может быть основной причиной 
поражения зубной эмали (развитие кариеса) у населения. При этом доля пораженного кариесом 
населения может достигать 98% [4].  

Таблица 1 – Показатели химического состава питьевой воды 
централизованной системы водоснабжения района Правого берега г. Запорожья 

Показатель Границы обнаружения в питьевой воде, подаваемой 
централизованной системой водопровода ПДК согласно ГОСТа 2874-82 

Цветность от 9° до 26° 20° (35°*) 
Мутность меньше 0,46 до 0,92 не более 1,5 по стандартной шкале 
Хлориды от 24,0 мг/дм³ до 50,0 мг/дм³ не более 350,0 мг/дм³ 
Сульфаты от 34,7 мг/дм³ до 80,3 мг/дм³ не более 500,0 мг/дм³ 
Фториды от 0,13 до 0,22 мг/дм³ 1,2 – 1,5 мг/дм³ 
Сухой остаток от 200,4 мг/дм³ до 448,8 мг/дм³ не более 1000,0 мг/дм³ 
Общее железо от 0,02 мг/дм³ до 0,18 мг/дм³ не более 0,3 мг/дм³ 
Общая жесткость от 2,7 моль/м³ до 5,4 моль/м³ не более 7,0 моль/м³ 

* – допустимое изменение показателя качества питьевой воды с учетом конкретной ситуации по запросу региона, 
утвержденное Главным государственным санитарным врачом Украины. 

Таблица 2 – Показатели химического состава питьевой воды 
централизованной системы водоснабжения района Правого берега г. Запорожья с учетом сезона года 

Границы обнаружения в питьевой воде, подаваемой централизованной системой водопровода Показатели 
декабрь-февраль март-май июнь-август сентябрь-ноябрь 

Цветность 12° до 18° 9° до 26° 6° до 21° 9° до 24° 
Мутность менее 0,46 до 0,92 менее 0,54 до 0,92 менее 0,46 до 0,46 менее 0,46 до 0,92 

Хлориды 30,0 мг/дм³ до 39,0 
мг/дм³ 

30,0 мг/дм³ до 50,0 
мг/дм³ 

26,5 мг/дм³ до 38,5 
мг/дм³ 

24,0 мг/дм³ до 50,0 
мг/дм³ 

Сульфаты 34,7 мг/дм³ до 59,7 
мг/дм³ 

38,0 мг/дм³ до 80,3 
мг/дм³ 

37,7 мг/дм³ до 60,9 
мг/дм³ 

36,9 мг/дм³ до 58,3 
мг/дм³ 

Фториды 0,14 мг/дм³ до 0,19 
мг/дм³ 

от 0,16 мг/дм³ до 0,21 
мг/дм³ 

от 0,13 мг/дм³ до 0,21 
мг/дм³ 

от 0,14 мг/дм³ до 0,22 
мг/дм³ 

Сухой остаток 202,0 мг/дм³ до 302,8 
мг/дм³ 

200,4 мг/дм³ до 448,8 
мг/дм³ 

202,0 мг/дм³ до 373,6 
мг/дм³ 

228,0 мг/дм³ до 301,2 
мг/дм³ 

Общее железо 0,06 мг/дм³ до 0,18 
мг/дм³ 

0,06 мг/дм³ до 0,12 
мг/дм³ 

0,06 мг/дм³ до 0,12 
мг/дм³ 

0,02 мг/дм³ до 0,14 
мг/дм³ 

Общая жесткость 2,7 моль/м³ до 4,85 
моль/м³ 

3,15 моль/м³ до 5,4 
моль/м³ 

3,05 моль/м³ до 4,58 
моль/м³ 

3,05 моль/м³ до 4,05 
моль/м³ 

Примечание: ПДК согласно ГОСТа 2874-82 см. в Таблице 1. 
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Анализ сезонных особенностей химического состава питьевой воды (табл. 2) при соответствии 
гигиеническим нормам выявил наиболее значимое повышение цветности и большинства показателей 
минерального состава питьевой воды (хлориды, сульфаты, фториды, сухой остаток, общая жесткость) 
в паводковый период (март-май). 

В связи с тем, что для населения правобережной части г. Запорожья фактором риска для 
здоровья является низкое содержание фтора, рекомендуется проведение фторирования воды, 
подаваемой централизованным водоснабжением. Повышение цветности и содержания минеральных 
веществ в питьевой воде в весенний период требует более частого забора и развернутого анализа 
проб питьевой воды централизованного водоснабжения в указанный период для гигиенических 
исследований.  
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В наш час висока концентрація промисловості та техногенне забруднення викликають 

катастрофічне збіднення фітогенофонду й деградацію природного рослинного покриву. Основними 
джерелами забруднення довкілля є викиди коксохімічних, металургійних заводів, підприємств по 
випуску лакофарбових виробів, пластмас, асфальту, гербіцидів, автомобільного транспорту тощо. 

Серед інгредієнтів промислових викидів, що вливають на живі організми найбільш токсичними 
є важкі метали, які поступаються за рівнем небезпечності лише пестицидам або навіть становлять 
найбільшу загрозу для середовища (за темпами їх надходження у біосферу та рівнем токсичності) [3]. 

Важкі метали, в основному, потрапляють в атмосферу у складі аерозолів, а потім з опадами 
опиняються у ґрунті. Останній має яскраво виражену катіонну поглинаючу здатність та з легкістю 
накопичує позитивно заряджені іони важких металів. Тому їх постійне надходження навіть у 
невеликій кількості протягом тривалого часу призводить до значного накопичення металів у ґрунті 
[1]. «Металевий прес» викликає інгібування фотосинтетичної й дихальної активності рослинних 
клітин, активності ферментів; зниження синтезу вторинних сполук, порушення транспорту 
мінеральних елементів, осмотичного та іонного гомеостазу, що призводить до цілого ряду вторинних 
ефектів: гормонального дисбалансу, дефіциту необхідних елементів, порушення руху 
фотоасимілянтів, зміни водного та білкового обміну та інших, які в свою чергу погіршують стан 
рослини. 

Ступінь прояву неспецифічних та специфічних відповідних реакцій рослинного організму за 
умов дії несприятливих факторів довкілля, зокрема, впливу іонів важких металів, значним чином 
визначається станом загальних ліпідів, що приймають безпосередню участь в процесах, спрямованих 
на виживання і адаптацію рослинних організмів до дії стрес-факторів. Важкі метали сприяють 
утворенню активних форм кисню внаслідок чого виникають зміни фізико-хімічних властивостей 
протоплазми, руйнуються мембрани органел, порушуються метаболічні процеси, а це призводить до 
посилення вільнорадикальних процесів. Одним із процесів, що бере участь у розпаді ліпідів, і, 
насамперед, їх ненасичених кислот, є пероксидне окислення ліпідів (ПОЛ). ПОЛ відбувається і в 
нормальних умовах. Однак, несприятливі дії, як правило стимулюють ці процеси [3]. 

Тому метою нашого дослідження було вивчення впливу іонів свинцю та кадмію у різних 
концентраціях на вміст ТБК–активних продуктів по накопиченню малонового діальдегіду (МДА) в 
проростках газоноутворюючих трав. 

В якості об’єктів досліджень використовувались представники родини злакових – тонконіг 
вузьколистий (Poa angustsfolia), анізанта покрівельна (Anizantha tectorum), грястиця збірна (Dactylis 
glomerata), мишій зелений (Setaria viridis) – найбільш розповсюдженні в нашому регіоні 
газоноутворюючі трави. Досліджувані рослини вирощувались на дистильованій воді із вмістом Cd та 
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Рb у концентраціях 1...10-4 моль/л, 1...10-5 моль/л та 1...10-6 моль/л. Визначення активності 
антиоксидантних ферментів проводили на 7-му добу експерименту. Пероксидне окислення 
ендогенних ліпідів вивчали в над осадовій рідині гомогенату рослинних тканин по утворенню 
кінцевого продукту процесу – МДА [2]. Отримані дані опрацьовували статистично [4]. 

Проведені біохімічні дослідження показали, що вміст ТБК-продуктів в листі тонконігу 
вузьколистого за дії свинцю в усіх концентраціях достовірно перевищував контроль в середньому на 
23%–53%. За дії кадмію достовірне збільшення цього показника (на 50%) зафіксовано при дії 
концентрації 1.10-4 моль/. В корінні концентрація МДА за дії свинцю достовірно перевищувала 
контроль в середньому на 160% (1.10-4 моль/л), 92%(1.10-5 моль/л) та 88%(1.10-6 моль/л), а за дії кадмію 
– на 8% (1.10-4 моль/л), на 71% (1.10-5 моль/л), на 2% (1.10-6 моль/л). 

Подібна закономірність перебігу процесів ліпопероксидації була встановлена в результаті 
дослідження накопичення кінцевих продуктів ПОЛ в листях анізанти покрівельної. В залежності від 
концентрації свинцю рівень накопичення ТБК–активних продуктів в листі перевищував контроль на 
44%–67%. При дослідженні змін в накопиченні малонового диальдегіду за впливу кадмію 
встановлено, що за дії концентрації 1.10-4 моль/л, цей показник перевищував контроль на 55%. В 
коренях за дії іонів свинцю в концентраціях 1.10-4 моль/л, 1.10-5 моль/л, 1.10-6 моль/л зафіксовано зріст 
вмісту ТБК–активних продуктів на 75%, 86% та 63% відповідно, а під дією іонів кадмію – відповідно 
на 56%, 12% та 11%. 

В листі грястиці збірної за дії свинцю за дії концентрації 1.10-4 моль/л цей параметр 
перевищував контроль на 88%, 1.10-5 моль/л – на 78%, 1.10-6 моль/л – на 54%. А за дії кадмію 
достовірні зміни зафіксовані лише при концентрації 1.10-4 моль/л (на 52%). В підземній частині за дії 
свинцю цей параметр перевищував контроль на 188% (1.10-4 моль/л), 141% (1.10-5 моль/л ), 151% (1.10-

6 моль/л). За дії кадмію зафіксовані такі зміни 5% – 1.10-4 моль/л, 110% – 1.10-5 моль/л та 62% – 1.10-6 

моль/л. 
Східна тенденція змін вмісту МДА простежувалась у листі рослин мишію зеленого, що 

підлягали поодинокій дії важких металів. Так, в листі як при дії іонів свинцю, так і іонів кадмію нами 
було виявлено підвищення ТБК- активних продуктів вже на сьому добу онтогенезу. За впливу 
свинцю на 44% (концентрація 1.10-4 моль/л), на 30% (концентрація 1.10-5 моль/л) та на 18% 
(концентрація 1.10-6 моль/л). А за дії кадмію на 50% (концентрація 1.10-4 моль/л) та 14%- 13% 
(концентрації 1.10-5 моль/л та1.10-6 моль/л). У корінні рослин мишію при дії іонів свинцю було 
виявлено підвищення ТБК–активних продуктів на 68%, 52% та на 61% відповідно при концентраціях 
1.10-4 моль/л, 1.10-5 моль/л, 1.10-6 моль/л. За дії кадмію підвищення концентрації МДА відбулось лише 
в варіанті 1.10-4 моль/л (на 31%). 

Таким чином, результати аналізів вмісту кінцевих продуктів ліпопероксидації виявили 
фітотоксичний ефект іонів свинцю та кадмію, що полягав у збільшенні концентрації малонового 
диальдегіду. Було відмічено, що чим вище концентрація металу, тим вище вміст ТБК–активних 
продуктів. 
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
Н. П. Лашко 

Запорізький національний університет 
 
Експериментальна реологія (реометрія) дозволяє одержувати інформацію, необхідну для 

прогнозу якості харчових продуктів, оптимізації технології їх виробництва, контролю стану 
продуктів в процесі їх зберігання (1 – 3). 

В зв’язку з тим, що існуючі інструментальні методи реометрії не в повній мірі відповідають 
вимогам технохімічного контролю показників якості харчових продуктів по показникам 
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загальнодоступності використання, оперативності та об’єктивності одержаних даних, нами 
розроблений принципово новий механотроний метод реометрії. Реалізуєма цим методом 
універсальність можливості використання для різноманітних задач реології харчових продуктів, 
дозволяє стверджувати, що він може бути покладений в основу інструменталізації реометрії в системі 
техно – хімічного контролю якості харчових продуктів. 

Розроблений метод базується на використанні механотронного перетворювача, який забезпечує 
можливість в формі функціонального електричного сигналу одержувати інформацію про різні 
змінення структурно – механічних параметрів харчових продуктів, для реєстрації таких важливих 
показників якості як в’язкість, адгезія, пластичність, поверхневе натягнення, консистенція, швидкість 
набухання. 

На прикладі визначення швидкості набухання харчової желатини розробленим методом 
експериментально підтверджена універсальність його використання в системі реометрії харчових 
продуктів. 

Апаратурне оформлення методу характеризувалось тим, що чутливий елемент механотрону 
(використовувся механотрон типу 6ХМ2С ) мав безпосередній механічний контакт з аналізуємим 
продуктом (желатиною),який набухав в водних середовищах з різними показниками активної реакції. 

В таблиці приведені експериментальні дані, які відображають залежність вихідного 
електричного сигналу механотрону від швидкості набухання харчової желатини в водних 
середовищах з різними показниками рН. 

В якості реєстратора вихідного сигналу механотрону використовувся електроний цифровий 
мультіметр типу ВР. 

Таблиця – Вплив показника швидкості набухання харчової желатини 
на вихідний електричний сигнал механотронного перетворювача 

Експозиція, сек. 300 600 900 1200 1500 1800 2100 
Вихідний сигнал, мкА 
(рН=5,2) 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 

Вихідний сигнал, мкА 
(рН=6.8) 5,4 8,3 11,4 13,5 14,2 15,1 15,8 

 
Як видно з приведених експериментальних даних, запропонований метод дозволяє оцінювати 

динаміку змінень показників набухання харчового продукту (желатини) в залежності від величини 
активної реакції водного середовища в реальному режимі часу. 

Приведені дані експерименту також показують, що можливості запропонованої методики 
механотронної реометрії не обмежуються рамками використання лише для визначення швидкості 
набухання, а характеризується більш широким спектром застосування. Різноманітні змінення 
реологічних параметрів харчових продуктів в рамках системи „механотрон – харчовий продукт» 
зумовлять одержання результатів досліджень в наглядній для сприйняття формі функціонального 
електричного сигналу. 
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Останнім часом спостерігається великий науково-практичний інтерес до математичного 

моделювання процесів забруднення атмосфери антропогенними джерелами, до розробки на основі 
математичних моделей систем контролю і керування забрудненнями та науково обґрунтованих 
методів довгострокового планування заходів, спрямованих на скорочення викидів шкідливих 
речовин. 

Враховуючи актуальність даної теми, мета нашої статті полягає в аналізі інформації про всі 
новітні та раніше запропоновані моделі розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері та умови, 
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що впливають на дисперсію газів. 
Отже, практичними завданнями є:  

1. Визначити методику застосування моделі статистичного розсіювання Гаусса, а також 
ознайомитися з її практичним застосуванням. 

2. Визначити залежність розсіювання шкідливих домішок від параметрів джерела викиду та 
метеорологічних умов. 

3. З урахуванням метеорологічних умов для нашого регіону провести розрахунок забруднення 
атмосферного повітря від ВАТ „Запоріжсталь».  
Достоїнством гауссівської методики є: 

4. Порівняно висока точність при досить простій параметризації всього різноманіття факторів, що 
впливають на розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; 

5. Відносно проста реалізація; 
6. Можливість ефективного використання в рамках систем автоматизованого контролю 

забруднення атмосфери; 
7. Досить висока точність. 

Гауссівська модель є ідеалізованою, тобто має такі обмеження: 
1. Застосовується тільки до плоскої і відкритої поверхні; 
2. Важко врахувати ефект перешкод; 
3. Постійність метеорологічних умов і умов поверхні землі на всій відстані, що проходить хмара 

газу; 
4. Застосовується тільки для газів, що мають щільність, близьку до повітря; 
5. Обов’язково повинний бути вітер зі швидкістю > 1 м/с; 
6. Важко врахувати всі фактори, які впливають на розповсюдження газу. 

Необхідно також враховувати, що якщо джерело розглядається як джерело тривалого викиду, 
то можна вести розрахунок тільки при постійній потужності викиду. Проте можна розділити 
довгостроковий прогноз на періоди зі стійкими умовами . 

Залежність концентрації газу в приземному шарі атмосфери від швидкості вітру. Чим більша 
швидкість вітру, тим швидше домішки перемішуються з основними повітряними масами. І як 
результат розносяться на меншу відстань від джерела викиду (рис.1).  
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Дослідження показали, що: 
1. Санітарно-захисна зона навколо джерела забруднення залежить від висоти та діаметра джерела 

(труби), швидкості і температури газу, що викидається, потужності викиду, температури 
навколишнього середовища, стану атмосфери та швидкості вітру. 
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2. Ефективною можна вважати для Запорізького регіону (при середній швидкості вітру 5 м/с) 
висоту джерела забруднення 68 м. Таким чином, при діючих джерелах забруднення, на прикладі 
ВАТ «Запоріжсталь», при розрахунку для доменних печей (висота труб – 83 м) – ефективна 
швидкість вітру 4 м/с, а для мартенівських печей (висота труб – 39 м) – 21 м/с. 

3. З огляду на те, що середня швидкість вітру характерна для нашого регіону 5 м/с, рекомендується 
вважати ефективну висоту труб більше 60 м. 

4. Знаючи ефективну висоту джерела забруднення й усереднені метеорологічні дані, за допомогою 
розглянутої моделі можна визначити величину санітарно-захисної зони, що складає 60 км.  

 
 

УДК: 502.34 : 502.63 : 502.08 
ВИКОРИСТАННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ТА КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ МІСЬКИХ ЕКОСИСТЕМ  
О. О. Мірошніченко 

Запорізький національний університет 
 
Картографічний метод дослідження дозволяє узагальнити всю екологічну територіальну 

інформацію, забезпечити послідовність всіх етапів екологічного дослідження та наочно представити 
їх результати. Геоекологічні карти можуть відображувати минулий, сучасний та майбутній стан як 
природного середовища, так і індустріально-урбанізованих територій (міст, промислових зон тощо). 

Міська екосистема має складну структуру, абіотична частина якої представлена природними та 
антропогенно-техногенними компонентами, які зображуються на картах, відповідно, 
морфолітогенного і архітектурного компонентів урбоекосистеми. Для підготовки таких карт 
необхідні топографічні карти і плани, геологічна та геоморфологічна карти та ін. За умови наявності 
історичних, архівних текстових та картографічних матеріалів можлива реконструкція ландшафтної 
обстановки до початку активного містобудування. Взаємодія всіх абіотичних компонентів 
урбоекосистеми призводить до появи складних ландшафтно-архітектурних одиниць, що показані на 
ландшафтно-архітектурній карті міста.  

Поширення техногенної геоекологічної небезпеки в межах ландшафтно-архітектурних ділянок 
залежить від їх структури, динаміки, природної стійкості до антропогенних впливів. Тому реакція 
кожної ділянки урбоекосистеми на антропогенний вплив (геоситуація) буде специфічною і може 
зображуватись в ході геоситуаційного зонування міської території.  

Зонування міської території за видом геоситуації (від умовно сприятливої до критичної) є 
основою для програми ландшафтно-організаційної оптимізації. Основні етапи та напрямки 
оптимізації – перепрофілювання території, розмежування полярних функцій санітарно-захисними або 
перехідними зонами, створення історичних та природних парків, технічна та технологічна 
оптимізація тощо – відображуються на карті ландшафтно-оптимізаційного зонування.  

На кожному етапі такого геоекологічного дослідження міських територій використовуються 
різні прийоми картографічного методу: візуальний аналіз; графічні (побудова графіків, діаграм, 
профілів); графоаналітичні (аналіз форми, визначення площ, довжин, густини об’єктів).  

Таким чином, дослідження урбоекосистем має системний та послідовний характер. 
Результатом всіх етапів урбоекологічного аналізу (історико-ландшафтного, ландшафтно-
структурного, геоситуаційного та ландшафтно-оптимізаційного) є блок картографічних матеріалів, 
необхідних для планування заходів раціонального природокористування. 

 
 

УДК: 631.445.2 : 631.416 
ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ 

ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ 
О. С. Музиченко 

Волинський державний університет ім. Лесі Українки 
 
У процесі свого розвитку людство неминуче перетворює планету на велетенський смітник. 

Внаслідок розміщення твердих промислово-побутових відходів на сміттєзвалищах значні площі 
земель, часто родючих, відчужуються і виключаються з активного господарського використання. 

При розміщенні відходів негативний вплив на природне середовище полягає в порушенні 
ландшафтів, забрудненні ґрунтів, повітряного басейну, поверхневих і підземних вод, що призводить 
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до деградації природних екосистем, зміни умов проживання й стану здоров’я людей. 
При збереженні всі відходи зазнають змін, обумовлених як фізико-хімічними процесами, так і 

під впливом зовнішніх умов. В результаті цього можуть утворитися нові екологічно небезпечні 
речовини, які при попаданні у біосферу можуть складати серйозну небезпеку для середовища 
існування людини. Серед забруднювачів навколишнього середовища сьогодні особлива увага 
приділяється важким металам (ВМ) – найбільш небезпечним з точки зору екології, токсикології і 
гігієни [3]. Згідно структури земельного фонду, 2/3 території нашої країни зайнята землями 
сільськогосподарського призначення, з них більше як 4,5 млн. га забруднені важкими металами і 
радіонуклідами. Тому дослідження та встановлення закономірностей міграції ВМ в системі „ґрунт – 
рослина» під впливом техногенного навантаження звалища ТПВ для сьогодення є актуальним і 
необхідним. 

Забруднений ВМ ґрунт виступає джерелом забруднення рослин. Рослини – це проміжній 
резервуар, через який важкі метали з ґрунту, води і повітря потрапляють в організм людини і тварин.  

Проблема відходів – одна із найактуальніших екологічних проблем початку третього 
тисячоліття. В теперішній час виробництво відходів у всьому світі збільшується і випереджає 
переробку, знешкоджування і складування в спеціально відведених місцях. Подальше накопичення 
відходів збільшує негативні наслідки як для населення, так і для оточуючого середовища. При 
збереженні всі відходи зазнають змін, обумовлених як фізико-хімічними процесами, так і під 
впливом зовнішніх умов. В результаті цього на полігонах збереження і захоронення відходів можуть 
утворитися нові екологічно небезпечні речовини, які при попаданні у біосферу можуть складати 
серйозну небезпеку для середовища існування людини 

Визначено функціональність дії законсервованого звалища твердих побутових відходів (ТПВ) 
м. Луцька Волинської області щодо забруднення ґрунту та фітоценозу ВМ. Хімічний і санітарний 
склад відходів характеризується як полікомпонентний з високим вмістом важких металів в органічній 
масі, що у складі вилугів підвищують рухомість і інтенсивність забруднення навколишнього 
середовища. 

Встановлено, що порушення технічних і санітарних вимог до нагромадження і зберігання ТПВ, 
самозагорання органічної частини відходів призводило до горизонтальної і вертикальної міграції ВМ, 
негативних змін в природних процесах розвитку біоти ґрунту і пригнічення фітоценозу на поверхні 
законсервованого звалища і навколо нього в басейні річки Серна. 

Розподіл важких металів за профілем ґрунту залежить від багатьох факторів, і, щонайперше, від 
особливостей самих хімічних елементів, характеру та джерел їх надходження в ландшафти, фізико-
хімічних властивостей ґрунту, хімічного і гранулометричного складу ґрунтоутворюючих порід, 
наявності грунтово-геохімічних бар’єрів, дренажу [1, 2]. 

Проведений аналіз основних показників дерново-слабопідзолистих ґрунтів піщаного та 
супіщаного гранулометричного складу полігону ТПВ показав, що з віддаленням від звалища ТПВ 
відбувається поступова зміна агрохімічних показників, які досягають норми на віддалі 500 м від 
об’єкту досліджень (табл. 1). 

Таблиця 1 – Фізико-хімічні властивості у 0-20 см шарі дерново-слабопідзолистого ґрунту 
території звалища та прилеглих ділянок Пн.-Зх. і Пд.-Сх. напрямів, середнє за 2003 – 2005 рр. 

H r S pH KCl мг-екв / 100 г ґрунту Відстань 
від звалища, м 

Пн.-Зх. Пд.-Сх. Пн.-Зх. Пд.-Сх. Пн.-Зх. Пд.-Сх. 
територія звалища 7,1 7,1 0,07 0,07 19,70 19,70 

100 6,6 6,3 0,43 0,11 12,39 15,88 
200 5,5 6,2 1,07 0,67 2,15 3,05 
300 5,4 5,4 1,59 1,30 2,24 2,17 
400 5,3 5,4 1,74 1,32 2,26 2,58 
500 5,4 5,2 1,24 1,44 2,33 2,42 

Так, реакція ґрунтового розчину від нейтральної на території звалища (pHKCl 7,1) поступово 
змінюється до кислої і на віддалі 500 м знаходиться в межах 5,2 ...5,4, що відповідає рівню 
кислотності фонової ділянки. 

Результати дослідження показують, що забруднення ґрунтів території, прилеглої до звалища 
ТПВ лужними та лужноземельними металами змінює склад вбирного комплексу ґрунту. Зміна реакції 
середовища ґрунту підтверджується також показниками гідролітичної кислотності та суми увібраних 
основ.  
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Основною причиною нагромадження важких металів в ґрунтах, прилеглих до звалища ТПВ, 
було спалювання сміття під час експлуатації об’єкта. 

Досліджено, що зі збільшенням відстані від звалища валовий вміст металів (Pb, Cd, Zn, Ni, Cu, 
Co, Mn) в дерново-слабопідзолистому ґрунті, характерному для даної території, зменшується в двох 
протилежних Пн.-Зх. і в Пд.-Сх. напрямах, що пов’язано з переважаючою розою вітрів. 

Показано, що вміст валових і рухомих форм важких металів у профілі дерново-
слабопідзолистого супіщаного ґрунту зменшується з глибиною. Найбільші значення коефіцієнтів 
кумуляції Pb, Cd, Zn, Ni, Cu, Co, Mn відмічено в Hd і HE горизонтах.  

Валові і рухомі форми важких металів Pb, Cd, Zn, Ni, Cu, Co, Mn у 0-20 см шарі дерново-
слабопідзолистого ґрунту території законсервованого звалища ТПВ і прилеглих до нього ділянок 
вказують на пряму залежність їх вмісту із відстанню від звалища. Перевищення концентрації 
рухомих форм важких металів відносно ГДК у міру наближення до звалища відмічено для елементів: 
Pb – 1,2-6 ГДК, Cu – 1,2-2,7, Ni – 1,2-1,8, Zn – 2, Mn – 1,5-4 ГДК. Забруднення збільшується за 
напрямом переважаючої рози вітрів (Пн.-Зх. напрям). При підвищенні в 0-20 см шарі дерново-
слабопідзолистого ґрунту валового вмісту Pb, Cd, Zn, Ni, Cu, Co, Mn зростає і вміст їх рухомих форм.  

Дослідження свідчать, що вміст рухомих форм важких металів (Pb, Cd, Zn, Ni, Cu, Co, Mn) в 
дерново-слабопідзолистому ґрунті території, прилеглої до звалища ТПВ, значно залежить від 
кількості валових форм цих металів. Простежується чітка тенденція зростання рухомих форм ВМ 
залежно від збільшення їх валового вмісту у ґрунті. При цьому між вмістом валових форм металів та 
їх рухомими формами встановлений високий показник тісноти зв’язку. Коефіцієнт кореляції 
відповідно для цих елементів дорівнює: Pb – 0,96; Cd – 0,99; Zn – 0,99; Ni – 0,95; Cu – 0,97; Co – 0,97; 
Mn – 0,83. 

Вміст Cu, Zn, Mn, Co, Ni, Pb, Cd в надземній масі дикоростучих рослин при полікомпонентному 
забрудненні дерново-слабопідзолистого ґрунту рухомими формами свинцю, цинку, міді, нікелю і 
марганцю не досягає межі токсичності для всіх металів, що визначали. 

За умов полікомпонентного забруднення дерново-слабопідзолистого ґрунту рухомими 
формами важких металів у встановлених параметрах перевищення ГДК коефіцієнти переходу в 
системі „ґрунт-рослина» зменшуються в 1,3 – 2 рази для міді, цинку, марганцю і кобальту, а для 
кадмію, свинцю і нікелю інтенсивність їх переходу в умовах забруднення збільшується в 1,3 – 3,7 
рази, порівняно з незабрудненою територією. 

З посиленням полікомпонентного забруднення важкими металами прилеглої території від 
периферії (500 м) до звалища відмічено загальне пригнічення мікроорганізмів ґрунту: вміст 
сапрофітних бактерій на території звалища і на відстані 500 м від нього менший у 3 – 8 рази весною і 
в 21 – 105 рази влітку, ґрунтових мікроскопічних грибів у 5 – 14 рази весною та в 2 – 5 рази влітку. 

Поширення умовно-патогенної флори на прикладі кишкової палички, вказує на прямий вплив 
токсичних відходів на всій прилеглій ділянці довкола звалища. За показниками колі-титру кишкової 
палички в ґрунті (0,0002-0,0009) територія звалища і прилеглих ділянок на відстані 500 м відноситься 
до сильно забрудненої як навесні, так і в літній період. 

Полікомпонентне забруднення дерново-слабопідзолистого ґрунту рухомими формами важких 
металів супроводжується пригніченням целюлозної активності ґрунту, яка уповільнює розклад 
органічної речовини на території звалища втричі, на відстані 50 м – в 3,7 рази, 200 м – вдвічі і на 
відстані 500 м – в 1,1 рази, що свідчить про різке зниження біологічної активності ґрунту за умов 
техногенного його забруднення. 
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ВИВЧЕННЯ НАСЛІДКІВ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ФЕРТИЛЬНІСТЬ 

ПИЛКУ ДЕРЕВНИХ 
Т. М. Пересипкіна, Т. В. Веселова, О. В. Самарська, О. В. Ушата 

Запорізький національний університет 
 
В урбанізованих екосистемах рослини витримують великі техногенні навантаження, наслідком 

чого може порушуватись функціонування репродуктивної системи [1]. 
Виявилося, що майже 70 % сортів культурних рослин характеризуються високою чутливістю 

до ультрафіолетових променів [2]. Тому, внаслідок появи озонової «діри», під впливом 
ультрафіолетових променів у деяких видів знижується репродуктивна здатність. Особливо це 
стосується вітрозапильних рослин, бо в пилку під час вітрового перенесення можуть статися 
генетичні зміни, зумовлені дією ультрафіолетових променів. У повітрі в суспендованому стані 
містяться численні спори бактерій, грибів, пилок рослин і дія на ці діаспори ультрафіолетових 
променів разом з аерогенними забруднювачами може збільшувати темп мутагенезу і це може 
призвести до несподіваних генетичних змін [2]. 

Враховуючи те, що м. Запоріжжя має розвинутий промислово-металургійний комплекс, 
виникає проблема забруднення атмосфери. Головним джерелом забруднення фторидами у м. 
Запоріжжі є алюмінієвий комбінат. Фтор має дестабілізуючий вплив на біосистеми при незначному 
перевищенні його фонового вмісту у повітрі, воді, ґрунті. Тому особливу актуальність мають 
дослідження життєздатності пилку в умовах фторидного забруднення. 

Метою дослідження було вивчення впливу фторидного забруднення та оцінка наслідків 
техногенного навантаження на фертильність пилку деревних. 

Об’єктами дослідження були: Pyrus communis L., Cerasus vulgaris Mill., Armeniaca vulgaris Lam., 
Aesculus hippocastanum L., Tilia cordata L., Tilia platyphyllos Scop., Sorbus aucuparia L., Robinia 
pseudoacacia L., Sophora japonica L., Fraxinus excelsior L., Betula verrucosa Ehrh., Forsythia suspensa 
hunb.) Vahl. 

Проби пилку відбирались у 2-х газодинамічних зонах міста: дослідні – поблизу алюмінієвого 
комбінату, контрольні – в умовно чистій зоні (в 10 км від джерела фторидного забруднення). 

Фертильність свіжого пилку визначалась йодним методом. Результати досліджень статистично 
оброблені. 

Аналіз результатів дослідження, представлений в таблиці, показав високий спонтанний рівень 
стерильності пилкових зерен в контрольній зоні, діапазон якої від 8,84 % у Pyrus communis L. до 
43,60 % у Betula verrucosa Ehrh. 

Однак, показники стерильності пилку різко підвищені у дослідних видів. Індукований рівень 
стерильності пилку збільшився у досліді в декілька разів порівняно з контролем. 

У Sophora japonica кількість абортивних зерен пилку збільшилась на 66,90% у зоні забруднення, у 
Sorbus aucuparia індукований рівень стерильності пилку збільшився на 59,81%, у Tilia platyphyllos – на 
52,87 %, у Tilia cordata – на 52,03 %, у Aesculus hippocastanum L. – на 53,85 %, у Fraxinus excelsior – 46,77 
%, у Forsythia suspensa – 42,55 %, у Betula verrucosa – 41,49 %, у Cerasus vulgaris – 35,64 %. 

Таблиця – Вплив фторидного забруднення на життєздатність пилку деревних рослин 

Життєздатність пилку, % № Вид рослини 

контроль дослід 

Життєздатність 
пилку, % від 
контролю 

Зниження 
життєздатності 
порівняно з 
контролем 

1.  Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 75,20 ± 0,88 43,20 ± 0,63 57,45 42,55 
2.  Betula verrucosa Ehrh. 56,40 ± 0,47 33,00 ± 0,63 58,51 41,49 
3.  Cerasus vulgaris Mill. 72,40 ± 0,53 46,60 ± 0,88 64,36 35,64 
4.  Armeniaca vulgaris Lam. 62,30 ± 0,54 35,90 ± 0,62 57,62 42,38 
5.  Fraxinus excelsior L. 74,40 ± 0,51 39,60 ± 0,47 53,23 46,77 
6.  Sophora japonica L. 72,50 ± 0,55 24,00 ± 0,51 33,10 66,90 
7.  Robinia pseudoacacia L. 68,90 ± 0,60 38,30 ± 0,58 55,59 44,41 
8.  Sorbus aucuparia L. 63,70 ± 0,53 25,60 ± 0,49 40,19 59,81 
9.  Tilia platyphyllos Scop. 78,30 ± 0,52 36,90 ± 0,60 47,13 52,87 
10.  Tilia cordata L. 81,10 ± 0,70 38,90 ± 0,65 47,97 52,03 
11.  Aesculus hippocastanum L. 70,20 ± 0,51 32,40 ± 0,43 46,15 53,85 
12.  Pyrus communis L. 91,16 ± 0,70 85,50 ± 3,54 93,79 6,21 



 Розділ 7. Промислова екологія  

 482

При вивченні впливу техногенного навантаження на репродуктивні органи деревних, самий 
високий показник індукованого рівня стерильності пилку виявлено у Sophora japonica. 

За показником індукованої стерильності пилку вивчені деревні можна розмістити в наступній 
послідовності: Sophora japonica > Sorbus aucuparia > Aesculus hippocastanum > Tilia platyphyllos > Tilia 
cordata > Fraxinus excelsior > Robinia pseudoacacia > Forsythia suspensa > Armeniaca vulgaris > Betula 
verrucosa > Cerasus vulgaris > Pyrus communis. 

Чутливість репродуктивних органів до техногенного навантаження відображає відношення 
фертильних пилкових зерен до стерильних ф/с. Цей показник знижений у всіх деревних. 

Найбільш чутливою до забруднення є репродуктивна система Sophora japonica, найбільш 
толерантною з вивчених репродуктивних систем була генеративна сфера Pyrus communis.  

Таким чином, в урбанізованих екосистемах рослинні організми витримують великі техногенні 
навантаження, наслідком яких є порушення функціонування репродуктивної системи. Репродуктивна 
система досліджених видів чутлива до фторидного забруднення. Тест на стерильність пилку може 
використовуватись в екологічному моніторингу антропогенних фітоценозів, на які впливають техногенні 
навантаження. 
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В настоящее время актуальным является утилизация цветных дорогостоящих и редких 

металлов из отработанных катализаторов и другого технического сырья. Это может помочь решить 
проблему возвращения в производственную сферу ценных компонентов и одновременно защитить 
окружающую среду. 

В результате многолетней эксплуатации агрегатов синтеза химических продуктов образовались 
десятки тысяч тонн отходов катализаторов, содержащих сотни тонн ванадия, цинка, никеля, хрома и 
других ценных металлов. В Украине отсутствует природные промышленные запасы многих 
металлов, и в частности, ванадия. Единственное в Украине Керченское месторождение ванадия 
характеризуется низким содержанием ванадия (0,07 % V2О5) с высоким содержанием вредных для 
ванадиевого катализатора фосфора (1,05 %), серы (0,13 %) и мышьяка (0,01 %). Это значительно 
усложняет технологию производства ванадиевых катализаторов. 

Между тем потребность в катализаторах на основе ванадия растёт, поскольку они относятся к 
наиболее распространённым катализаторам для окислительно-восстановительных реакций и 
применяется в производстве серной кислоты контактным способом, во многих реакциях 
органического синтеза. 

Так, в производстве фталевого ангидрида каталитические системы V2О5-ТіО2 и V2О5–K2SO4 
используют для каталитического окисления воздухом нафталина и о-ксилола. Он входит в состав 
комплексных катализаторов для окислительного дегидрирования метанола в присутствии оксидов 
других металлов (железо-молибден – вольфрамовый катализатор). 

Оксид ванадия (V) используют также для ускорения реакции фотообмена кислорода и водорода 
за счёт совместного действия катализатора и света, что связано с проблемой утилизации солнечной 
энергии. 

Оксид ванадия (V) менее чувствителен к действию контактных ядов, чем, например, 
платиновые катализаторы. На организмы живых существ оксид ванадия (V) действует как сильный 
яд. 

Перспективным и наиболее доступным сырьём для производства катализаторов является 
отработанные ванадиевые катализаторы химической промышленности, содержащие 5-8% ванадия, а 
также твёрдые отходы сжигания мазута с 5-15% ванадия [1]. 

Технология получения ценных металлов и их соединений из отработанных катализаторов и 
гальванических отходов представляют собой сложные технологические процессы, фактически 
включающие в себя типовые технологические операции, которые используются в частности, при 
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производстве самих катализаторов [2]: 
− дробление (измельчение); 
− кислотная (щелочная) экстракция; 
− получение соединений ценных металлов из растворов путём осаждения, обратного осмоса, 

фильтрования, ионного обмена, электродиализа и др. 
− промывка; 
− сушка; 
− прокаливание. 

Переработка катализаторов на основе одного метала включает прокаливание катализатора для 
переведения его в оксидную форму, растворение катализатора в кислоте (щёлочи) для перевода его в 
растворимое соединение, очистка полученного раствора от примесей (механических и химических), 
осаждение ценного метала в виде соединения, которое при прокаливании или же восстановлении 
позволяет получить металл в виде оксида или свободном виде и вернуть его в сферу производства. 
Если катализатор включает несколько металлов технология переработки усложняется вследствие 
необходимости выделения каждого метала в отдельности. 

На кафедре БТЭ Днепродзержинского государственного технического университета разработан 
ряд ресурсоэнергосберегающих технологий переработки по извлечению ценных компонентов из 
отработанных травильных растворов, растворов электролитов и шламов гальванического 
производства, катализаторов. Среди них отходы меднения, никелирования, хромирования серно – и 
соляно-кислотного травления (пат.), никелирования, хромирования, марганецникелевых и хромо-
никелевые катализаторов [3-7]. 

В работе представлены результаты разработки технологии получения соединений ванадия (V) 
путём переработки отработанных ванадиевых катализаторов химической промышленности. Основная 
цель – возвращение ванадия в среду производства для повторного использования при получении 
ванадиевого катализатора, а также получение сопутствующих товарных продуктов практического 
применения. 

Для исследования была подготовлена измельчённая проба отработанного ванадиевого 
катализатора (V) крупностью ~0,01мм. Химический состав катализатора следующий (масс. %): SiO2 – 
56; V2O5 – 7; К2О – 10; СаО – 3; FеSO4 – 24. 

Основными процессами переработки отработанного катализатора являются измельчение, 
растворение, фильтрования, окисления, термическое разложение, упаривание и сушка. 

Суть предлагаемой технологии представлена в таблице в виде уравнений химических реакций, 
отражающих основные этапы процесса переработки. Все эксперименты проводились авторами в 
лабораторных условиях.  

Таблица – Этапы процесса переработки отработанного ванадиевого катализатора 
№ п/п Этапы процеса Результаты процесса 
1. Измельчение катализатора Измельченный катализатор 

2. 

Растворение (І) 56-60% серной кислотой V2O5↓ + H2SO4 ≠ 
SiO2↓ + H2SO4 ≠ 
FеSO4 + H2SO4 ≠ 
К2О + H2SO4 = К2SO4 + H2О 
СаО + H2SO4 = СаSO4↓ + H2О 

3. Фильтрование (ІІ) Раствор К2SO4 + FеSO4 (1) 
Осадок V2O5, СаSO4, SiO2 (2) 

4. Обработка (1) 30% раствором с продуванием воздуха 4FеSO4 + 8КОН + 2Н2О + О2 = 4Fе(ОН)3↓ + 4К2SO4 (3) 

5. Фильтрование (3) Осадок Fе(ОН)3 (4) 
Раствор К2SO4 (5) 

6. Сушка и прокаливание (4) 2Fе(ОН)3 → FеO3 + Н2О (6) 

7. Упаривание и сушка (5) К2SO4 → К2SO4 (7) 
Водн. сухой 

8. 
Обработка (2) 30% раствором КОН СаSO4↓ + КОН ≠ 

SiO2↓ + КОН ≠ 
V2О5 + КОН = КVO3 

9. Фильтрование (VІІІ) Осадок NH4VO3 (11) 
Раствор КОН (12) 

10. Обработка (9) 25% раствором NH4ОН КVO3 + NH4ОН = NH4VO3↓ + КОН (10) 

11. Фильтрование (10) Осадок NH4VO3 (11) 
Раствор КОН (12) 

12. Сушка (12) NH4VO3 → NH4VO3 (13) 
Водн. сух. 

13. Прокаливание (13) 2NH4VO3 → V2О5 + 2NH3 (14) 
14. Сушка (8)  
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На основе полученных данных была разработана принципиальная технологическая схема. 
Предлагаемый способ переработки ванадиевого катализатора, является энергосберегающим, 

экологически безопасным, характеризуется отсутствием отходов и позволяет получить оксид ванадия 
(V), который может быть повторно использован для изготовления катализатора на основе ванадия. 
Продукты переработки, конденсат обессоленной воды (при упаривании и сушке), аммиак (при 
прокаливании ванадата аммония), раствор гидроксида калия (в процессе осаждения ванадата 
аммония) возвращаются в среду технологического процесса утилизации ванадия. Оксид железа (III) 
как краситель и смесь сульфата кальция с оксидом кремнием (IV) могут явиться сырьем 
соответственно для лакокрасочной и строительной промышленности. 
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На сучасному етапі одне з перших місць у світі за гостротою проблеми займають питання 

економії природних ресурсів і збереження екологічної рівноваги між промисловою діяльністю 
людини і навколишнім середовищем. 

На території України накопичено мільярди тон твердих та рідких промислових відходів. 
Проблема їх утилізації та рекуперації стоїть достатньо гостро, оскільки рівень використання 
промислових відходів на Україні становить всього 10-12 %.  

На підприємствах України використовують різноманітні каталізатори, в тому числі у вигляді 
металів та сплавів. Потреба в них постійно росте і становить близько 1000 тон на рік. У результаті їх 
багаторічної експлуатації утворилась велика кількість відходів, які містять цінні та дефіцитні метали: 
нікель, марганець, платину, ванадій, хром, цинк та інші. У промислових центрах України 
відпрацьовані каталізатори займають одне з ведучих місць за ресурсомісткістю і за ступенем 
негативного впливу на природне середовище. 

Відпрацьовані каталізатори складаються на поверхні та в надрах грунту і являють собою 
стабільне джерело забруднення, оскільки токсичні речовини забруднюють поверхневі та підгрунтові 
води. Відпрацьовані каталізатори, які підлягають рекуперації можна поділити на металеві, неметалеві 
та біфункціональні. Рекуперація металевих каталізаторів є першочерговою задачею, оскільки вони 
дорогі, дефіцитні та найбільш токсичні.  

Металевий нікол у вигляді сплавів або механічних сумішей порошків використовують у якості 
каталізаторів в хімічному виробництві. Періодично каталізатори виходять з ладу. Існує декілька 
технологій утилізації, які пропонують використання електродіалізу, зворотного осмосу, електролізу, 
іонного обміну та інші, але вони малоефективні і не є економічними. Таким чином, необхідна 
розробка досить простої безвідходної технології рекуперації відпрацьованого нікелевого 
катализатора, який застосовується при конверсії природних газів в хімічній промисловості. 

Альтернативним, найбільш доцільним та економічним є реагентний метод рекуперації. 
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Пропонований спосіб є простим, не вимагає складного обладнання, дозволяє досягти повної 
рекуперації компонентів відпрацьованих каталізаторів у вигляді корисних продуктів, таким чином 
виключається забруднення оточуючого середовища промисловими відходами, зникає необхідність 
побудови спеціальних споруд для захоронення відходів та відчуження сільськогосподарських земель 
під ці споруди. 

Таблиця 1 – Склад відпрацьованого нікелевого каталізатора 
Компоненти у вигляді оксидів вміст, % 

Нікол 20 
Кальцій 10 
Алюміній 27 

Сутність безвідходного реагентного енерго- та ресурсозберігаючого екологічно безпечного 
способу утилізації відпрацьованого нікелевого каталізатора, який вмістить алюміній і кальцій полягає 
в наступному: розчин, що містить сульфати нікелю, кальцію і алюмінію, після розчинення 
каталізатора в сульфатній кислоті фільтрують для видалення нерозчинних домішок у вигляді 
сульфату кальцію. Фільтрат з сульфатами алюмінію і нікелю обробляють амоній гідроксидом. Осад 
кальцій сульфату сушать і відправляють на склад. Осади гідроксидів алюмінію і нікелю обробляють 
надлишком оксиду амонію і отримують в осаді алюміній гідроксид, а в розчині – комплекс нікелю. 
Після фільтрування розчин комплексу нікелю упарюють, сушать і отримують електроліт 
нікелювання. Осад алюміній гідроксиду сушать і отримують коагулятор. Розчин амоній сульфату, 
отриманий у реакції осадження алюмінію та нікелю упарюють, сушать і отримують добриво. 
Проведення процесу не потребує високих енерговитрат (проводиться при слабкому підігріванні).  

Основні процеси переробки нікелевого каталізатора 
1. Подрібнення каталізатору 
2.  Обробка суміші сульфатною кислотою: 
Al2O3 + H2SO4 →Al2 (SO4)3 + 3H2O  (1.1) 
NiO + H2SO4 →NiSO4 + H2O  (1.2) 
CaO + H2SO4 →CaSO4 ↓ +H2O (1.3) 
3. Фільтрування суміші з вилученням розчинів Al2 (SO4)3, NiSO4 та осаду CaSO4. Сушіння CaSO4. 
4. Осадження фільтрату амоній гідроксидом: 
Al2 (SO4)3 + 6NH4OH →2Al(OH)3 ↓ + 3(NH4)2SO4  (2.1) 
NiSO4 + 2 NH4OH →Ni(OH)2↓ + (NH4)2SO4  (2.2) 
Фільтрування суміші з вилученням розчину (NH4)2SO4 та осадів Al(OH)3, Ni(OH)2. Упарювання 
розчину (NH4)2SO4, сушіння. 
5. Обробка фільтрату надлишком NH4OH: 
Al(OH)3 ↓ + NH4OH ≠  (3.1) 
Ni(OH)2↓ +4 NH4OH →[Ni(NH3)4](OH)2 + 4H2O  (3.2) 

Фільтрування суміші з вилученням осаду Al(OH)3 та розчину [Ni(NH3)4](OH)2.Упарювання 
розчину [Ni(NH3)4](OH)2 і його сушіння. 

Повноту протікання основних реакцій контролювали періодично відбираючи проби з реактору 
та проводячи аналізи на визначення нікелю, алюмінію і кальцію у розчині. 

Отримані корисні продукти переробки: сухий амоній сульфат (NH4)2SO4 (мінеральне добриво) 
та електроліт для нікелювання [Ni(NH3)4](OH)2, сухий кальцій сульфат. 

 
 

УДК: 628.54 : 628.16 : 628.3 
АДСОРБЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД  

ГАЛЬВАНІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 
В. М. Рогов1, А. Я. Регуш2, В. І. Желяк2 

1Науково-виробнича екологічна група «Потенціал» м. Рівне 
2Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 
Стічні води гальванічних виробництв (СВГВ) з екологічної точки зору належать до найбільш 

небезпечних антропогенних відходів. Основними забруднюючими компонентами цих відходів є іони 
важких металів (ІВМ), індекс Корте яких становить 135 балів. На працюючих підприємствах 
більшість виробничих очисних споруд морально та фізично застаріли, і не відповідають сучасним 
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вимогам по ефективності очищення СВГВ від ІВМ. Тому в останні роки значні зусилля дослідників 
зосереджені на відшуканні дієвих методів підвищення ефективності існуючих виробничих очисних 
споруд, визначальними критеріями яких повинні бути екологічна чистота та ресурсозберігання. Дані 
заходи забезпечуються впровадженням оборотних систем виробничого водопостачання гальванічних 
виробництв, де після очищення на централізованих очисних спорудах виробничі стічні води 
повертаються у основне виробництво, а доочищенню підлягає лише частина стоків призначена для 
скиду у водойму, або у комунальну систему водовідведення. 

Починаючи з 1968 року спеціалістами екологічної групи «Потенціал» ведеться розробка і 
впровадження електрохімічних технологій в процеси очищення природних і виробничих стічних вод. 
Результатами багаторічної роботи являються технології, очисні комплекси і обладнання, які 
впроваджені і успішно експлуатуються у більш ніж на 300 об’єктах в Україні, Росії, Казахстані, 
Молдові, Бєларусі, Литві, Латвії. 

Найбільш відомі розроблені спеціалістами НВЕГ «Потенціал» технологія і установка «Еліон-
М» для очищення виробничих стічних вод гальванічних цехів, цехів виготовлення друкарських плат, 
травильних цехів і т.п. Установка включає три основних блоки: блок перетворення домішок 
(електрокоректор з «газовим» шаром для відновлення хрому (VI) і утворення твердої фази 
гідроксидів), блок розділення фаз (флоторозділювач, освітлювач, фільтр) і блок перетворення води 
(електрокоректор рН). Всі блоки виконані уніфікованими, що дозволяє комбінувати їх у різній 
послідовності. Блоки електрохімічного перетворення домішок дозволяють компонувати різні типи 
електродних систем. Продуктивність установок 1 – 20 м3/год, питома продуктивність на одиницю 
площі очисних споруд – 0,1 – 0,25 м3/(м2·год), питома витрата електроенергії 1,7 – 3,2 кВт·год/м3. 

 
Рекомендована технологічна схема очищення гальваностоків на базі установок «Еліон-М» 

дозволяє отримати якість води, яка відповідає першій категорії (технічна вода) при різних режимах 
поступлення відпрацьованих вод (суміш всіх категорій вод, скид концентрованих електролітів і т.п.) 
[1]. 

Сучасні вимоги, які пред’являються до очищених стічних `вод гальванічних виробництв перед 
їх скидом (при продувці оборотної системи) у мережу комунального водовідведення або 
безпосередньо у водойму, передбачають впровадження технології їх доочищення до залишкових 
концентрацій ІВМ на рівні 0,01 – 0,001 мг/л [2].  

На нашу думку для підвищення ефективності роботи установок «Еліон-М» 
для доочищення слід застосовувати адсорбційну технологію, яка забезпечує гнучкість 

технологічного процесу, надійність, простоту в конструктивному вирішені та у експлуатації. 
Переваги адсорбційної технології особливо помітні при застосуванні недорогого доступного 
адсорбенту. Саме таким адсорбентом є різновид природного цеоліту – клиноптилоліт, значні поклади 
якого зосереджені в родовищі Сокирниця Закарпатської області. На нашу думку процес доочищення 
доцільно реалізовувати в динамічних умовах на адсорбері типу безнапірного швидкого фільтра.  

Основними технологічними параметрами адсорберів є час захисної дії Т та втрати напору h0 у 
зернистому шарі завантаження. Дослідженню піддавали клиноптилоліт фракції 1÷1,25 мм, отриманий 
подрібненням клиноптилолітового щебеня. Модельний розчин СВГВ готували за рекомендаціями [3]. 
Експериментальна установка складалась із напірної іонообмінної колонки діаметром 22 мм і висотою 
1600 мм, обладнаною у верхній частині кранами для регулювання швидкості фільтрування.  

Фільтрування модельного розчину проводили низхідним потоком. Проби відбирали 
періодично, визначення концентрацій ІВМ проводили фотометричним методом за стандартними 
методиками. Час захисної дії завантаження Т визначався за проскоковою концентрацію іона, яка 
перевищувала гранично допустиме значення, нормоване при скиданні очищених стічних вод у 
водойму рибогосподарської категорії водокористування [1]. Втрати напору в шарі 
клиноптилолітового завантаження визначали за різницею показів п’єзометрів.  

На тривалість часу захисної дії фракції клиноптилоліту Т впливають наступні фактори: висота 
шару завантаження Н, швидкість фільтрування Vф, активна реакція середовища рН. Встановлення 
виду функції Т=f(Н, Vф, рН) проводилось на основі методу математичного планування експерименту 
[4]. При цьому нижній рівень швидкості фільтрування приймався на рівні 2,5 м/год, верхній – 7,5 
м/год; нижній рівень рН модельного розчину 4,0, верхній – 7,0. Висоту завантаження колони 
клиноптилолітом змінювали від 0,78 м до 1,24 м. 

Рівняння регресії, яке адекватно описує тривалість часу захисної дії Т клиноптилолітового 
завантаження від зазначених вище факторів, має вигляд: 
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pHV58,0pHH04,8pH63,0V86,4H22,6429,3T Фф ⋅+⋅−−−+=
, год (1) 

Втрати напору у фільтрувальному шарі клиноптилоліту визначалися за рекомендаціями Д. М. 
Мінца, який на основі теорії подібності запропонував формулу, справедливу для ламінарного режиму 
фільтрації: 
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де h0 – втрати напору у зернистому шарі, м; αФ – коефіцієнт форми зерна ; ν – кінематична в’язкість 
води, м2/с; VФ – фіктивна швидкість фільтрації, м/с; dекв – еквівалентний діаметр зерен завантаження, 
м; ε0 – шпаруватість завантаження; Н – висота зернистого шару, м.  

Коефіцієнт форми зерна αФ Закарпатського клиноптилоліту визначений нами із формули (2) 
експериментальним шляхом і рівний αФ = 2,59 [5]. 

Таким чином, проведені експериментальні та теоретичні дослідження показують, що установки 
доочищення СВГВ на базі Закарпатського клиноптилоліту здатні ефективно забезпечувати 
«бар’єрну» функцію від потрапляння у водні об’єкти ІВМ. Запропонована схема доочищення СВГВ 
містить резервуар-усереднювач, клиноптилолітовий адсорбер, підвищувальне обладнання та 
обладнання для промивки клиноптилолітового завантаження. Висоту завантаження клиноптилоліту 
Н, яка забезпечує необхідну тривалість фільтроциклу Т, слід визначати із формули 1, попередньо 
прийнявши значення рН стоків та оптимальну швидкість фільтрування VФ. Втрати напору заданої 
фракції завантаження слід визначати за формулою 2, прийнявши значення коефіцієнту форми зерна 
Закарпатського клиноптилоліту αФ = 2,59. 
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В последние годы область применения озона значительно расширилась, столь бурному 

развитию технологий с использованием озона способствует его скорость удаления и экологическая 
чистота продуктов распада. В отличие от других окислителей озон в процессе реакций разлагается на 
молекулярный и атомарный кислород, а также предельные оксиды. Соответственно эти продукты не 
загрязняют окружающую среду и не приводят к образованию канцерогенных веществ, как, например, 
при окислении фтором или хлором. 

В Украине очень широко распространено обеззараживание воды хлором, то есть хлорирование 
воды, которое осуществляется соединениями, содержащими активный хлор. Но необходимо 
учитывать, что свободный хлор может образовать нерастворимые соединения (хлорамины, 
хлороданты, тригалогенметаны), с некоторыми органическими веществами, которые трудно вывести 
из воды[1]. Кроме того, стоимость хлора постоянно увеличивается в связи с трудоемкостью процесса 
его получения, транспортировки, хранения. С другой стороны озон (О3), наоборот, становится менее 
дорогим из–за увеличения его (КПД) и снижения энергетического потребления генераторов озона. 

В связи с этим наиболее перспективным является обеззараживание воды озоном. Одним из 
самых сильных окислителей, а также возможность комплексной обработки, когда одновременно 
решаются задачи обесцвечивания, дезодорирования, а также доокисление и расщепление 
образующейся органики (тригалогенметаны, хлороформ и др.), многие соли из растворимого 
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состояния переходят в нерастворимые комплексные соединения[2]. Озон создает мощный 
электрический потенциал, что сопутствует коагуляции коллоидных частиц.  

Поскольку существует проблема очистки воды от ПАВ (поверхностно активных веществ), 
входящих в состав моющих средств, которые, не только уменьшают поверхностное натяжение, но и 
создают ряд экологических проблем (цветение воды, уменьшение в ней растворимого кислорода, 
замор рыбы), было целесообразным определить каким образом изменяется концентрация ПАВ при 
воздействие на них озона. 

Синтез О3 осуществлялся электролитическим методом, с помощью воздействия 
концентрированной сульфатной кислоты (H2SО4) на перекись бария (BaО2). Полноту распада О3 
проверяли красной лакмусовой бумагой, смоченной в растворе йодида калия КI, которая 
моментально синеет при наличии в воздухе озона (в результате образования едкого калия). 
Определение катионоактивних ПАВ проводили на фотоэлектроколориметре ФЕК -1, после 
экстракции с хлороформом соединения приобретают устойчивый желтый цвет. Фотометрическое 
определение катионоактивных веществ, основано на образовании соединения, с красителем 
бромфеноловым синим. Предел обнаружения методики составляет 0,1 мг/л в 200 мл пробы. 

В качестве исследуемых ПАВ использовалась натриевая соль сернокислого эфира вторичного 
додецилового спирта: С10Н21СНСН3ОSO3Na, с концентрацией в дистиллированной воде 8 мг/л ( 
температура раствора 20 ºС ). При дозе озона 5 мг/л, были получены следующие результаты (исходя 
из пяти усредненных проведенных контактов) (табл.1). 

Таблица 1 – Изменения концентрации ПАВ от времени контакта с озоном при его концентрации 5 
мг/л 

Время контакта в минутах Концентрация С10Н21СНСН3ОSO3Na 
в мг/л Наличие озона в растворе 

1 7,2 + 
5 6,5 + 

10 4,2 + 
15 2 – 

Полученные результаты дают возможность сделать заключение, что концентрация натриевой 
соли сернокислого эфира вторичного додецилового спирта резко уменьшается при увеличении 
времени контакта с озоном, причем наличие озона в растворе через пятнадцать минут уже не 
фиксируется использованным методом. В дистиллированной воде озон распадается дольше. В нашем 
случае скорость распада происходит быстрее, это можно объяснить тем, что молекула озона, попадая 
в раствор, начинает активно окислять ПАВ. Следует отметить, что во всех случаях наиболее резкое 
снижение ПАВ наблюдается через десять минут после контакта с озоном, это зависит не только от 
насыщения раствора О3, а от способа его добывания и скорости образования.  

Если даже учитывать, что добывание озона происходило химически, и могли образоваться 
некоторые примеси, все же приведенные исследования позволяют рекомендовать озонирование в 
качестве уменьшения концентрации ПАВ в воде. 

Очень важным остается изучение воздействия озона, который добывают более чистыми 
способами, на другие виды ПАВ, а также изменение поверхностного натяжения и вязкости таких 
растворов. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ МИКРОБНОЙ КОРРОЗИИ СТАЛИ В ПОЧВЕ  

В ПРИСУТСТВИИ ПЕСТИЦИДА 2,4-Д 
А. П. Третяк, И. Н. Курмакова, С. В. Приходько, А. А. Боголюб 
Черниговский государственный педагогический университет  

имени Т.Г.Шевченко 
 
Современное интенсивное сельскохозяйственное производство предусматривает использование 

множества химикатов (минеральные удобрения, микроэлементы, пестициды и т.д.). В среднем 
вносится около 300 г химических веществ на 1 га поверхности за год. В свою очередь, бурное 
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развитие промышленного органического синтеза приводит к появлению большого количества новых 
для биосферы веществ. Только пестицидов, по оценкам специалистов, возрастает на 10-15% за год 
[1]. 

Проблема взаимодействия в системе пестициды – почвенные микроорганизмы содержит два 
аспекта: биологически активные вещества влияют на микробиоту, в свою очередь, микроорганизмы 
способны трансформировать пестициды. Скорость деградации пестицидов в почве зависит от 
химических и токсических свойств действующего вещества пестицида, температуры, влажности и др. 
Отдельным, достаточно важным аспектом этой проблемы, является влияние пестицидов на 
коррозионно опасные микробные сообщества, которые являются определяющим фактором процесса 
биокоррозии. Изученность вопроса недостаточна, литературные данные малочисленны и достаточно 
противоречивы. 

Так, в сельском хозяйстве Украины широкое применение находят пестициды (около 19 разных 
препаратов), в состав которых входит 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота в виде соли или эфиров 
(2,4-Д). Известно, что в почве кислота полностью разлагается через 280-300 дней (норма внесения 
222-300 кг/га). В процессе деградации принимают участие микроорганизмы родов Pseudomonas, 
Achromobacter, Nocardia. Установлено, что за процесс расщепления пестицидов отвечают плазмиды 
микроорганизмов. Так, способность Alcaligenes paradoxus преобразовывать 2,4-Д в 2,4-дихлорфенол 
кодируется конъюгативной плазмидой pJPl. Считают, что они играют основную роль в обеспечении 
биодеградации пестицида в окружающей среде. Микроорганизмы, деградирующие 2,4-Д широко 
распространены в почве и воде. В тоже время установлено, что биодеградация 2,4-Д практически не 
осуществляется в бедных на органические вещества водоемах [1].  

Согласно экспертным оценкам, микробная коррозия (МК) является причиной более половины 
всех повреждений подземных магистральных газопроводов и кабелей [2], ккоторая сопровождается 
локальным разрушением металла, водородной хрупкостью, что значительно ухудшает последствия 
коррозионного процесса. Современные исследования биоповреждений металлических сооружений 
базируются на признании бактерии группы серы, а именно, сульфатвосстанавливающих бактерий 
(СВБ), наиболее опасной в коррозийном отношении группой микроорганизмов [2]. Постоянными 
спутниками СВБ в коррозионных сообществах являются гетеротрофные бактерии рода Pseudomonas 
– активные деграданты.  

Наши исследования [3-5] показали неоднозначность влияния пестицидов (Рамрод, ДНОК, 
Симазин, Линурон, Гексилур) на коррозионно опасные микроорганизмы почвы и процесс 
биокоррозии малоуглеродистой стали. Интерес представляет изучение пестицидов на основе 2,4-
дихлорфеноксиуксусной кислоты. 

Цель работы – изучение процесса микробной коррозии малоуглеродистой стали в почве в 
присутствие пестицида 2,4-Д.  

Исследования проводили микробиологическим и гравиметрическим методами [4]. 
Использовали образцы малоуглеродистой отожженной стали Ст3ПС (площадь дисков 124 см2) ранее 
не подвергавшейся коррозионному воздействию, которые фломбировали в пламени горелки. 
Коррозионная среда –стерильная почва (дерново-подзолистая, рН=6,47, содержание гумуса 0,8-1,1%, 
Р2О5 – 160-170 мг/кг, К2О – 100-110 мг/кг, влажность – 100%), инокулированная природным 
коррозионно опасным сообществом микроорганизмов (КОСМ) [3] состава: СВБ (1011кл/мл), 
железовосстанавливающие бактерии (ЖВБ) (107кл/мл) и денитрифицирующие бактерии (ДНБ) 
(105кл/мл). КОСМ, состоящее из наиболее распространенных групп коррозионно агрессивных 
бактерий, было выделено нами из ферросферы [2]. Время испытаний – 336 и 2160 часов. По потере 
массы образцов рассчитывали скорость коррозии (Кm в г/(м2×ч), коэффициент торможения 
коррозионного процесса (γm = К/К′, где К и К′ – скорость коррозии в почве без и с пестицидом 2,4-Д) 
и защитный эффект (Zm = (1- 1/ γm ) ×100%). Начальная концентрация 2,4-Д – 0,15 мг/г почвы [3]. 

Количественное содержание бактерий (титр) определяли методом предельных десятикратных 
разведений на селективных средах: СВБ – Постгейта «В», ЖВБ – Калиненко и ДНБ – Гильтая [4]. 
Численность микроорганизмов пересчитывали на 1 г абсолютно сухой почвы, влажность которой 
определяли весовым методом. 

Количество 2,4-Д в почве контролировали методом тонкослойной хроматографии. 
Установлено, что в присутствии 2,4-Д при экспозиции 336 часов скорость биокоррозии стали 

Ст3ПС в 1,97 раз меньше, чем без пестицида. Защитный эффект – 49%. Концентрация 2,4-Д в почве в 
условиях МК снижается в 2,4 раза, а в контрольном опыте (почва инокулированная КОСМ с 2,4-Д) 
только в 1,85 раза. Это свидетельствует об интенсификации метаболизма бактерий, что позволяет 
кометаболизировать дополнительные источники углерода и энергии (2,4-Д) и, как следствие, 
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приводит к уменьшению его концентрации в условиях эксперимента.  
При увеличении времени эксперимента до 2160 часов скорость коррозии металла снижается в 

9,6 раза, а с 2,4-Д – в 6,1 раза. Защитный эффект уменьшается до 34%. Это может быть обусловлено 
увеличением численности СВБ (на 3 порядка) в присутствии 2,4-Д (рисунок). Количество ЖВБ И 
ДНБ уменьшаются незначительно (на один порядок). 

Концентрация 2,4-Д в условиях МК снижается в 6,81 раза, а в контрольном опыте в 3,75 раза, т. 
е указанная нами тенденция усиливается. Дальнейшие исследования позволят выяснить последствия 
влияния 2,4-Д после полной его деградации на КОСМ и МК.  

Таким образом, присутствие 2,4-Д в почве интенсифицирует метаболизм коррозионно опасных 
бактерий, что приводит к возрастанию их численности, и как следствие, усиливает процесс 
микробной коррозии стали в почве.  
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Рисунок – Количество коррозионно опасных бактерий в ферросфере в условиях МК стали Ст3ПС без 

пестицида (контроль) и с 2,4- Д 
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Широкий спектр органічних сполук які надходять у навколишнє середовище в процесі 

господарської діяльності людини, призвело до того, що дані речовини визначать характер 
техногенного забруднення природних вод.  

Особливо істотний вклад полютантів в забрудненні води у нафтодобувних районах, де в 
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процесі розвідки та розробки родовищ нафти і газу різко збільшується надходження у навколишнє 
середовище широкого спектру органічних сполук.  

Відомо, що органічні речовини визначають поведінку у воді інших токсичних сполук 
(утворення органо-мінеральних комплексів, з важкими металами, радіонуклідами і т.п.), тому їх 
наявність суттєво впливає на стан гідроекосистеми в цілому [1].  

Метою роботи була оцінка якості води р. Стримба за гідрохімічними показниками в умовах 
нафтодобування.  

Об’єктом дослідження була р. Стримба – ліва притока р. Ворона, яка належить до басейну 
Дністра. Протікає на території Надвірнянського, Коломийського районів Івано-Франківської області. 

Для проведення гідрохімічного аналізу визначено наступні створи відбору проб з урахуванням 
їх віддаленості від нафтової свердловини, як потенційного джерела забруднення ріки 
нафтопродуктами: 
1. Контроль (на відстані 500 м до нафтової свердловини) 
2. Біля нафтової свердловини 
3. На відстані 500 м після нафтової свердловини за течією річки 
4. На відстані 1000 м після нафтової свердловини за течією річки 

Проби для гідрохімічного аналізу відбиралися впродовж літа 2006 року. Їх аналіз проводили за 
загальноприйнятими в гідрохімії методиками [2].  

Концентрацію нафтопродуктів у воді визначали за зміною оптичної густини нафти та 
нафтопродуктів у гексані в ультрафіолетовій області спектру (довжина хвилі 315 мкм) при 
використанні фотоелектроколориметра [2].  

Розрахунок індексу забруднення води (ІЗВ) виконували за формулою: 

∑= nГДКСІЗВ /)/( , 
де С – фактична концентрація (значення) показника; ГДК – гранично допустима концентрація 
(значення) показника; n – кількість показників [3,5]. 

Результати досліджень обробляли статистично, використовуючи програму Microsoft Excel. 
У пробах води р. Стримба концентрація нафтопродуктів значно перевищувала ГДК та 

контрольне значення (табл.1). Біля нафтової свердловини вміст нафтопродуктів становить 5,2 мг/л, 
що у 17,3 рази перевищує ГДК. На відстані 500 м та 1000 м вниз за течією річки – 3,1 мг/л і 2,3 мг/л, 
що у 10,3 та 7,6 перевищує ГДК. Збільшення концентрації нафтопродуктів у воді могло бути 
спричинено процесами більш інтенсивного добування нафтосировини, при якому часто відбуваються 
аварійні скиди стічних вод, забруднених нафтопродуктами. Іншою причиною, імовірно, є їх змив з 
поверхні грунту внаслідок випадання опадів [4].  

Вміст розчиненого кисню достовірно зменшувався у порівнянні із контрольним значенням в 
усіх пробах води (табл. 1). Відносно нижчі концентрації кисню у річці могли зумовлюватися більш 
високою концентрацією нафтопродуктів, на окислення яких витрачається відповідний запас наявного 
у воді кисню. При збільшенні вмісту нафтопродуктів зменшується концентрація кисню у порівнянні 
із контрольним значенням в усіх пробах досліджуваної води. 

Таблиця 1 – Гідрохімічні показники якості води р. Стримба 
Створи відбору проб 

води 
О2, мг/л СО2, мг/л БСК5, мг 

О2/л 
ХСК, мг 
О2/л 

NH4
-, 

мг/л 
NO2

-, 
мг/л 

NO3
-, 

мг/л 
Нафто-

продукти, 
мг/л 

ГДК 4, мг/л 25, мг/л 2,5 мг/л 10, мг/л 2,0, мг/л 10, мг/л 10, мг/л 0,3, мг/л 
Контроль (500 м до 
нафтової 
свердловини проти 
течії річки) 

1,13± 
0,05 

3,5 ± 0,20 1,34 ± 
0,06 

4,65 ± 
0,29 

0,04 ± 
0,002 

0,122 ± 
0,007 

0,01 ± 
0,0005 

0 ± 0 

Біля нафтової 
свердловини 

0,49±0,02∗ 4,75±0,33
∗ 

3,5 ± 
0,19∗ 

8,82 ± 
0,43∗ 

0,22 ± 
0,01∗ 

0,46 ± 
0,02∗ 

0,01 ± 
0,0004 

5,2 ± 
0,21∗ 

500 м після нафтової 
свердловини за 
течією річки 

0,66 ± 0,03∗ 4,5 ± 
0,28∗ 

2,17 ± 
0,14∗ 

8,37 ± 
0,35∗ 

0,08 ± 
0,005∗ 

0,375 ± 
0,02∗ 

0,01 ± 
0,0002 

3,1 ± 
0,17∗ 

1000 м після 
нафтової 
свердловини за 
течією річки 

0,81 ± 0,04∗ 3,5 ± 0,30 2,1 ± 
0,15∗ 

5,73 ± 
0,35∗ 

0,04 ± 
0,002∗ 

0,33 ± 
0,02∗ 

0,01 ± 
0,0003 

2,3 ± 
0,15∗ 

Примітка: * – достовірна відмінність у порівнянні із контролем. 
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Збільшення концентрації вуглекислого газу у порівнянні із контрольним значенням 
спостерігалось у пробах води біля нафтової свердловини та на відстані 500 м після неї (табл.1). Так, 
біля свердловини концентрація вуглекислого газу була 4,75 мг/л, що перевищує контрольний 
показник – у 1,35 разу. З протіканням річки вниз за течією концентрація вуглекислого газу 
зменшується. На відстані 500 м після нафтової свердловини перевищення контролю за даним 
показником складає у 1 раз. Повне відновлення вмісту вуглекислого газу до контрольного значення 
відбувається на відстані 1000 м після нафтової свердловини. Зазначимо, що вміст вуглекислого газу 
достовірно відрізнялася від контрольного значення, але не перевищувала ГДК. Виявлена також 
узгодженість між достовірним збільшенням концентрації вуглекислого газу та зменшенням 
концентрації розчиненого кисню у воді річки. 

Визначення розчиненого кисню є частиною аналізу при визначенні іншого важливого 
показника якості води – біохімічного споживання кисню (БСК). Показник БСК5, який відображає 
вміст біохімічно нестійкої, швидко окислювальної органічної речовини, достовірно збільшувався у 
пробах води в порівнянні із контрольним значенням з протіканням річки повз нафтову свердловину 
(табл.1). Найвищого значення даний показник сягнув у воді біля нафтової свердловини – 3,5 мг/л, що 
у 1 раз перевищує ГДК. Вниз за течією річки вміст даного показника зменшується, але навіть на 
відстані 1000 м після нафтової свердловини не відновлюється до контрольного значення. Збільшення 
показника БСК5 свідчить про наявність у воді великої кількості органічних речовин, для окислення 
яких аеробними бактеріями, необхідна значна кількість кисню.  

Оцінити вміст речовин, які окислюються хімічним шляхом, дає змогу величина хімічного 
споживання кисню (ХСК). Вміст ХСК у пробах води достовірно збільшується біля нафтової 
свердловини у порівнянні із контрольним значенням, але не перевищує ГДК (табл.1). Так, біля 
нафтовидобувного підприємства концентрація ХСК перевищує контроль у 1,89 разу і складає 8,82 мг 
О2/л. Вниз за течією річки вміст ХСК зменшується, хоча до контрольного значення не відновлюється 
навіть на відстані 1000 м після нафтової свердловини. Наявність органічних речовин спостерігається 
по всій течії річки, про що свідчить збереження достовірної відмінності показника ХСК у порівнянні 
із контрольним значенням.  

Концентрація аміаку збільшувалась у порівнянні із контролем, але не перевищувала ГДК (табл. 
1). Як відомо, аміак у природній воді утворюється при розкладанні органічних речовин, тому 
очевидно, що біля нафтової свердловини та на відстані 500 м від неї інтенсивність їх розкладу вища, 
ніж до нафтової свердловини. 

Перевищення ГДК нітритів не виявлено у пробах води р. Стримба, але відмічено збільшення їх 
концентрації у порівнянні із контрольним значенням (табл. 1). Так, біля нафтової свердловини вміст 
нітритів складає 0,46 мг/л, на відстані 500 м після нафтової свердловини – 0,37 мг/л, що відповідно у 
3,83 та 3,08 разу перевищує контрольне значення. Підвищення вмісту нітритів у воді порушує 
характер споживання кисню, а також є особливим процесом, який супроводжує окислення 
органічних речовин.  

Продуктами окислення органічного азоту бактеріями є нітрати. Вміст нітратів у пробах води р. 
Стримба не відрізняється від контрольного значення та не перевищує ГДК.  

На основі проведеного гідрохімічного аналізу можна визначити класи якості води р.Стримба за 
індексом забруднення води (ІЗВ). Як видно з табл.2, за комплексом гідрохімічних речовин вода біля 
нафтової свердловини, на відстані 500 і 1000 м вниз за течією річки характеризується як помірно 
забруднена.  

Таблиця 2 – Оцінка якості води р. Стримба за індексом забруднення вод 
Індекс забруднення вод (ІЗВ) 

Створи відбору води Клас якості води 
Контроль (500 м до нафтової свердловини) 0,18 І дуже чиста 
Біля нафтової свердловини 1,25 ІІІ помірно забруднена 
500 м після нафтової свердловини 1,09 ІІІ помірно забруднена 
1000 м після нафтової свердловини 1,17 ІІІ помірно забруднена 

Під впливом забруднення ріки нафтопродуктами всі досліджувані гідрохімічні показники 
зазнавали змін біля нафтової свердловини у порівнянні із контрольним значенням. На відстані 500 м 
від нафтової свердловини вниз за течією річки показники якості води представлені в значно меншій 
концентрації, ніж біля нафтової свердловини, але їх часткове відновлення спостерігається лише на 
відстані 1000 м від нафтової свердловини вниз за течією річки. 
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1. Визначено гідрохімічні показники якості води р. Стримба які перевищували ГДК 
(нафтопродукти, БСК5). 

2. Якість води у р. Стримба до нафтової свердловини характеризується І класом якості – дуже 
чиста, на відстані 500 м і 1000 м після свердловини – ІІІ клас якості води (помірно забруднена).  

3. Основним потенційним джерелом забруднення р. Стримба є стічні води та бурові розчини, які 
утворюються в процесі добування нафти та газу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕГЕНЕРАЦІЇ ЗАЛІЗНОГО КУПОРОСУ ІЗ 

ВІДПРАЦЬОВАНИХ ТРАВИЛЬНИХ РОЗЧИНІВ МЕТОДОМ ВАКУУМНОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ 
І. В. Шкірко, Г. О. Полянська, М. І. Панченко 

Дніпродзержинський державний технічний університет 
 

Відпрацьовані травильні розчини (ВТР) є стоками травильних відділень металургійних заводів. 
Вони відносяться до числа найбільш забруднених і агресивних промислових стоків. Скид їх у 
водойми наносить велику шкоду навколишньому середовищу. Крім того, травильні стічні води 
містять цінні речовини: сірчану кислоту (30 – 70 г/л) і сірчанокисле залізо (150 – 300 г/л). Таким 
чином можна сказати, що кожний рік втрачається сотні тисяч т сірчаної кислоти, яка витрачається на 
процес травлення металевих виробів [1, 2]. 

У сучасній хімічній технології постає задача повернення відпрацьованих травильних розчинів 
назад у процес виробництва, тим самим можливо зменшити втрату цінних продуктів і забруднення 
навколишнього середовища промисловими стоками [1]. 

На одному з підприємств міста Дніпродзержинська при роботі травильного цеху за місяць 
скидається стічних вод в кількості 3000 м3. При цьому штраф за скид забруднених відпрацьованих 
травильних розчинів складає приблизно 50000 грн. за рік але це не вирішує проблеми. Тому дуже 
важливим є дослідження фізико-хімічних умов процесу регенерації відпрацьованих травильних 
розчинів та вилучення з них залізного купоросу для налагодження найефективнішої очистки стічних 
вод, що не потребує великих матеріальних витрат. Все це також допоможе уникнути штрафів. 

У зв’язку з цим питання переробки та використання відпрацьованих травильних розчинів 
набуває особливої актуальності і важливості. 

В теперішній час в Україні, як і закордоном найбільш широке розповсюдження отримав 
вакуум-кристалізаційний метод переробки відпрацьованих травильних розчинів, який дозволяє 
вилучити приблизно до 70 – 80 % сульфату заліза. 

Тому метою проведення лабораторних досліджень є виявлення економічної доцільності 
регенерації відпрацьованого сірчанокислотного травильного розчину методом кристалізації з нього 
сульфату заліза за допомогою вакуумного насосу. 

Для досліду використовували пробу відпрацьованого травильного розчину, відібрану на 
одному із металургійних підприємств міста Дніпродзержинська. Концентрація сірчаної кислоти у 
травильному розчині складала 0,24 % та густина розчину 1,20 г/см3. 

Для проведення дослідів була зібрана експериментальна установка, яка зображена на рисунку 1. 
Експеримент проводили при використанні різного вакууму: 0,25, 0,15, 0,05 ат. Пробу 

травильного розчину об’ємом 500 мл заливали у колбу-реактор 1, де підігрівали розчин за допомогою 
електричного колбонагрівача 2 до температури кипіння при даному вакуумі: при 0,25 ат – до 68 °С, 
при 0,15 ат – до 57 °С, при 0,05 ат – до 39 °С. Пари води, що випарювались при кипінні розчину, по 
спеціальним відводам за допомогою вакуумного насоса відсмоктувались у між трубний простір 
холодильника 4, де охолоджувались водою. Отриманий конденсат надходив у збірник конденсату 5, а 
неконденсовані пари води відсмоктувались в атмосферу. Досліди проводили при випарюванні 
однакового об’єму води, що складав 250 мл. Після цього сконцентрований розчин охолоджували до 
температури 10 °С у льодяній бані. Коли утворились кристали залізного купоросу їх 
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відфільтровували та висушували до постійної маси. 
Вихід сульфату заліза, що вдалось отримати при проведенні кожного з експериментів досягає 

20 – 23 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рисунок 1 – Схема лабораторної установки для одержання сульфату заліза з відпрацьованого 
сірчанокислотного травильного розчину з використанням вакуумного насосу 

1 – термометр; 2 – колбонагрівач; 3 – реактор; 4 – холодильник; 5 – збірник конденсату; 
6 – витратомір; 7 – вакуум-насос 

Фіксували час проведення кожного досліду: при 0,25 ат час випарювання необхідної кількості 
води склав 100 хвилин, при 0,15 ат – 95 хвилин, при 0,05 ат – 60 хвилин. Отже, при більшому вакуумі 
час роботи установки зменшується, тому доцільним є проведення процесу при глибокому вакуумі 
порядку 0,05 – 0,01 ат. Результати проведених досліджень представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

№ 
з/п 

Концентрація 
сірчаної кислоти у 

ВТР, % 

Концентрація 
FеSО4·Н2О, % Тиск, ат 

Температура 
кипіння ВТР при 
даному вакуумі, 

°С 

Маса 
отриманої 
солі, г 

Час 
проведення 
досліду, хв 

1 0,25 68 138,024 100 
2 0,15 57 121,77 95 
3 

0,24 25 

0,05 39 106,204 60 

За даними, отриманими при проведенні експерименту, розрахували потужність вакуумного 
насосу, за допомогою наступної формули: 
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З урахуванням запасу потужності β = 1,5, N = 1,95·1,5 = 2,93 кВт/год. 
Вартість електроенергії, що споживається вакуумним насосом складає: 

2,93 · 0,24 = 0,703 грн/год 
0,24 – вартість 1 кВт електроенергії за годину, грн. 

0,703 · 24 · 365 = 6158,28 грн/рік. 
Отже, метод вакуумної кристалізації є перспективним та економічно вигідним методом 

регенерації відпрацьованих сірчанокислотних травильних розчинів. Цей метод дозволить 
регенерувати витрачену на процес травлення сірчану кислоту і отримати залізний купорос, як 
готовий продукт, що знайшов широке використання в аграрній, текстильній та хімічній 
промисловості. Також застосування цього методу дозволить збільшити рівень екологічної безпеки за 
рахунок створення замкнутих систем водоспоживання, це в свою чергу допоможе уникнути штрафів 
за скидання травильних стічних вод. 

 
1. Сточные воды предприятий черной металлургии и способы их очистки: Справочное пособие / Под ред. Л.Ф. Долина. – 

Днепропетровск, 1998 – 44с. 
2. Смирнов Д.Н., Генкин В.Е. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов. – М.: Металлургия, 1980 – 196с. 
3. Шабалин А.Ф. Очистка и использование сточных вод на предприятиях черной металлургии. – М.: Металлургия, 1968 – 

340с. 
 
 

УДК: 631. 95 
ОЦІНКА ВПЛИВУ ФОСФОРНИХ ДОБРИВ НА ПОВЕДІНКУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 

ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
Т. В. Юрченко, А. І. Юрченко 

Інститут екогігієни та токсикології МОЗ України 
 
Основою екологічної токсикокінетики, розділу фундаментальної токсикології, є вивчення 

співвідношення між ефектом, який викликає та чи інша речовина в середовищі, та часом дії. Ці 
токсикокінетичні процеси можуть бути відображені в координатах «концентрація – час». Аналіз 
таких процесів дозволяє оцінити механізми токсичного ефекту та динаміку його розвитку в 
біогеоценозі у часі. Кількісна оцінка динаміки вмісту важких металів (ВМ) та прогноз її зміни у 
процесі застосування добрив у системі «добриво-ґрунт» найефективніше вирішується за допомогою 
методів математичного моделювання [1].  

Екологічні фактори біотичної, абіотичної та антропогенної природи, до яки відносяться 
фізіологічні властивості сільськогосподарських культур сівозміни, характеристики ґрунтового 
покриву, природне кліматичні умови, системи удобрення агроценозу, протягом вегетаційного 
періоду, зумовлюють суттєву зміну величин рухомих форм важких металів у ґрунті. Ці зміни носять 
коливальний характер. Частота відбору проб протягом вегетаційного періоду визначає достовірність 
ходу кривої опису зміни вмісту рухомих форм ВМ. 

Дослідження проводились в умовах Полісся України на дерново-підзолистому грунті. 
Використовували традиційне фосфорне добриво суперфосфат (РС) в дозі Р60 та новий вид фосфорного 
добрива агрофос (РАФК) в нормі Р60, та Р180. Проби відбирали за загальноприйнятими методиками [2]. 

Проводили визначення Zn, Ni, Co, Pb, Cd та Cu за допомогою методу тонкошарової 
хроматографії № 50-97 [3]. Отримані результати дозволили побудувати графіки вмісту ВМ у грунті 
протягом вегетаційного періоду.  

Підрахунки середньої концентрації вмісту того чи іншого важкого металу у грунті проводили з 
використанням графіків функцій її зміни рухомих форм ВМ протягом вегетаційного періоду за 
площею фігури під кривою, яка є інтегралом від функції на проміжку часу або зміні концентрації 
рухомих форм ВМ у часі (Рис. 1). 

Широкий діапазон змін вмісту ВМ у грунті за дослідний період не дає можливості оцінити їх 
негативний влпив на біоту грунту. Тому є доцільним підрахувати середню концентрацію ВМ у грнуті 
за вегетаційний період з врахуванням часового фактору. Якщо відома зміна концентрації ВМ в часі, 
то можна обрахувати середне значення Ссер її за формулами. (1 та 2):  
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f(t) – функція, що описує рух в часі (t) ВМ в ґрунті; t1, t2 – початковий і кінцевий час дослідження; 
S(t1,t2) – площа фігури трапеції, яка обмежена графіком функції f(t) та віссю абсцис на проміжку часу 
t2 – t1 (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Динаміка рухомості кадмію в дерново-середньопідзолистому ґрунті 

при застосуванні добрив в лізиметричному досліді. 
Перший відбір зразків ґрунту був умовно позначений як 0 для зручності побудови графічних 

моделей, наступні позначали відповідно до доби відбору зразків ґрунту: 0 – до посіву кукурудзи; 38 – 
фаза сходів; 63 – фаза 5-6 листків; 88 – фаза викидання мітлиці; 130 – фаза молочно-воскової 
стиглості; 157 – фаза воскової стиглості; 178 – після збору врожаю. 

Враховуючи складність знаходження функції руху важких металів f(t), формулу (2) можна 
замінити формулою (3): 
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S – сума площ трапецій; Si – площа трапеції; n – кількість точок відбору; ti – час, відбору проби і , 
доба; С – значення концентрації важких металів, мг/кг. 

Звичайно, спрощення формули (2) до формули (3) містить певну похибку, яка залежить від 
характеру функції f(t) та кількості точок відбору n. Але в нашому випадку значення похибки не має 
суттєвого впливу на кінцевий результат порівняння середніх значень концентрацій, оскільки функції 
f(t) для ВМ при застосуванні фосфорних добрив мають схожу поведінку щодо контролю та варіанту з 
азотно-калійним живленням. 

В результаті отримано середні значення концентрацій рухомих форм металів (табл. 1) на 
варіантах досліду.  
Таблиця 1 – Середнє значення рухомих форм важких металів в дерново-середньопідзолистому ґрунті 

в при застосуванні добрив 
Важкі метали, мг/кг Варіанти 

цинк нікель кобальт свинець кадмій мідь 
Контроль 1,55 2,00 1,71 2,17 2,00 0,45 
РС Р60 1,20 1,67 1,51 1,78 1,62 0,32 
РАФК Р60 0,93 1,15 1,08 1,54 1,50 0,22 
РАФК Р180 0,71 1,02 0,78 1,20 1,13 0,18 

Для визначення напрямку поведінки (збільшення або зменшення рухомості) ВМ в ґрунті було 
запропоновано ввести коефіцієнт іммобілізації-мобілізації (Кі-м), який розраховується за формулою 
(4). 

к
мi C

CK =− , де  (4) 

С – це концентрація потенційно рухомих форм важких металів в ґрунті при застосуванні добрив, 
мг/кг; Ск – концентрація потенційно рухомих форм важких металів, що характерна для певного типу 
ґрунту (контрольний варіант). Розраховані Км-і наведені в табл. 2. 

Значення коефіцієнту більше одиниці свідчить про те, що в ґрунті відбулася мобілізація металу 
– кількість його потенційно рухомих форм збільшувалась відносно контролю. Показники менші 
одиниці вказують на те, що відбулася іммобілізація ВМ. Чим більший коефіцієнт, тим більше у ґрунті 
кислоторозчинних сполук ВМ, та чим менше значення коефіцієнту тим більше зв’язування 
потенційно рухомих форм металу відбулося в ґрунті.  

Таблиця 2 – Коефіцієнти рухомості важких металів у дерново-середньопідзолистому ґрунті 
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Важкі метали Варіанти 
цинк нікель кобальт свинець кадмій мідь 

Контроль 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
РС Р60 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 
РАФК Р60 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,5 
РАФК Р180 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

Дані коефіцієнтів іммобілізації-мобілізації дали можливість побудувати ряди впливу 
фосфорних добрив на рухомість важких металів: 

Агрофоска Cd>Zn=Ni=Co>Cu>Pb;  
Суперфосфат Cd>Zn=Ni=Cu=Pb>Co, 
Таким чином на дерново-підзолистому грунті при застосуванні фосфорних добрив відбувається 

іммобілізація важких металів. Проте слід відмітити, що агрофоска має властивості впливати на 
ґрунтово-поглинальний комплекс (ҐПК) із більшою іммобілізаційною здатністю до важких металів в 
порівнянні з суперфосфатом. 

 
1. Марри Дж. Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии. Лекции о моделя: Пер с англ. – М.: Мир, 1983. – 397с. 
2. Методики випробування і застосування пестицидів // С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, М.П. Секун, О.О. Іващенко та ін. За 

ред. проф. С.О. Трибеля. – К.: Світ., 2001. – 448 с. 
3. Методичні вказівки по визначенню Hg, Zn, Ni, Co, Cu в грунті, рослинах, воді методом тонкошарової хроматографії, № 

50-97 від 19.06.1997. – Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в пищевых продуктах, 
кормах и внешней среде – Сборник № 29. – Минэкоресурсов Украины, Киев, 2001. – С. 18-23. 
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ВПЛИВ ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК 

АНАЕРОБНОГО ТЕРМОФІЛЬНОГО ЦЕЛЮЛОЛІТИЧНОГО ШТАМУ 
CLOSTRІDІUM THERMOCELLUM 5СТ 

Л. С. Ястремська, В. І. Карпенко, Л.П. Голодок 1 
Національний авіаційний університет, м. Київ 

1Дніпропетровський національний університет 
 
Серед нетрадиційних джерел енергії особлива увага приваблює целюлозовмістовна сировина. 

Целюлоза відповідає основним вимогам, які пред’являються до перспективних ресурсів: широким 
поширенням, перетворенням без забруднення навколишнього середовища. Целюлоза щорічно, у 
величезних кількостях утворюється рослинами. Крім того, вона знаходиться у складі ряду 
промислових і сільськогосподарських відходів. Проблема трансформації целюлози зв’язана, також, з 
необхідністю захисту навколишнього середовища.  

Анаеробна деградація органічних речовин на перших етапах зв’язана з діяльністю гідролітичної 
мікрофлори, що є лимитуючим чинником при анаеробної конверсії відновлюваних джерел енергії. 
Визначення оптимальних параметрів анаеробного розкладання целюлози, ефективне керування цим 
процесом украй необхідно. Одним з важливих параметрів анаеробного мікробного процесу (поряд із 
рН і температурою) є окисно-відновні умови середовища, що визначають спрямованість 
метаболічних процесів у клітинах.  

У зв’язку з цим, був вивчений вплив редокс-потенціалу середовища на утворення біомаси і 
продуктів метаболізму термофільним (600С) целюлолітичним штамом Clostrіdіum thermocellum 5СТ, 
що здійснює первинну деструкцію біополімерів (целюлози, торфу, пташиного калу й ін.) в 
анаеробних умовах з утворенням енергоносіїв.  

Об’єктом дослідження був штам термофільних (600С) анаеробних бактерій Clostrіdіum 
thermocellum 5СТ. Штам ізольований із накопичувальної культури, виділеної з активного мулу 
метантенка станції біологічного очищення стічних вод (м. Київ, Бортничі). Виділення й ідентифікація 
описані в роботі [4]. 

Для культивування штаму застосовували техніку анаеробного культивування, з використанням 
мінерального середовища "P", наступного складу (г/л):  

KH2 PO4 -0,4; K2 HPO4*3H2 O-0,4; NH4Cl-1,0; MgCl2*6H2O -0,1;CaCl2*2H2O-0,02; NaHCO 3-1,0; 
Na2 S*9H2O-0,5; 0,2% розчин резазуріна -1 мл ; мікроелементи – 1 мл; вітаміни – 1 мл; вода 
дистильована – 1 літр; pН середовища 7,0-7,5. У якості енергетичного і вуглецевого субстрату 
використовували целобіозу (0,5%). Для створення відновних умов у середовищі були використані 
з’єднання, що володіють електрондонорними властивостями (відновлювачі)-сульфід натрію Na2 
S*9H2O, цитрат титану (ІІІ).  

Середовище розливали за методикою описаною в роботі [1,2]. Розчини вітамінів, вуглеводів, 
стерилізували фільтруванням скрізь фільтри «Син пор» N 8,9, зберігали окремо в анаеробних умовах 
і вносили в середовище безпосередньо перед посівом, стерильно шприцом [3,4]. Культивування 
здійснювали в термостаті при 600С. 

Вивчення ростових процесів культури проводили в культиваторі, об`ємом 500 мл, із шістьма 
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штуцерами, у котрі уставляли вимірювальні електроди для визначення окислювально-відновного 
потенціалу (ОВП) і рН [1]. Для цього використовували іономір універсальний ЭВ-74 із платиновим 
електродом ЭВП-1 і хлорсрібним електродом порівняння ЭВЛ-ІМЗ, одночасно з виміром ОВП, 
визначали значення pН за допомогою електродної пари - вимірювального електроду ЭСЛ-63-07 і 
допоміжного - ЭВЛ -ІМЗ. Перед дослідом електроди готували до роботи в такий спосіб. Електрод для 
виміру ОВП протирали фільтрувальним папером, змочений гексаном (з метою знежирення платини). 
Електрод для виміру pН добу витримували в 0,1 M HCl, а потім добу в дистильованій воді. 
Правильність показань електродів перед початком вимірів перевіряли по стандартних буферних 
розчинах. Кисень з культиватора видаляли кип’ятінням середовища при продуванні газової фази 
аргоном. 

Хлорсрібний електрод з’єднувався із середовищем за допомогою агаризованого сольового 
містка (2 г агару і 14 г KCl на 100 мл дистильованої води). Значення вимірюваного ОВП визначали за 
формулою: ОВП = 201 + Х (мВ), де 201- потенціал (мВ) хлорсрібного електроду стосовно водневого 
(паспортна характеристика); Х-вимірювальне (мВ) значення потенціалу стосовно хлорсрібного 
електроду. Перед уведенням вимірювальних електродів до культиватору їх стерилізували в парах 
формальдегіду чи хлороформу.  

Ріст культури оцінювали по величині оптичної густини суспензії, вимірюваної на 
фотоелектрокалориметрі ФЭК-56П, при λ =540 нм у кюветі з довжиною світлового шляху 0,5 см, а 
також по виділенню газів H2, CO2. Склад газів аналізували на хроматографі ЛХМ-8МД. Для 
визначення H2, використовували сталеву колонку довжиною 1,5 м і діаметром 3 мм, заповнену 
молекулярними ситами 5а, фракції 0,25 мм. Для визначення CO2 використовували сталеву колонку 
довжиною 2,5 м і діаметром 3 мм, заповнену полісорбом-І. Температура колонок 300 С, газ носій – 
аргон, швидкість протоку – 30 мл/хв, детектор – катарометр, струм детектора 80 мА. Проби газової 
фази відбирали шприцом, об`єм проби, що вводиться, 0,5 мол. 

 Визначення жирних кислот і спиртів робили на хроматографі «Chrom-5». Використовували 
скляну колонку довжиною 2,4 м і діаметром 3 мм, заповнену носієм паропаком – Q. Температура 
колонок 190 0С, випарника 2200 С, детектора 2000 С. Газ носій - гелій. Швидкість протоку - 30 мл/хв, 
детектор – полум’яно-іонізаційний, струм детектора-150 мА. Проби центрифугували при 10000 g у 
продовж 20 хв, жирні кислоти і спирти визначали у супернатанті. Об`єм проб, що вводяться, 5-10 
мкл. Морфологію клітин вивчали на мікроскопі МБИ-6 у фазовому контрасті (х 1570). 

Було показано, що розвиток термофільного анаеробного целюлолітичного штаму 
C. thermocellum 5CT здійснюється в області ОВП -200...-380 мВ, з оптимумом -260 мВ, при pН 7,0-7,3. 
При оптимальних значеннях ОВП, приріст біомаси, етанолу, ацетату на середовищі з відновником 
(сульфідом натрію) у 1,5-2 рази вище, ніж при культивуванні штаму у середовищі без відновника.  

Для вивчення впливу дуже низьких (близьких до значення потенціалу водневого електроду – 
420 мВ, при pН 7,0) значень ОВП, у поживне середовище вводиться цитрат тривалентного титану. За 
допомогою цитрату титану (ІІІ) у середовищі можуть бути отримані значення, навіть більш низькі, 
ніж у водневого електроду, причому, цитрат титану (ІІІ) нетоксичний для більшості мікроорганізмів. 

Вихідне значення ОВП середовища, після дегазації в струмі аргону складало +100 мВ, при 
p 7,0-7,3. Після внесення відновника цитрату титану (ІІІ), ОВП швидко знижувався. Стаціонарне 
значення ОВП установлювалося після 3 годин на рівні - 420 мВ, при pН 7,0. Після цього, в 
середовище вносили посівний матеріал штаму 5СТ. Внесення інокулянту не викликало підвищення 
ОВП.  

Через 24 години культивування, при незмінному ОВП, рівному -420 мВ, pН знизилося з 7,0 до 
6,5, оптична густина культуральної рідини збільшувалася до 0,15 од. екстинції.  

Однак, у присутності цитрату титану (ІІІ), кількість водню, що утворився, у 10 разів менше в 
порівнянні з кількістю водню, що утворився при рості культури на середовищі без відновників. 
Оскільки, представники роду Clostrіdіum утворюють молекулярний водень при окислюванні 
пирувата за участю пируват: ферредоксиноксидоредуктази [5], імовірно, цитрат титану (ІІІ) пригнічує 
ферментні системи, що беруть участь в утворенні водню. 

Розвиток штаму при ОВП -200... -380 мВ, з оптимумом -260 мВ, а не -100 мВ (значення ОВП 
стерильного середовища з відновником сульфідом натрію), можна інтерпретувати як результат 
взаємодії даного відновника з редокс-системами, що є присутніми у культуральній рідині. Тому, 
можна припустити, що окисно-відновний потенціал є одним з основних факторів, що визначає 
фізіологічний стан клітин, і відповідно, інтенсивність процесів біосинтезу. 
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Метою роботи було змоделювати поверхню клітини на твердій фазі (аеросил), використовуючи 

пухлинні антигени в комплексі з ксеногенними ембріональними антигенами, та дослідити протипухлинну 
дію моделі. Для моделювання ксеногенних клітинних систем (ККС) ми одночасно сорбували на аеросилі 
повний спектр поверхневих антигенів саркоми 37 і антигенів ембріональної печінки людини до 7 тижня 
гестації, що, на нашу думку, повинно призвести до підсилення протипухлинного імунітету через активацію 
клітинної ланки імунної відповіді і створення депо антигену. 

Об’єкт і методи дослідження. Отримання поверхневих антигенів (ПА). ПА (саркоми 37 (S37), або 
ембріональної печінки до 7 тижня гестації (Sp)) виділяли наступним шляхом: до 106 клітин S37, або Sp 
додавали 1 µг ЕДТА і інкубували при активному перемішуванні 1 годину. Після інкубації клітини 
центрифугували 15 хв при 600 g і відбирали надосад, який утримував поверхневі антигени відповідної 
тканини. В надосаді визначали концентрацію білка за методом Лоурі і доводили її до 5 мг/мл. 

Моделі клітинних систем. Для моделювання ККС поверхневі антигени сорбували на аеросилі. Були 
розроблено наступні моделі:  
− аеросил з антигенами саркоми 37 (Ае{S37});  
− аеросил з антигенами ембріональної печінки (Ае{Sp});  
− аеросил з антигенами саркоми 37 і ембріональної печінки (Ае{S37+Sp}).  

При виготовленні комплексних ККС з використанням і антигенів S37 і антигенів Sp на 2 мг аеросилу 
сорбували по 5 мг білку (ПА) обох типів клітин. В якості контролю використовували моделі з сорбованими 
на аеросилі антигенами окремо S37 або Sp і готували із співвідношення 5 мг білку (ПА S37, або Sp) на 2 мг 
аеросилу. 

Схема експерименту.Досліди проводили на нелінійних мишах-самцях, віком 2 міс, вагою 18-20 г, за 
терапевтичною схемою – тваринам перещеплювали в стегновий м’яз 106 клітин S37. Лікування ПВ 
починали через 3 дні після перещеплення пухлини. Препарати вводили 3-разово, підшкірно в області шиї, в 
об’ємі 0,3 мл з інтервалом в 7 днів з розрахунку 2 мг аеросилу на весь курс терапії. Тваринам контрольної 
групи в ті ж дні робили ін’єкції фізіологічного розчину.  

Імунологічні дослідження. Лімфоїдні клітини отримували методом градієнтного центрифугування 
суспензії клітин селезінки [1]. Клітини перитонеального ексудату (макрофаги) – одержували з черевної 
порожнини мишей без попереднього стимулювання. Кількість життєздатних ефекторних клітин (ЕК) 
(лімфоцити або макрофаги) підраховували у камері Горяєва з використанням 0,4% розчину вітального 
барвника трипанового синього. Виділені ЕК і клітини мішені (КМ) (клітини аутологічної саркоми 37) 
ресуспендували в середовищі Хенкса без барвника з додаванням 10% ЕТС і 40 мкг/мл гентаміцину.  

Визначення рівня цитотоксичної активності лімфоцитів і макрофагів. Основою для постановки 
нижченаведених типів клітинних реакцій був [2]. Цитотоксичну активность ЕК визначали за допомогою 
МТТ–тесту. 100 мкл суспензії клітин саркоми 37 у концентрації 3х104 кл/лунку наносили на планшет після 
чого вносили 100 мкл суспензії ЕК (лімфоїдні або макрофагальні клітини) у концентрації 105 кл/лунку. 
Співвідношення КМ:ЕК – 1:3. Інкубували в термостаті 18 год в 5% СО2, 100% вологості і при 37оС. Після 
закінчення інкубації в лунки додавали 20 μл розчину МТТ в концентрації 5мг/мл і інкубували 4 год в 5% 
СО2, 100% вологості і при 37оС, відмивали двічі фізіологічним розчином при 4000 хв-1 15 хв після 
останнього відмивання додавали 120 μл КОН (2 моль/л) і 140 μл 50% розчину ДМСО. Після розчинення 
утвореного МТТ-формазану оптичну густину вимірювали при λ=540 нм на автоматичному microELISA 
reader. Всі проби були в триплетах. Результати розраховували за формулою: 

е м е+м

е м

ОГ +ОГ -ОГ •100%, де
ОГ +ОГ  

ОГе – оптична густина в лунках з клітинами-ефекторами  
ОГм – оптична густина в лунках з клітинами-мішенями  
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ОГе+м – оптична густина в дослідних серіях 

Визначення рівня антитілозалежної цитотоксичнсті лімфоцитів і макрофагів. 100 мкл 
суспензії клітин саркоми 37 у концентрації 3х104 кл/лунку наносили на планшет після чого вносили 
10 мкл сироватки крові отриманої у тварин з тієї ж групи і інкубували 45 хв в 5% СО2, 100% 
вологості і при 37оС. Після інкубації вносили 100 мкл суспензії ЕК (лімфоїдні або макрофагальні 
клітини) у концентрації 105 кл/лунку і інкубували в термостаті 18 год в 5% СО2, 100% вологості і при 
37оС. Співвідношення КМ:ЕК – 1:3. Після закінчення інкубації в лунки додавали 20 μл розчину МТТ 
в концентрації 5мг/мл і інкубували 4 год за тих же умов, відмивали двічі фізіологічним розчином при 
4000 хв-1 15 хв після останнього відмивання додавали 120 μл КОН (2 моль/л) і 140 μл 50% розчину 
ДМСО. Після розчинення утвореного МТТ-формазану оптичну густину вимірювали при λ=540 нм. 
Всі проби були в триплетах. Результати розраховували за формулою: 

е м е+м+с

е м

ОГ +ОГ -ОГ •100%, де
ОГ +ОГ  

ОГе – оптична густина в лунках з ефекторами 
ОГм – оптична густина в лунках з мішенями 
ОГе+м+с – оптична густина в серіях з додаванням сироватки  

Вивчення кооперації лімфоцитів і макрофагів. 100 мкл суспензії клітин саркоми 37 у 
концентрації 3х104 кл/лунку наносили на планшет після чого вносили 100 мкл суспензії лімфоїдних 
клітин і 100 мкл макрофагальних клітини у концентрації 105 кл/лунку. Співвідношення КМ:ЕК – 
1:3:3. Інкубували в термостаті 18 год в 5% СО2, 100% вологості і при 37оС. Після закінчення інкубації 
в лунки додавали 20 μл розчину МТТ в концентрації 5мг/мл і інкубували 4 год в 5% СО2, 100% 
вологості і при 37оС, відмивали двічі фізіологічним розчином при 4000 хв-1 15 хв після останнього 
відмивання додавали 120 μл КОН (2 моль/л) і 140 μл 50% розчину ДМСО. Після розчинення 
утвореного МТТ-формазану оптичну густину вимірювали при λ=540 нм на автоматичному 
microELISA reader. Всі проби були в триплетах. Результати розраховували за формулою: 

е1 е2 м е1+e2+м

е1 е2 м

ОГ +ОГ +ОГ -ОГ •100%, де
ОГ +ОГ +ОГ  

ОГе1 – оптична густина в лунках з лімфоїдними клітинами  
ОГе1 – оптична густина в лунках з макрофагальними клітинами 
ОГм – оптична густина в лунках з клітинами-мішенями  
ОГе1+е2+м – оптична густина в дослідних серіях 

Вивчення антитілозалежної кооперації лімфоцитів і макрофагів.  
100 мкл суспензії клітин саркоми 37 у концентрації 3х104 кл/лунку наносили на планшет після 

чого вносили 10 мкл сироватки крові отриманої у тварин з тієї ж групи і інкубували 45 хв в 5% СО2, 
100% вологості і при 37оС. Після інкубації вносили 100 мкл суспензії лімфоїдних клітин і 100 мкл 
макрофагальних клітини у концентрації 105 кл/лунку. Інкубували в термостаті 18 год в 5% СО2, 100% 
вологості і при 37оС. Після закінчення інкубації в лунки додавали 20 μл розчину МТТ в концентрації 
5мг/мл і інкубували 4 год за тих же умов, відмивали двічі фізіологічним розчином при 4000 хв-1 15 хв 
після останнього відмивання додавали 120 μл КОН (2 моль/л) і 140 μл 50% розчину ДМСО. Після 
розчинення утвореного МТТ-формазану оптичну густину вимірювали при λ=540 нм. Всі проби були 
в триплетах. Результати розраховували за формулою: 

е1 е2 м е1+e2+м+с

е1 е2 м

ОГ +ОГ +ОГ -ОГ •100%, де
ОГ +ОГ +ОГ  

ОГе1 – оптична густина в лунках з лімфоїдними клітинами  
ОГе1 – оптична густина в лунках з макрофагальними клітинами 
ОГм – оптична густина в лунках з клітинами-мішенями  
ОГе1+е2+м+с – оптична густина в дослідних серіях з додаванням аутологічної сироватки 

Розділення поверхневих антигенів проводили за методом Леммлі [3] в поліакриламідному 10% 
гелі. Для оцінки результатів електрофорезу використовували програму TotalLab 1.10. 
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Статистичну обробку результатів проводили за загальноприйнятими методами варіаційної 
статистики [4]. Вірогідність різниці між контрольними та дослідними вимірами оцінювали за t–
критерієм Ст’юдента.  

Результати та їх обговорення. Виділення та характеристика поверхневих антигенів. 
Для отримання поверхневих антигенних ембріональних та пухлинних клітин був використаний 

метод ЕДТА-екстракції. При використанні даного методу змивається майже весь спектр антигенів з 
поверхні клітин, у випадку клітин ембріональної печінки раннього періоду гестації (до 22 треків на 
електрофореграмі з молекулярною масою від 0,4 до 116 кДа) і клітин саркоми 37 (до 23 треків на 
електрофореграмі з молекулярною масою від 0,39 кДа до 98,8 кДа), та в достатній концентрації. 
Клітини залишаються цілими і їх внутрішній вміст не потрапляє в супернатент. Антигени не 
потребують додаткового очищення і можуть бути одразу використані для сорбції. 

Дослідження стану імунної системи у пухлиноносіїв за умови імунізації антигенами 
фіксованими на аеросилі. 

Виживаність тварин з прищепленою саркомою 37 у контрольній групі склала 42 доби, у 
дослідних групах, що отримували ін’єкції Ае{S37} і Ае{Sp} – 84 і 70 діб відповідно. Найкраща 
виживаність тварин у групі тварин, яка отримувала комплексно сорбовані на аеросилі антигени 
(Ае{S37+Sp}) (112 діб).  

При дослідженні цитотоксичної активності лімфоцитів, в динаміці, встановлено, що на 14 добу 
у групах, які отримували ін’єкції Ае{S37}, Ае{S37+Sр} і Ае{Sp} ЦТЛ була значно нижчою за 
контроль (24,19%) і мала від’ємні значення: -4,9%, -8,6% і -25,34% відповідно, на 21 добу 
відмічається підвищення цитотоксичної активності лімфоцитів у дослідних групах до значень 46,83% 
(Ае{S37}), 31,93% (Ае{S37+Sр}) і 8,02% (Ае{Sp}) проти 29,13% в контролі. На 28 добу в 
контрольній групі і в групі Ае{S37} лізис ПК лімфоїдними клітинами набуває від’ємних значень і 
становить -18,91% і -6,55% відповідно, а в групах Ае{S37+Sp} і Ае{Sp} підвищується і відповідно 
становлять 38,32% і 15,66%. Т.ч. динаміка розвитку цитотоксичної активності лімфоцитів у групах, 
які отримували Ае{Sp} і Ае{S37+Sp} співпадає, але введення до системи антигенів S37 дає 
посилення ефекту. 

Внесення в середовище інкубації лімфоцитів з ПК аутологічної сироватки в контрольній групі 
до 21 доби викликало зниження антитілозалежного лізису лімфоцитами (АЗКЦ) ПК, порівняно з ЦТЛ 
в цій групі, але на 28 добу відбувається підсилення АЗКЦ до 30,7% проти -18,91% в ЦТЛ. Внесення 
аутологічної сироватки знижувало антитілозалежний лізис лімфоцитів, порівняно з ЦТЛ, у групі 
тварин, які отримували Ае{S37+Sр} (28,16% проти 38,32%) комплекс, але підсилювало лізис ПК в 
групах, які отримували Ае{S37} (15,28% проти -6,55%) і Ае{Sр} (23,21% проти 15,66%) комплекси 
на 28 добу (рис.3). 

Дослідження цитотоксичної активності макрофагів (ЦАМ) показало, що у всіх групах 
спостерігається однакова динаміка розвитку процесу. Так, на 21 добу відмічається спад ЦАМ, а на 28 
добу підсилення цитотоксичної активності. Встановлено, що на 21 добу у групах, які отримували 
Ае{S37} і Ае{S37+Sр} ЦАМ була нижча за показник лізису в контрольній групі і відповідно становла 
– 9,62%, 2,43% і 16,92%, а в групі, яка отримувала Ае{Sр} була вищою за такий в контрольній групі – 
29,3%. 

Дослідження антитілозалежної макрофагальної активності (АЗМА) показало, що при додаванні 
до системи макрофаг/ПК аутологічної сироватки відмічається стимуляція АЗМА на 21 добу у групах, 
які отримували Ае{S37} (35,39%), Ае{S37+Sр} (40,28%) і Ае{Sр} (43,36%) комплекси, проти 24,4% 
лізису в контрольній групі. На 28 добу в групах, які отримували Ае{S37} і Ае{Sр} комплекси, 
відмічається пригнічення АЗМА – 28,23% і 14,95% лізису ПК відповідно, а в групі, що отримувала 
Ае{S37+Sр} комплекс показник АЗМА був вищий за контроль (37,5%) і становив 45,44%. 

Дослідження кооперативного цитотоксичного ефекту макрофагів та лімфоцитів по відношенню 
до аутологічних ПК показало, що до 21 доби в групах, які отримували Ае{S37} і Ае{Sр} комплекси 
лізис ПК був нижчий, або не відрізнялись від контрольної групи. Але в групі, яка отримувала 
комплекс Ае{S37+Sр} кооперативний цитотоксичний ефект макрофагів та лімфоцитів до ПК був 
вищим від контрольної групи і становив 54% і 47,37% проти 37,14% і 20,05% відповідно на 21 і 28 
добу. 

Введення до системи макрофаг/лімфоцит/ПК аутологічної сироватки підвищило кооперативний 
цитотоксичний ефект ефекторних клітин на 21 добу в групах, які отримували Ае{S37}, Ае{S37+Sр} і 
Ае{Sр} до значень 56,87%, 61,5% і 67,57%, відповідно, проти 30,91% у контролі . На 28 добу відсоток 
лізису ПК в контрольній групі становив 54,93%, в Ае{S37+Sр} групі – 63,27%, в групах Ае{S37} і 
Ае{Sр} – 44,78% і 31,86% відповідно.  
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Отримані нами результати показали, що Ае{S37+Sр} комплекс є сильним імуностимулятором з 
вираженою протипухлинною активністю. 

Висновки. Представлені дані свідчать що, найкраща виживаність тварин з перещепленою 
пухлиною саркома 37, після вакцинації, спостерігається при застосуванні Ае{S37+Sр} комплексу. В 
групах тварин з найкращою виживаністю, висока активність ефекторних клітин зберігається до 28 
доби, тоді як в групах з гіршою виживаністю активність клітинних реакцій спадає. Сорбція антигенів 
саркоми 37 та антигенів печінки раннього періоду гестації активує клітинну цитотоксичність на 21 та 
28 добу спостереження, більшою мірою впливаючи на лізис ПК клітинами макрофагального ряду, а 
лімфоцити посилюють цитотоксичний ефект. 
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ТАВОЛГИ У КУЛЬТУРІ IN VITRO 
Л. А. Колдар, М. В. Нeбиков, Н. В. Руденко 

Національний дендрологічний парк «Софіївка» 
 
Серед рослин інтродукованих в Україну, значне місце належить роду Spiraea L.(родина 

Rosaceae Juss.), який об’єднує велику кількість видів гарно квітучих чагарників. Природні ареали 
роду розташовані у Східно-Азійській флористичній області (гори Китаю). Культурні ареали 
більшості таволг вийшли далеко за межі їх природного поширення, що свідчить про високу 
екологічну пластичність представників цього роду і можливості їх широкого використання в 
зеленому будівництві [1]. Вони невибагливі до ґрунтів, зимо- та посухостійкі, мають добре розвинену 
мичкувату кореневу систему. Розмножуються як насінням так і вегетативно. При культивуванні 
потребують мінімального догляду. 

Відомо, що види роду Spiraea мають низку цікавих садових декоративних форм, які різняться 
будовою та формою крони, формою і забарвленням листків та квіток, тривалістю цвітіння тощо. 
Існують реліктові ендемічні види, які знаходяться під охороною, і занесені до Червоної книги 
України зі статусом зникаючі. Темпи поширення багатьох з них мають досить сповільнений характер. 
Однією з причин зникнення таких видів може бути відсутність насіннєвого поновлення [2]. Крім 
цього існують цікаві, декоративні форми, які часто представлені лише поодинокими екземплярами, 
відповідно дуже незначною кількістю вихідного матеріалу, який можна одержати з рослин.  

Однією з передумов успішного одержання садивного матеріалу та впровадження його у 
виробництво, є розробка методів масового розмноження та вирощування, які дають можливість, у 
стислі строки, одержати його максимальну кількість.  

Серед уже існуючих, важливе місце належить методу мікроклонального розмноження рослин у 
культурі in vitro, застосування якого забезпечує швидке одержання морфологічно вирівняного 
садивного матеріалу, вивільнення його від бактеріальних і вірусних інфекцій, збільшення коефіцієнту 
розмноження [3]. 

Об’єкт дослідження – Spiraea hypericifolia L. 
Методи та матеріали. Для проведення досліджень використано метод мікроклонального 

розмноження рослин. Матеріалом для роботи слугували мікроживці взяті з дорослих рослин, які 
ростуть у ботанічному саду міста Кривий Ріг. 

Культивування експлантів відбувалося у спеціалізованому приміщені на скляних стелажах при 
температурі 25±1°С, відносній вологості 70%, фотоперіоді 16 годин і штучному освітленні 
інтенсивністю 3–5 тис. люкс. 

Посуд, матеріали, інструменти стерилізували згідно загальновживаних методик [4]. 
Дослідження проведено у лабораторії мікроклонального розмноження Національного 

дендропарку «Софіївка». 
У роботі значну увагу було приділено підбору стерилізаторів рослинного матеріалу, їх 

концентрацій, експозицій та розробці режиму стерилізації. Для одержання стерильних експлантів, 
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вивільнених від патогенної мікрофлори використовували таку схему стерилізації: обробка миючими 
засобами → 70% етанол (1хв.) → 0,1% HgCl2 (5хв.). Вихід стерильних експлантів – 78%.  

Для введення рослинного матеріалу у культуру in vitro та подальшого розмноження 
використовували модифіковане нами живильне середовище Мурасіге і Скуга (МС). У культуру in 
vitro, було введено стерильні мікроживці довжиною 0,7–1,4см, взяті з апікальної, медіальної та 
базальної частини пагона, які розміщували на живильному середовищі МС з додаванням 0,2 мг/л 6-
бензилоамінопурину (БАП). 

Через 20–35 діб спостерігали початок прямого органогенезу (відновлення частин рослин без 
утворення калюсу): формування пагонових бруньок та ріст і розвиток пагонів. Найбільшу їх кількість 
було одержано у мікроживців взятих з апікальної та медіальної частини пагона. Варто відзначити, що 
процес органогенезу у таволг (в умовах in vitro) відбувається досить активно, що свідчить про 
ефективність кількісного співвідношення ростових регуляторів (ауксинів, цитокінінів та інших 
життєво важливих, для рослин, компонентів).  

На 36-42 день кожен з експлантів мав від 10 до 60 правильно сформованих пагонів, довжиною 
3-4см з 5-6 листками, проте судинна система одержаного організму залишалась зв’язаною з 
материнською тканиною (експлантом). Для збільшення коефіцієнту розмноження, утворені в 
асептичних умовах пагони відділяли від експланта і висаджували, окремо, на модифіковане живильне 
середовище МС з додаванням 0,2 мг/л (БАП) та 0,4 мг/л індолилмасляну кислоту (ІМК). Впродовж 
20–35 днів після посадки спостерігали інтенсивну регенерацію нових пагонів, які пересаджували на 
середовище для утворення коренів.  

Для досягнення ризогенезу новоутворені пагони переносили на модифіковане живильне 
середовище МС з додаванням 0,5 мг/л ІМК. Через 35–45 діб після пасажування, рослини досягли 6–
12см заввишки, мали 4–6 справжніх листків та повністю сформовану кореневу систему. В такому 
стані регенеранти готові для висадки в умови in vivo.  
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УДК: 581.085 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМБРИОКУЛЬТУРЫ В КЛЕТОЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ ВИНОГРАДА НА 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВЫШЕННЫМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ ХЛОРИДА НАТРИЯ 
О. М. Мандыч, А. В. Омельченко, А. М. Бугара 

Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского 
 
Одним из основных факторов, лимитирующих сельское хозяйство Украины, является 

засоление почв. Особенно от него страдают южные регионы, в частности, Присивашье и АР Крым, 
для которых характерен засушливый климат. Высокий уровень инсоляции резко усиливает испарение 
почвенной влаги, в результате чего происходит скопление легкорастворимых солей грунтовых вод в 
верхнем корнеобитаемом слое почвы. Засолению также способствует искусственное орошение, 
вследствие которого в почвах увеличивается содержание хлоридно-натриевого и сульфатно-
магниевого состава. Это негативно влияет на рост и развитие ценных сельскохозяйственных культур, 
в частности винограда. 

Виноград плохо реагирует на содержание солей в почве, особенно на соли хлора (предельное 
содержание NaCl – 0,06%). Полная гибель растений наблюдается при концентрации соли 0,7-1,5 г на 
100 г почвы [1]. В этой связи актуальным является получение солеустойчивых форм винограда для 
последующего использования в селекции и создания солеустойчивых подвоев. 

Для получения солеустойчивых форм винограда перспективным представляется использование 
методов клеточной селекции. Эти методы позволяют отбирать генотипы, обладающие признаком 
устойчивости, используя в качестве исходного материала ткани и органы, выращиваемые in vitro на 
селективных питательных средах. 
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Целью настоящей работы являлось изучение возможности использования культуры 
изолированных зародышей винограда для получения форм, устойчивых к различным концентрациям 
NaCl. 

Материалом для проведения исследований служили зрелые семена от свободного опыления 
сорта Кобер 5ББ, а также от скрещиваний Кобер 5ББ х Rupestris du Lot и Феркаль х Riparia Gluar. При 
выполнении работы использовали методы, общепринятые в исследованиях по культуре 
изолированных тканей растений [2]. Зародыши, изолированные из зрелых семян, эксплантировали на 
поверхность агаризованных модифицированных питательных сред НТЕ [3], дополненных БАП (6-
бензиламинопурин) 0,2 мг/л и ИУК (индолилуксусная кислота) 0,2 мг/л, содержащих 1, 2 и 3 г/л 
NaCl. Контролем служила среда без NaCl. Зародыши культивировали в бактериологических 
пробирках, объем питательной среды составлял 15 мл. Культуральные сосуды инкубировали в 
условиях термостатированного помещения при температуре 25-270С, освещенности 4000 люкс и 
относительной влажности воздуха 60-70%. В процессе культивирования проводили визуальный 
анализ развития сеянцев и учет длины образующихся побегов и корней. 

Проведенные исследования показали, что для всех генотипов максимальный процент 
прорастания зрелых зародышей наблюдался в контрольном опыте на питательной среде без NaCl. 
Данный показатель для гибридных зародышей Феркаль х Riparia Gluar составил 90,9%, что в среднем 
в 2,5-3 раза выше, чем для зародышей двух других генотипов. Присутствие NaCl в питательной среде 
оказывало ингибирующий эффект на прорастание зародышей и развитие сеянцев. На питательной 
среде с вариантами засоления количество прорастающих зародышей и развивающихся сеянцев было 
снижено по сравнению с контролем. При этом развитие побегов и корней наблюдалось в среднем на 
1-2 недели позже. На питательных средах содержащих NaCl в концентрациях 1,0, 2,0 и 3,0 г/л у 
сеянцев наблюдалось замедление ростовых процессов, связанных с побего- и корнеобразованием в то 
время, как на бессолевой среде растения развивались нормально. Сеянцы, выращенные на 
питательных средах с вариантами засоления, имели укороченные побеги, более светлую окраску 
листьев, иногда наблюдалось отсутствие корней.  

Выход жизнеспособных сеянцев на 30-е сутки культивирования на питательных средах, 
содержащих 1,0 г/л NaCl составил для исследованных генотипов от 50-60%, 2,0 г/л NaCl – 20-30% и 
3,0 г/л NaCl – 5-10%. Максимальный выход жизнеспособных сеянцев наблюдался при 
культивировании изолированных зародышей Феркаль х Riparia Gluar на питательной среде, 
содержащей 2,0 г/л NaCl.  

Таким образом, в результате проведенных исследований были получены сеянцы, устойчивые к 
различным вариантам засоления, которые были адаптированы к условиям in vivo. Для этого растения 
на стадии 3-х пар настоящих листьев извлекали из пробирок и высаживали в стаканы объемом 200 мл 
с проавтоклавированной почвой. В первые 2 недели растения выращивали в условиях повышенной 
влажности, а затем переводили на обычный режим выращивания в закрытом грунте.  

Работы по получению форм растений, устойчивых к хлоридному засолению проводились ранее 
другими авторами. Проблемой, связанной с получением солеустойчивых подвоев винограда 
занимались N. Sivritepe и A. Eris. В результате проведенных исследований были получены подвои, 
проявлявшие устойчивость к засолению 0,5; 0,75 и 1,0% NaCl [4].  

Проведенные нами исследования показали, что методы клеточной селекции на уровне зрелых 
зиготических зародышей могут быть использованы в качестве модельной системы для получения 
растений винограда, устойчивых к различным концентрациям NaCl. Полученные результаты 
открывают перспективы для получения форм винограда, устойчивых к более высоким 
концентрациям хлоридного засоления. 
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УДК 579.695 
СПРОБА ЗАСТОСУВАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ НІТРАТАЦІЇ 

ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВІД АМІАКУ РІДКИХ ТОКСИЧНИХ ВІДХОДІВ 
М. В. Михайловська  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 
 
Незважаючи на те, що азот є життєво необхідним елементом для функціонування усього 

живого, інколи наявність його сполук є небажаною. Цей парадокс можемо спостерігати у багатих на 
азотовмісні сполуки в промислових стічних водах. Тут нітроген може використовуватись активним 
мулом та бактеріальними біоплівками для утворення своєї біомаси. Завдяки цьому частина аміаку 
тимчасово залишається зв’язаною, але потім все одно виливається у високі концентрації 
азотовмісних сполук на виході із очисних споруд та велику кількість надлишкового мулу, утилізація 
якого становить проблему. Існує багато різних хімічних та біохімічних шляхів переведення азоту в 
газову форму. Але невирішеними задачами все ще лишаються: а) перетворення зв´язаного нітрогену 
на нітрогеновий газ з якомога меншим залученням додаткових ресурсів та б) запобігання утворенню 
парникових газів, на кшталт оксиду азоту (N2O).  

Для біологічного видалення органічного азоту першим кроком є його перетворення на аміак в 
анаеробному процесі. Потім аміак потрібно нітрифікувати, а нітрат – денітрифікувати до 
молекулярного азоту. Отже, аміак видаляється за допомогою двох послідовних процесів – 
нітрифікації та денітрифікації (реакції 1,2): 

Нітрифікація за участі автотрофних нітрифікуючих бактерій:  

NH4
+

 + 2O2 + 2HCO3
- → 2NO3

- + 2СО2 + 2H2O  (1) 

Денітрифікація за участі гетеротрофів: Pseudomonas, Bacillus, Alcaligenes, Paracoccus та інших: 

5С + 2H2O + 4NO3
- → 4N2 + 4HCO3

- + СО2  (2) 

Теорія про те, що єдиним можливим шляхом перетворення амонійного азоту на газ є його 
аеробне окислення у нітрат з подальшою гетеротрофною денітрифікацією, не є ідеальною. 

Вважається, що при проходженні класичних процесів нітрифікації/денітрифікації для 
перетворення 1 г нітрогену потрібно витратити 4,75 г О2 та 4 г ХПК [1]. Ці ресурси призначені для 
аерації та забезпечення зовнішнім джерелом органічного вуглецю, який є необхідним компонентом 
життєдіяльності мікроорганізмів. Потрібно мати на увазі, що наведені цифри можуть змінюватися 
залежно від очисних споруд. Під час традиційної технології звільнення від аміаку утворюється 
велика кількість надлишкового мулу, який потрібно утилізувати. Крім того, для ефективного 
проходження денітрифікації потрібна велика кількість електронних донорів, в якості яких можуть 
використовуватися ацетат, метанол, етанол, лактат чи глюкоза [2]. Ще одним недоліком при 
використанні класичних технологій є побудова очисних споруд, які складаються із декількох 
реакторів, призначених для функціонування нітрифікуючих та денітрифікуючих бактерій. Більш 
того, вважається, що кінцевим газоподібним продуктом класичного видалення сполук нітрогену є 
нітрогеновий газ (N2). Але насправді в процесі перетворення аміаку на нітрит і далі на нітрат 
відбувається утворення проміжного оксиду азоту (NО) та окислу азоту (N2О) – парникових газів, які є 
шкідливими для навколишнього природного середовища. 

Зараз біотехнологи досліджують інші метаболічні шляхи аеробного та анаеробного окислення 
нітрогену, основою яких є одночасне проходження обох процесів, а саме їх аеробних, анаеробних та 
аноксидних фаз. Прикладом такої технології є Anammox.  

Процес Аnаmmox (АNaerobic AMMonium OXidation) відкрито у 80-х роках минулого століття 
[3]. Він здійснюється за рахунок мікроорганізмів, які належать до порядку Planctomycetales. Хоча 
деякі види Nitrosomonas також можуть анаеробно окислювати амоній, термін «анаеробне окислення 
амонію» або «Аnаmmox» використовується виключно для опису видалення нітрогену цими 
планктономіцетними бактеріями (формули 3 та 4):  

5NH4
+ + 3NO3

- → N2 + 9H2O + 2H+  (3) 

NH4
+ + NO2

- → N2 + 2H2O  (4) 

Зазвичай, такі бактерії ростуть дуже повільно і мають невеликий приріст біомаси. Саме через 
це вони використовуються тільки для цільового видалення сполук нітрогену зі стічних промислових 
та комунальних стоків. Основною складністю процесу є наявність у стічних водах великої кількості 
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аміаку, з якого потрібно продукувати нітрит. У біореакторах типу Аnаmmox може застосовуватися 
класичне окислення аміаку в зовнішньому аеробному шарі, або у комбінації з аноксидним / 
анаеробним окисленням аміаку у більш глибоких шарах [3].  

У першій аеробній секції відбувається часткова нітритація (5) та нітратація (6), а у другій – 
анаеробне окислення аміаку (7).  

NH4
+ + 0,75O2+ HCO3

- → 0,5NH4
+ + 0,5 NO2

- + CO2 + 1,5 H2O  (5) 

NO2
- + 0,5O2 →NO3

-  (6) 

NH4
+ + NO2

-→ N2 + 2H2O  (7) 

Основними умовами проходження реакцій є постійне стримування окислення нітритів до 
нітратів та підтримка співвідношення нітрит/аміак на рівні 1.3 [3]. Для дотримання останньої умови 
потрібно мати відповідну лужність. Стабільне утворення нітритів без подальшого їх окислення до 
нітратів ґрунтується на наявності більшої кількості бактерій – окислювачів аміаку, ніж окислювачів 
нітриту. Час утримання мулу при цьому може бути скорочений до мінімуму. При дотриманні 
описаних вище умов комбінування часткової нітратації з одночасним анаеробним окисленням аміаку 
у двохсекційному реакторі вважається досить ефективним способом видалення амонійного нітрогену. 

Таким чином, головними перевагами часткової нітратації/Anammox є зниження споживання 
кисню, відсутність потреби у додаванні органічного вуглецю, що виливається у зменшення кількості 
надлишкового мулу, значне зниження викидів парникових газів (при проходженні процесів часткової 
нітритації, на відміну від повної нітрифікації, лише мізерні кількості цих газів виділяються у 
навколишнє середовище) та зменшення капіталовкладень для побудови додаткових реакторів. Всі 
зазначені аспекти є більш вигідним з екологічної та економічної точок зору. 

Для дослідження ефективності видалення аміаку із промислових стоків за допомогою 
технології часткової нітратації нами було сконструйовано пілотну установку, яка складалася із трьох 
вставлених в окремі, послідовно з´єднані піддони труб (d = 65 мм, h = 1000 мм) з вмонтованим у них 
волокнистим носієм «ВІЯ» для іммобілізації мікроорганізмів. Досліди проводили з реальними 
рідкими токсичними відходами коксохімічного підприємства. 

Воду з кожного піддона насосами подавали у верхню частину труб, де вона розбризкувалася 
форсунками і стікала вниз по носіях з іммобілізованими мікроорганізмами. 

Під час досліду в стічну воду додавали розведену фосфорну кислоту як джерело фосфору та 
вапняне молоко для підтримки рН близько 7, що забезпечувало найбільш ефективний перебіг 
процесу. Температура стоків становила 32-35оС. 

Судячи зі змін хімічних характеристик стоків, можна прийти до висновку, що без затрат 
зовнішніх джерел вуглецю та додаткового кисню відбувались одночасні процеси часткової нітратації 
(на поверхні біоплівки) і повної денітрифікації (в її внутрішніх шарах).  

Установка функціонувала протягом 11 днів. Результати хімічних аналізів показали, що в 
нашому експерименті мало місце явище одночасної часткової нітратації та повної денітрифікації в 
біореакторах з іммобілізованими аеробними і анаеробними мікроорганізмами. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ЗАРОДЫШЕЙ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ НИХ РАСТЕНИЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

О. Г. Михалевич, А. И. Сорока 
Институт масличных культур УААН 

 
Являясь важной технической культурой, подсолнечник привлекает к себе внимание многих 

ученых. Значительные усилия селекционеров направлены на создание новых форм данной культуры. 
В этом аспекте важную помощь может оказать метод культуры зародышей – важное 
биотехнологическое направление, связанное с теоретическими и практическими требованиями 
генетики и селекции (Пушкаренко А.Я. и др., 1988; Попов В.Н. и др., 2005). Культивирование in vitro 
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незрелых зародышей позволяет миновать период покоя и, частично, дозревания, и благоря этому 
быстрее получить взрослые растения следующего поколения (Cecconi F. etc., 1996; Сорока А.И., 
2000). Используя эбриокультуру можно также получить растения из недоразвитых по каким-либо 
причинам семян, либо из семян, которые плохо или вообще не прорастают. Поскольку доращивание 
зародышей происходит в стерильных условиях на искусственных питательных средах, это дает 
возможность применять различные вещества для стимулирования роста зародыша и преодоления 
периода покоя (Sukno S. etc., 1999). 

При использовании метода эмбриокультуры важно знать характеристики растений, 
полученных из зародышей соответствующего возраста. В связи с этим целью нашей работы было 
установить, оказывает ли возраст зародышей влияние на отдельные характеристики продуктивности 
растений, и выяснить, в какой мере возраст зародышей влияет на состояние экспериментальных 
растений. 

В качестве материала использовали две линии подсолнечника из лаборатории селекции 
межлинейных гибридов подсолнечника Института масличных культур (ИМК): ЗЛ-809 и ЗЛ-95. 
Растения получали из зрелых семян и из зародышей двух возрастов: 8-10 дней (1 неделя) и 14-15 дней 
(2 недели). Зародыши соответствующего возраста выделяли из самоопыленных корзинок, промывали 
в растворе с детергентом 1-2 минуты, ополаскивали проточной водой 5-10 минут, стерилизовали 30 
секунд в этиловом спирте и 20 минут в 5% растворе хлорамина, промывали стерильной водой и 
высаживали на искусственную питательную среду (½ МС (Murashige J., Skoog F., 1962)) с добавкой 
витаминов. Культивировали в темноте 1 сутки, а затем на свету до прорастания зародышей и 
формирования зеленых растеньиц (7-10 дней). Сформированные растения с побегами и корнями 
высаживали в небольшие емкости со стерильной почвой. После 2-х недельной акклиматизации они 
были высажены в открытый грунт на опытном участке ИМК. Учитывали следующие 
морфологические признаки: высота растений, диаметр корзинки, количество семян в корзинке, 
морфотип листа.  

Установлено, что по большинству морфологических признаков, таких как диаметр корзинки, 
количество семян в корзинке, угол наклона корзинки, морфотип листа, растения, полученные из 
одно- и двухнедельных зародышей, практически не различались. Так например, средний диаметр 
корзинки у линии ЗЛ-809 был 8,5±0,56 см, а у растений, выросших из двухнедельных зародышей – 
9,0±0,64 см. Сходными показателями по диаметру корзинки характеризовалась и линия ЗЛ-95. Такие 
же закономерности наблюдались и по другим признакам. Исключение составила лишь высота 
растений. 

Из представленного рисунка видно, что растения, выросшие из однонедельных зародышей, 
были более низкими чем растения, выросшие из двухнедельных зародышей. При этом высота 
растений, полученных из незрелых зародышей обоих возрастов, значительно уступала высоте 
растений, выросших из зрелых семян. 

Степень ингибирования признака «высота растений» при культивировании зародышей на 
искусственной питательной среде зависела от генотипа. По данным рисунка видно, что у линии ЗЛ-
809 ингибирование было более сильным, чем у линии ЗЛ-95. Так, степень снижения высоты растений 
линии ЗЛ-809 для однонедельных зародышей составила 2,1 раза, а для линии ЗЛ-95 – 1,3 раза. Также 
различались между собой по высоте и растения, полученные из одно- и двухнедельных зародышей. 
Растения, полученные из более развитых зародышей, были выше. Для линии ЗЛ-809 эта разница 
составила 11,5%, а для линии ЗЛ-95 – 16,4%.  
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Рис. – Влияние возраста зародышей на высоту полученных из них растений 



 Розділ 8. Біотехнологія: стан та перспективи розвитку  

 509

Особо следует остановиться на количестве семян, полученных с опытных растений. Это важно 
в связи с тем, что основное назначение метода культуры незрелых зародышей – доведение растений 
до стадии биологического созревания и получения с них определенного количества семян, 
достаточного для дальнейшего ведения работы. Наш эксперимент показал, что растения выросшие из 
одно- и двухнедельных зародышей, формируют достаточное количество семян. Однако в последнем 
случае (двухнедельные зародыши) завязываемость семян существенно выше. 
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Своеобразие географического положения Крыма, его особые климатические условия и 

разнообразие ландшафтов способствовали формированию уникальной флоры со значительным 
количеством эндемичных видов. Однако нарастающее антропогенное воздействие на природные 
экосистемы приводит к быстрому сокращению численности популяции растений крымского 
полуострова [1,2]. Ситуация еще более осложняется неудовлетворительным общим экологическим 
состоянием, оказывающим влияние на системы репродукции и восстановления популяций [3]. В 
создавшихся условиях наиболее страдают эндемичные и малочисленные виды, что обусловлено их 
эколого-биологическими и фитоценотическими особенностями. Сегодня на крымском полуострове 
наблюдаются самые высокие в Украине темпы генетической эррозии. Так, за последние десятилетия 
флора Крыма потеряла 31, а по некоторым оценка – 39 видов, причем 21 из них придется вычеркнуть 
из флоры Украины [4]. 

В настоящее время в Крыму под угрозой исчезновения находятся не только отдельные виды, а 
также роды и семейства. Многие представители крымских растений включены в приложение II 
«Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой 
исчезновения». Среди многочисленных представителей крымской флоры в критическом состоянии 
находятся растения, относящиеся к лекарственным и декоративно цветущим [3].  

В сложившейся ситуации необходимы мероприятия, направленные на сохранение, 
восстановление и рациональное использование ресурсов крымского полуострова. Снять 
значительную часть накопившихся проблем позволит разработка биотехнологических способов 
размножения крымских видов растений, создание генетических банков в виде пересадочных 
клеточных культур, а также получение ценных продуктов медицинского назначения не из 
природного сырья, а из биомассы культивируемых клеток [5]. 

Материалом исследований являлись виды: Onobryhis pallasii (Wild.) Bieb, Anthyllis taurica Juz 
(сем. Бобовые); Neottia nidus-avis, Cephalantera damasonium, C. longifolia, C. rubra L. Fritisch., 
Platanthera bifolia, Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch., Anacamptis pyramidalis, Orchis simia, O. 
militaris, O. purpurea, O. tridentata, Dactilorhiza romana, D. incarnata, Steveniella satirioides, Ophris 
taurica (сем. Орхидных); Artemisia dracunculus L. (сем. Сложноцветные). 

Методы исследования: культура изолированных меристем, семенного асимбиотического 
размножения, культуры генеративных органов, а так же симбиотического размножения in vitro, 
клонального размножения. 

На основе культуры изолированных меристем in vitro разработан биотехнологический способ 
клонального микроразмножения эндемичного вида Крыма Onobryhis pallasii (Wild.) Bieb. для 
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индукции множественного побегообразования оптимальной являлась модифицированная среда 
Мурасиге-Скуга, дополненная 4мг/л БАП и 0,5 мг/л ИМК, обеспечивающая коэффициент 
размножения 1:30. Для укоренения микропобегов содержание в среде ИМК увеличивали до 1, 0 мг/л. 
для адаптации и выращивания растений-рагенератнов подобраны условия высадки и субстрат: песок, 
садовая земля, мел (1:2:1), при этом приживаемость растений составляла 75-80%. 

Разработаны биотехнологические способы размножения ряда видов семейства Orchidaceae, 
трудно размножающиеся в естественных условиях (Neottia nidus-avis, Cephalantera damasonium, C. 
longifolia, C. rubra L. Fritisch., Platanthera bifolia, Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch., 
Anacamptis pyramidalis, Orchis simia, O. militaris, O. purpurea, O. tridentata, Dactilorhiza romana, D. 
incarnata, Steveniella satirioides, Ophris taurica). Способы основаны на использовании приемов 
семенного асимбиотического размножения, культуры генеративных органов, а так же 
симбиотического размножения in vitro. 

Разработанный способ семенного асимбиотического размножения орхидных in vitro 
включающий длительную стерилизацию семян, (до 3 дней) перекисью водорода, предпосевную 
обработку семян янтарной кислотой, позволил повысить всхожесть семян и сократить сроки 
образования протокормов. Питательной средой при проращивании семян являлась среда Кнудсона 
стандартный. Рост протокормов и получение сеянцев осуществляли на питательной среде 
модифицированной фитогормонами (ИУК- 0,5 мг/л, БАП – 0,25 мг/л). проведенные исследования и 
разработанный способ размножения орхидных in vitro позволяет не только ускорить процесс 
прорастания семян, но и массово получать жизнеспособные и оздоровленные сеянцы, способные к 
росту в не стерильных условиях. 

На примере Cephalantera damasonium разработанна модель симбиотического размножения 
видов Orchidaceae в культуре in vitro. Выделена чистая монокультура симбмотического гриба, даны 
ее основные биотехнологические характеристики и разработаны методы инокуляции семян in vitro. 
Разработанные экспериментальные подходы позволили получить сеянцы, адаптированные к 
естественной среде обитания и почвенной симбиотической микрофлоре. Семена и протокормы 
инфицированные симбмотическим грибом перенесены в естественную популяцию Cephalantera 
damasonium для репатриации в естественные фитоценозы и востановления популяции. 

Для размножения видов Orchidaceae на основе культуры генеративных органов 
оптимизированы составы питательных сред и подобранны критические стадии развития пыльников и 
завязей, получен морфогенный каллус и дана его цитоморфологическая и морметрическая 
характеристика. Выделены штаммы с высокой морфогенетической потенцией. Показана возможность 
использования генеративных органов орхидных в культуре in vitro как резерв для клональногом 
микроразмножения. 

На основе культуры изолированных зародышей in vitro разработан способ размножения 
эндемичного вида крымской флоры Anthyllis taurica Juz. Определен максимальный выход 
жизнеспособных зародышей выделенных из зрелых семян. Проведена оптимизация питательной 
среды по типу и концентрации экзогенных фитогормонов для развития изолированных зародышей. 
Установлено, что оптимальной питательной средой для развития зародышей и сеянцев являлась реда 
Уайта дополненная 0,5 мг/ ИУК и 2,0мг/ кинетина. При культивировании изолированных зародышей 
на данной питательной среде в течении 254 дней формировались жизнеспособные сеянцы имеющие 
3-4 пары настоящих листьев. Полученные сеянцы были адаптированы к условиям in vivo. При этом, в 
качестве субстрата использовалась смесь садовой земли и торфа (1:1). 

Разработан биотехнологический способ клонального размножения редкого вида крымской 
флоры Artemisia dracunculus L. на основе культуры изолированных меристем. Установлено, что 
оптимальной питательной средой для индукции множественного побегообразования являлась 
питательная среда Мурасиге и Скуга, дополненная 1,0 мг/л БАП и 0,2 мг/л ИУК. Максимальный 
коэффициент размножения наблюдался через три недели культивирования и достигал 1:7, при этом 
растения находились в фазе 3-4 пары настоящих листьев. Для индукции корнеобразования была 
использованна модифицированная питательная среда Мураниге и Скуга, содержащая 0,5 мг/л БАП 
и1,0 мг/л ИУК. Укорененные растения адаптировали к обычным условиям выращивания в субстрате 
из смеси торфа и песка (1:2). 

На экспериментальном участке Ботанического сада Таврического национального университета 
созданы искусственные популяции видов редких исчезающих растений, полученных 
биотехнологическим способом. 
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Высшие растения синтезируют широкий спектр биологически активных вторичных 

метаболитов. Значительную часть продуктов вторичного метаболизма, имеющих фармакологическую 
ценность, получают из дикорастущего лекарственного сырья. В связи с сокращением и 
ограниченностью растительных ресурсов представляет практический интерес получение веществ 
вторичного метаболизма из биомассы клеток, выращиваемых в условиях in vitro [1,2].  

Фатсия японская (Fatsia japonica Deche. et Planch) относится к роду Fatsia, который включает 
еще два вида F. рolycarpa и F. oligocarpella. В листьях F. japonica содержатся тритерпеновые 
сапонины, протокатехиновая кислота, холин, муцин, танины, эфирное масло и жиры. В народной 
медицине это растение используют как тонизирующее средство и анальгетик при болях в суставах, 
ревматизме и гастрите. Кора стебля способствует слюно- и мочеотделению. Корень фатсии 
эффективен как антисептик при кожных поражениях и как противодиабетичное средство. На основе 
растительного сырья из фатсии выпускается лекарственный препарат фатцифлогин, обладающий 
противовоспалительным действием [3].  

Исследования по получению клеточных культур F. japonica, содержащих вторичные метаболиты, 
до настоящего времени не проводились. В этой связи целью настоящей работы являлась оптимизация 
условий получения каллусных культур данного вида и определение в них тритерпеновых гликозидов. 

Материалом для исследований служили ткани и органы растений F. japonica, выращенных в 
условиях закрытого грунта. При выполнении работы использовали методы, общепринятые в 
исследованиях по культуре изолированных тканей растений [4, 5]. Для получения каллусных культур в 
качестве инициальных эксплантов использовали сегменты листьев и черешков. Растительный материал 
отбирали в дневные часы, введение в культуру проводили в тот же день. Для культивирования эксплантов 
использовали модифицированные питательные среды Мурасиге и Скуга, дополненные 2,4-Д (2,4-
дихлорфеноксиуксусная кислота) и БАП (6-бензиламинопурин). 

При введении в изолированную культуру эксплантов F. japonica образование каллуса из сегментов 
черешков и сегментов листовой пластинки наблюдалось на 12-14 сутки культивирования. Оптимальной 
для индукции каллусогенеза оказалась питательная среда Мурасиге и Скуга, дополненная 1,0 мг/л 2,4-Д. 
При добавлении БАП происходило снижение частоты каллусообразования (таб. 1). Первичный каллус 
имел светло-зеленую окраску и плотную консистенцию. 

Таблица 1 – Частота каллусообразования в культуре тканей F. Japonica 
в зависимости от типа экспланта и состава питательной среды 

Типы и концентрации 
фитогормонов в 

питательной среде, мг/л 
2,4 -Д 6-БАП 

Тип экспланта Частота каллусообра- 
зования, % 

сегменты зрелой листовой пластинки 0,0 
сегменты зрелого черешка 0,0 

сегменты незрелой листовой пластинки 0,0 
0,0 0,0 

сегменты незрелого черешка 0,0 
сегменты зрелой листовой пластинки 0,0 0,2 0,0 

сегменты зрелого черешка 0,0 
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Типы и концентрации 
фитогормонов в 

питательной среде, мг/л 
2,4 -Д 6-БАП 

Тип экспланта Частота каллусообра- 
зования, % 

сегменты незрелой листовой пластинки 10,0±0,3 
сегменты незрелого черешка 20,0±0,6 

сегменты зрелой листовой пластинки 0,0 
сегменты зрелого черешка 0,0 

сегменты незрелой листовой пластинки 50,0±1,3 
1,0 0,0 

сегменты незрелого черешка 70,0±1,6 
сегменты зрелой листовой пластинки 0,0 

сегменты зрелого черешка 0,0 
сегменты незрелой листовой пластинки 40,0±1,2 

4,0 0,0 

сегменты незрелого черешка 60,0±1,6 
сегменты зрелой листовой пластинки 0,0 

сегменты зрелого черешка 0,0 
сегменты незрелой листовой пластинки 10,0±0,2 

1,0 0,5 

сегменты незрелого черешка 20±0,33 
сегменты зрелой листовой пластинки 0,0 

сегменты зрелого черешка 0,0 
сегменты незрелой листовой пластинки 20,0±0,25 

2,0 0,5 

сегменты незрелого черешка 40,0±0,36 
сегменты зрелой листовой пластинки 0,0 

сегменты зрелого черешка 0,0 
сегменты незрелой листовой пластинки 5,0±0,08 

1,0 2,0 

сегменты незрелого черешка 7,0±0,09 

Максимальная частота каллусообразования (50-70%) наблюдалась в культуре сегментов 
молодых черешков. При культивировании сегментов листовой пластинки частота 
каллусообразования была снижена и находилась на уровне 40%. На питательной среде без 
регуляторов роста формирование каллуса не наблюдалось. Полученный первичный каллус 
пассировали на восьмь вариантов модифицированных питательных сред Мурасиге и Скуга (табл. 2.). 
Добавление БАП и ГК (гибберелловой кислоты) приводило к снижению нарастания каллусной 
массы, а отсутствие в питательной среде 2,4–Д вызывало ингибирование каллусогенеза. 

Пассируемый каллус морфологически не отличается от первичного. Цитоморфологические 
исследования пассируемого каллуса показали, что он состоял преимущественно из округлых клеток 
диаметром 6-8 мкм.  

Таблица 2 – Влияние фитогормонов в питательной среде на прирост биомассы пассируемого каллуса 
F. japonica  

Типы и концентрации фитогормонов в питательной среде, мг/л 
2,4 –Д ГК БАП 

Прирост биомассы, % 

0,0 0,0 0,0 0 
1,0 0,0 0,0 350 
1,0 1,0 0,0 300 
0,1 0,0 0,0 100 
1,0 1,0 1,0 200 
0,0 1,0 0,0 0 
0,0 0,0 0,1 0 
0,0 0,1 0,1 0 
0,1 0,0 0,2 80 

Для получения суспензионных культур 10 г сырой массы пассируемого каллуса переносили в 
жидкую питательную среду Мурасиге и Скуга, содержащую 2,4-Д в концентрации 1 мг/л. Суспензию 
культивировали на качалке при 120 об/мин, температуре 24-250 С и освещенности 2 – 3 тыс. люкс. К 
концу цикла выращивания (30 суток) суспензия состояла из одиночных клеток или небольших агрегатов, 
содержащих 3-6 клеток. Окраска метиленовым синим показала, что клетки суспензионной культуры 
сохраняли высокую жизнеспособность и проявили большую степень полиморфизма: обнаруживались 
сферические клетки с толстой оболочкой, удлиненные, изогнутые, Х-образные.  

Использование метода тонкослойной хормотографии показало, что в интактных листьях F. japonica 
обнаруживались 6 фракций монодесмозидных тритерпеновых гликозидов, из которых – 2 фракции 
хедерагенина, 3 фракции олеаноловой кислоты и 1 фракция эхиноцистовой кислоты. Проведенные 
исследования показали, что в каллусных культурах выявлены фракции гликозидов, характерные для 
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интактных листьев. Причем концентрации гликозидов 3-О-α-L- арабинопиранозид олеаноловой кислоты 
и 3-О-β-D-глюкопиранозил-(1→2)-О-α-L-арабинопиранозид олеаноловой кислоты в каллусе превышали 
таковую в листьях. 

Таким образом, в результате проведенных исследований были оптимизированы условия для 
индукции каллусогенеза и пассирования каллусных культур F. japonica. Методом тонкослойной 
хроматографии показано присутствие в каллусных культурах отдельных фракций тритерпеновых 
гликозидов. Полученные результаты могут свидетельствовать о перспективности дальнейших работ в 
данном направлении, направленных на получение штаммов, отличающихся повышенной 
продуктивностью в отношении биосинтеза веществ вторичного метаболизма, представляющих 
фармакологическую ценность.  
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ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

В НАПРЯМКУ ІМУНОЛОГІЇ НА КАФЕДРІ ІМУНОЛОГІЇ ТА БІОХІМІЇ 
О. К. Фролов, Є. Р. Федотов, В. В. Копійка, Н. В. Новосад 

Запорізький національний університет 
 
Основна концепція постановки навчально-методичної роботи у ВУЗі полягає в тому, що 

ефективне викладання будь-якої дисципліни може бути тільки при умові одночасної (паралельної) 
науково-дослідної роботи у відповідному напрямку. Тільки через експеримент вдосконалюється 
учбово-методична робота і підвищується педагогічна кваліфікація викладача, його розуміння 
проблеми, явища, що він викладає. Тому одночасно з розробкою лекційного і лабораторного курсу 
дисципліни, затвердженого Міністерством освіти і науки України із «Загальної імунології» у 1990-
1991 навч. р. була створена під керівництвом д. м. н., професора Фролова О. К. проблемна 
лабораторія «Імунології клітинних популяцій» з відповідною інфраструктурою, обладнанням, 
матеріалами, які дозволяли в асептичних умовах ставити методи з дослідження клітинного і 
гуморального імунітету. Методологічною основою лабораторії були концепції, розроблені в 
докторській дисертації проф. Фролова О. К. на тему «Цитогенетика імунного процесу» за фахом 
14.00.36 – алергологія та імунологія. В ній обґрунтовувався імуногенетичний напрямок аналізу стану 
імунної системи по кількості активованих лімфоцитів в периферійній крові, які несуть залишкові 
цитогенетичні ознаки нещодавньої проліферативної реакції в лімфоїдних органах. Успішність цього 
напрямку дозволила виграти конкурс на відкриття держбюджетної теми терміном 1991-1995 рр. 

В ході виконання даної теми були виділені і обґрунтовані ще дві ознаки попереднього 
імуногенезу на циркулюючих лімфоцитах: цитоморфометрична і авідна розеткова з еритроцитами 
барана. Частина наукових досліджень у 1993 році увійшла в дисертацію аспіранта ЗМАПО Шипітяка 
Є. Є. В ній дисертант показав перерозподіл активованих лімфоцитів із загальної рециркуляції в 
осередок патології – респіраторний тракт [1]. Причому інтенсивність новоутворення і міграції 
активованих лімфоцитів не залежали від етіології ексудативного плевриту (запальний або 
метастатичний), а від ступеню порушення автоструктурного гомеостазу (АвСГ) організму. Був 
зроблений висновок про універсальність визначених ознак активації лімфоцитів для оцінки стану 
імунної системи, узагальнений в монографії «Иммуноцитогенетика» [2].  

Матеріали наукових розробок увійшли в лекційний і лабораторний курс викладання імунології 
на кафедрі, наприклад, при розробці Великого практикуму “Методологія імунної системи ссавців» 
(Запоріжжя: ЗДУ, 1993 р.), застосовувались при виконанні студентами курсових і дипломних робіт. 
Методичні розробки сприяли відкриттю на кафедрі спеціалізації “Біохімія та імунологія» з напрямку 
імунологія. За кошти держбюджетної теми придбано сучасне фахове обладнання: 
мікроспектрофлуориметр, рефрижераторна ультрацентрифуга (НДР), термостат, жарова шафа, 
бактерицидні лампи. 
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Науково-методичні розробки з імунології сприяли в подальшому одержанню грантів з 
Міносвіти на виконання ще 5 конкурсних держбюджетних тем, за кошти яких продовжувала 
облаштовуватись обладнанням і матеріалами імунологічна лабораторія. В тому числі нами придбано 
безкоштовно з НДІ мікробіології та вірусології ім. Г. П. Заболотного (м. Київ) другий 
мікроспектрофлуориметр-2, який розширив базу створеної в 1995 році другої проблемної 
лабораторії – люмінесцентної. За допомогою кількісної люмінесценції із застосуванням акридинового 
оранжевого вивчено співвідношення одно- і дволанцюгових нуклеїнових кислот в лейкоцитах і за 
інтенсивністю люмінесценції лімфоцитів крові у спектрі 640 нм виділений пул активованих 
лімфоцитів у крові. 

Комплексом традиційних і новітніх імуногенезних методів вивчений стан імунітету в 
експериментах на лабораторних тваринах і в клінічній практиці у здорових і хворих людей з різною 
патологією і різних за віком.  

На підставі інтеграції результатів дослідів впроваджена методологія імуногенезного напрямку 
оцінки стану імунної системи за аналізом інтенсивності новоутворення і напрямку міграції 
активованих лімфоцитів у внутрішньому середовищі організму. Напрямок оснований на методах 
виявлення на циркулюючих лімфоцитах пролонгованих залишкових ознак попереднього імуногенезу. 
До таких ознак відносяться: частота асоціацій акроцентричних хромосом, розмір клітин, їх авідність 
до еритроцитів барана (ЕБ), інтенсивність люмінесценції із застосуванням акридинового оранжевого 
(АО). До активованих відносяться класи лімфоцитів (КЛ) без асоціацій і з двома асоційованими 
акроцентриками (КЛ 0+2 ААХ); з діаметром до 6,0 мкм (зрілі) і частина з діаметром клітини більше 
10 мкм (незрілі) (КЛ≤6,0 мкм і КЛ≥10 мкм) і які приєднали більше 8 ЕБ (КЛ≥8 ЕБ); з інтенсивністю 
люмінесценції (І) більше 0,6 умовних одиниць в спектрі 640 нм (І 640 нм). Напрямок міграції 
активованих лімфоцитів можна визначити в динамічних дослідах з урахуванням превалюючої 
дихотомії особливостей їх міграції в імунну систему слизових і шкіри. 

Для об’єктивності клінічної інтерпретації показників рівня активованих лімфоцитів в 
периферійній крові нами розроблені принципи патогенезного аналізу імунної системи: 
1) превалювання морфогенетичної функції імунної системи над цитотоксичною за 

енергоструктурними витратами; 
2) урахування популяційних і субпопуляційних особливостей міграції лімфоцитів за їх 

функціональним станом, дихотомії органної тропності до імунної системи слизових та шкіри і 
можливості їх тимчасового там депонування в разі порушення АвСГ; 

3) урахування структурно-функціональної багаторівневості з ієрархічною їх регуляцією: системний, 
органний, тканинний, популяційний, субпопуляційний, клональний (для Т- і В-лімфоцитів) рівні 
з відповідними за розрішаючою здатністю методами; 

4) обов'язкове проведення імунологічного моніторингу в динаміці перебігу імунологічних реакцій, 
як відбиток патогенезу захворювання на основних його етапах: початок, клінічний розпал, 
реконвалесценція або хронізація; 

5) співставлення лабораторних імунологічних показників з іншими лабораторними, а також 
клінічними показниками, що забезпечує індивідуалізацію імуноаналізу. 
Таким чином, з урахуванням вищезазначених п’яти принципів можна зробити об’єктивний 

висновок про стан імунної системи у обстежуваного за наступною градацією: 1) стаціонарне 
підтримання АвСГ на певному онтогенетичному рівні організму; 2) слабке; 3) середнє; 4) сильна 
напруга імунітету на відновлення порушеного АвСГ; 5) імунодефіцит первинний або вторинний. 
Запропонований методологічний підхід імуноаналізу необхідно віднести до першого рівня 
скринінгових імунологічних досліджень при трьохрівневому підході до стандартів у лабораторній 
імунології, запропонованих проф. В. В. Чоп’як (2005 р.). За його результатами визначають об’єм 
імунологічних досліджень на наступних другому або третьому загальних рівнях, призначення 
імунотропної терапії та контроль за її ефективністю. 

Наукові розробки в сфері клітинної імунології сприяли відкриттю у 2001 році наукової 
лабораторії клітинної та оранізменної біотехнології (НЛКОБ) з штатним розкладом (завідувач д. м. н., 
проф. Фролов О. К.), основною метою якої є розробка і впровадження біотехнології перспективних 
евкаріот – продуцентів біологічно активних речовин і визначення їх імунотропної дії новими 
імуногенезними методами. НЛКОБ працює за напрямками: культура імунокомпетентних клітин-
продуцентів цитокінів; біотехнологія медичної п’явки; біотехнологія харчових і лікарських вищих 
базидіальних грибів. 

У напрямку культури клітин вивчена селективна мітогенстимулююча дія на лімфоцити 
людини, миші, щура, корови, свині рослинними лектинами: фітогемаглютиніна, конканаваліна А, 
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мітогену лаконосу, а також бактеріального ліпополісахариду. Встановлено, що екзогенний цитокін 
інтерлейкін-2 здійснює стимулюючу дію на культуру лімфоцитів через залучення довгоциркулюючих 
клітин пам’яті. 

У напрямку гірудології освоєна і вдосконалена баночна біотехнологія на всіх етапах життєвого 
циклу медичної п’явки: нитчаток, підростаючої молоді, статевозрілих особин, маток, коконів. Беручи 
до уваги, що медичну п’явку вчені справедливо вважають біологічною мініфармацевтичною 
фабрикою, нами вперше вивчена імунотропна дія гірудотерапії у неврологічних і кардіологічних 
хворих. Виділена і охарактеризована бактерія-ендосимбіонт травної системи п’явки та її 
антиапоптотичний ефект на лімфоцити людини. Вивчена двобічна напруга імунокомпетентних 
клітин в системі “медична п’явка – шлункова кров людини», яка у 10-20% п’явок зсувається в бік 
останніх клітин, що призводить до десквамації травного епітелію і загибелі п’явок. 

У напрямку біотехнології базидіоміцетів засвоєна і вдосконалена інтенсивна біотехнологія 
грибів на всіх їх етапах культивування: маточні культури, посівний міцелій, вегетативна та 
генеративна стадія вирощування карпофорів (плодових тіл). Удосконалена екстенсивна біотехнологія 
лінгоксилотрофів, яка полягала у виготовленні збірних блоків і пошаровій інокуляції їх складових, 
що сприятиме вирішенню екологічних проблем у лісному господарстві і деревообробній 
промисловості. У експериментах на лабораторних тваринах вперше виявлена позитивна імунотропна 
дія Гливи звичайної, яка за ефективністю дорівнювалась відомому лікарському грибу шиїтаке. 
Вперше запропонований спосіб усунення контамінантів у штамах маточних культур 
лінгоксилотрофів. 

На фоні розробленого імунологічного напрямку створена наукова школа, яку складають 
студенти, аспіранти, викладачі. З цього приводу на кафедрі відкрита аспірантура за фахом 03.00.09 – 
імунологія. За останнє десятиріччя виконано ще 4 кандидатських дисертації: 
− аспірантом ЗМАПО Гріцаєнко Ю. М. (1995 р.), в якій вивчено вплив на динаміку лейкоцитів 

видів анестезії на різних етапах хірургічного лікування з метою імунотропного захисту від 
вторинного імунодефіциту; 

− аспірантом ЗНУ Новосад Н.В. (1998 р.) (перший науковий керівник проф. Омельянчик Л. О.), у 
якій за допомогою нових імуногенезних методів вивчила імунотропну дію синтезованих у 
лабораторії проф. Омельянчик Л. О. похідних акридину [3]; 

− пошукачем ЗНУ Федотовим Є. Р. (2005 р.), який розробив люмінесцентний метод визначення 
активованих лімфоцитів у крові із застосування акридинового оранжевого [4]; 

− аспірантом ЗНУ Копійкою В. В. (2005 р.), яка розробила цитоморфометричний, авідний 
розетковий з еритроцитами барана методи визначення активованих лімфоцитів і встановила 
патогенезну значущість залишкових ознак попереднього імуногенезу: цитоморфометричних, 
цитогенетичних, розеткових і люмінесцентних [5]. 
Резолюцією Всеукраїнської науково-практичної конференції “Принципи надання медичної 

допомоги в клінічній імунології» 7-9 вересня 2005 р. (м. Львів) стверджена необхідність підготувати 
інформаційні листи по МОЗ України з цитоморфометричного та авідного розеткового методів, 
розроблених у нашій лабораторії.  

За період творчої роботи наукової школи у напрямку імунології під керівництвом професора 
Фролова О. К., починаючи з 1991 року, надруковано 104 роботи, в тому числі 1 монографія, 1 
посібник з лабораторної імунології з грифом МОЗ України, 25 статей у періодичних виданнях, 51 
теза конференцій, у тому числі й міжнародних, 12 винаходів, 14 методичних рекомендацій. 
Підтримуються творчі стосунки з науково-дослідними і кадровими ВУЗами України та країн СНД, їх 
медико-біологічними установами. У травні 2005 року на базі профілакторію ЗНУ “Хортиця» 
співробітниками кафедри та НЛКОБ проведена 1 Всеукраїнська конференція “Методологічні аспекти 
регуляції антигенструктурного гомеостазу нервовою, ендокринною та імунною системами» за участю 
міських, обласних та республіканських фахівців з лабораторної імунології.  

Сучасні експериментальні та клінічні дані свідчать, що імунітет, контролюючи й регулюючи 
АвСГ організму, відповідно його генотипу, обумовлює основні показники життєздатності: стан 
здоров'я, працездатність, репродукцію, тривалість життя. У цьому зв’язку, наші попередні наукові 
розробки цілком відповідають важливості гомеостатичної значущості імунної системи. Тому 
подальші позитивні перспективи розвитку науково-дослідної роботи в напрямку імунології на 
кафедрі не викликають сумніву. Перш за все, планується удосконалити вже розроблені імунологічні 
методи, продовжувати пошуки для розробки нових методів. Так, цитоморфометричний та авідний 
розетковий методи, які були рекомендовані для впровадження у імунологічні лабораторії, 
залишаються за своїм виконанням візуальними методами, які потребують перегляду препаратів під 
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мікроскопом. Однак, впровадження в лабораторну імунологію проточних цитометрів дає підставу для 
автоматизації цих методів. У перспективі намічається виділення активованих лімфоцитів на 
гістограмах клітин, отриманих проточними цитометрами. 

Продовжується пошук залишкових ознак імуногенезу на циркулюючих лімфоцитах. 
Перспективними в цьому напрямку можуть бути дослідження з визначення вуглеводних компонентів 
глікокаликсу за допомогою специфічних лектинів, наприклад, з арахісу та сої. Природні БАР 
рослинного, грибного та тваринного походження філогенетично адаптовані до метаболізму людини. 
Тому залишається актуальним вивчення імунотропної дії БАР слини медичної п’явки, бактеріального 
фільтрату її ендосимбіонту, а також харчових добавок з вищих базидіоміцетів на базі існуючої 
лабораторії біотехнології. Результати цих наукових розробок неодмінно стануть корисними в 
профілактичній та клінічній медицині, ветеринарії. 

Подальший розвиток методологічного напрямку в лабораторії імунології та біотехнології 
продуцентів БАР буде сприяти відкриттю на базі лабораторій кафедри нової спеціальності 
«Біотехнологія», а також організації діагностичної лабораторії на комерційній основі. 
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УДК: 635.9 + [502.55 + 557.15] 
ВПЛИВ ОБРОБКИ ПОЛІСТИМУЛІНОМ К НА АКТИВНІСТЬ ГЛУТАМАТДЕГІДРОГЕНАЗИ 

В ЛИСТКАХ ДЕКОРАТИВНИХ КВІТНИКОВИХ РОСЛИН ЗА УМОВ ЗАБРУДНЕННЯ 
ҐРУНТУ СПОЛУКАМИ ЗАЛІЗА ТА ХРОМУ 

В.П. Бессонова, О.Є. Іванченко  
Дніпропетровський державний аграрний університет 

 
Висока пластичність азотного обміну – один із найважливіших принципів пристосування 

рослин до широкого діапазону дії екологічних чинників. Провідною компонентою цієї 
пластичності є зміна швидкості окремих ензиматичних реакцій, що призводить до зсувів у 
співвідношенні еколого-біохімічних процесів, властивих для тканин з нормальним метаболізмом. 
Нашими попередніми дослідженнями було встановлено накопичення вмісту аміачного азоту в 
тканинах декоративних квітникових рослин за дії надлишку Fe2+ та Cr3+ у середовищі 
вирощування. Одним із ензимів, що приймає участь у асиміляції аміаку, висока концентрація 
якого є токсичною для рослинних організмів, є глутаматдегідрогеназа (ГДГ). Тому стає 
очевидною важливість пошуків шляхів оптимізації обміну азотвмісних сполук за стресових умов 
через підвищення активності ферментів асиміляції азоту. З цією метою широкого застосовуються 
набуває обробка рослин біологічно активними речовинами, у тому числі й синтетичними 
фітогормонами. Мета роботи – встановити вплив полістимуліну К на активність ГДГ в листках 
декоративних квітникових рослин, що зростали на ділянці, забрудненій сполуками заліза та 
хрому. 

Дослідні рослини чорнобривців розлогих (Tagetes patula L.) і шавлії блискучої (Salvia 
splendens Ker.-Gawl.) у віці 60 діб висаджували на ділянку, забруднену сполуками заліза та хрому 
– приоритетними викидами електромета-лургійних підприємств. Контрольні рослини зростали в 
умовно чистій зоні. Половину рослин обох варіантів обприскували розчином полістимуліну К 
(10 мг/л) через 7 діб після садіння, потім 3 рази з інтервалом 5 діб. У наступні місяці росту 
рослини обприскували одноразово у середині місяця. Активність ГДГ визначали за 
Г. Ш. Ткемаладзе. 

Аналіз результатів експерименту вказує на підвищення активності ГДГ у листках дослідних 
об’єктів за дії надлишку сполук заліза та хрому у ґрунті промислової території відносно 
контролю протягом всього експерименту. В асиміляційних органах рослин T. patula, які зростали 
на дослідній ділянці і не зазнавали дії цитокініну активність ензиму підвищувалася щодо норми 
протягом всього експерименту, досягаючи максимуму у серпні. Слід відмітити, що у S. splendens 
величина цього показника наприкінці вегетації знижується і стає навіть нижчою за контроль.  

Обробка рослин, що зростали на ділянці електрометалургійного підприємства 
полістимуліном К спричиняла статистично достовірне підвищення активності ензиму у листках 
T. patula і S. splendens. У S. splendens спостерігається більший позитивний ефект, ніж у T. patula. 
Найсуттєвіший благоприємний вплив на вичаємий показник у рослин T. patula полістимуліну К 
спричиняв на початку експерименту (23/V), у червні та серпні він дещо менший. У S. splendens, 
навпаки, стимулююча дія фітогормону зростала з травня по серпень. Так, з даних, наведених у 
таблиці, активність ферменту в листках оброблених рослин відносно необроблених у вивчаємі 
строки досліду складала 131,3; 129,4 і 123,6 % відповідно, тоді як у S. splendens ці цифри дещо 
більші і дорівнювали 139,5; 146,3 і 162,5 %. 

Таблиця – Вплив обробки полістимуліном К на активність глутаматдегідрогенази у листках 
декоративних однорічних рослин, нмоль НАДН окиснен. · г cирої маси–1 · 30 хв.–1 

Дата Необроблені 
рослини Оброблені полістимуліном К t % до необроблених 

Tagetes patula 
23/V 1,15±0,06 1,51±0,02 6,00 131,30 
23/VI 1,46±0,05 1,89±0,03 7,41 129,45 
24/VIII 1,90±0,05 2,35±0,02 8,49 123,68 

Salvia splendens 
23/V 0,86±0,04 1,20±0,03 6,80 139,53 
23/VI 1,36±0,04 1,99±0,02 14,31 146,32 
24/VIII 0,56±0,05 0,91±0,06 4,48 162,50 

Примітка: * – різниця між контролем і дослідом недостовірна на 5%-вому рівні значущості 
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Отже, обробка рослин промислової промисловій ділянки полістимуліном К призводила до 
істотного підвищення активності ГДГ стосовно об’єктів, що не зазнали дії фізіологічно активної 
речовини. Найсуттєвіше ензиматична активність за цих умов зростала у листках рослин S. splendens, 
які за нашими даними є чутливим до надлишку вивчаємих важких металів видом. Обговорюються 
можливі причини підвищення каталітичної активності ензиму за дії синтетичного фітогормону. 

 
 

УДК: 582.232:577.151 
АКТИВНІСТЬ СУКЦИНАТДЕГІДРОГЕНАЗИ СИНЬО — ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ 

ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ СЕРЕДОВИЩА ІОНАМИ ЦИНКУ 
О. І. Боднар 

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка 
 
Мікроелементи як біологічно активні компоненти навколишнього середовища знаходяться 

в колі особливої уваги наукових досліджень. Це пояснюється їх унікальною здатністю визначати 
напрямок та протікання багатьох біохімічних та фізіологічних процесів в організмі, де вони по 
суті виконують роль біокаталізаторів. Головною особливістю мікроелементів є їх визначальний 
вплив на життєво важливі процеси та функції організму при дуже низьких концентраціях в 
навколишньому середовищі чи у самому організмі [5]. 

На сьогоднішній день зріс інтерес до вивчення мікроелементів групи важких та перехідних 
металів у зв’язку із значним забрудненням біосфери ртуттю, свинцем, кадмієм, міддю, цинком та 
іншими хімічними елементами, що володіють токсичними властивостями. Через те, виникла 
небезпека порушення у навколишньому середовищі, особливо водному природного балансу і 
співвідношення металів. Насамперед це пов’язано з їх здатністю викликати як стимулюючу, так і 
інгібуючу дію не тільки безпосередньо на окремі організми та їх популяції, але і на 
біопродукційні процеси водних екосистем в цілому [1, 4, 5]. 

Актуальність проблеми впливу підвищених концентрацій важких металів на водні 
екосистеми визначається тим, що їх продукційну основу складають фотосинтезуючі гідрофіти, 
так як вони являють собою основу трофічного ланцюга та забезпечують функціонування його 
наступних ланок. Синьо-зелені водорості — є одними з найважливіших компонентів водних 
екосистем, на яких насамперед спостерігається дія важких металів. Вони є менш стійкими та 
набагато швидше реагують на присутність токсичних речовин, ніж інші водні організми, що стає 
визначальним для вибору їх в ролі об’єктів дослідження [1, 4].  

В загальному, ступінь токсичності важких металів залежить як від фізико-хімічних 
властивостей металів, так і від стійкості популяції мікроводоростей. При цьому, в адаптаційному 
процесі приймають участь клітинні структури і ферментні системи, які можуть включати 
внутрішньоклітинні перебудови та зміни метаболізму. Зміна активності ферментів та 
біосинтетичних процесів свідчить про наявність в клітинах біохімічних механізмів адаптації, що 
можуть слугувати діагностичним показником екологічного стану водних екосистем [5]. 

Метою нашого дослідження було визначення впливу — іонів цинку Zn2+ , на активність 
ферменту сукцинатдегідрогенази синьо-зеленої водорості Anabаena cylindrica Lemm в 
модельному експерименті протягом 15-ти діб [3]. 

Цинк відноситься до біогенних металів. В живих організмах він знаходиться у сполуках з 
білками, амінокислотами, пуриновими основами та нуклеїновими кислотами, здатний утворювати 
комплекси з різними фізіологічно активними сполуками. Відомо понад 30 цинквмісних ферментів 
та металоферментних комплексів, що активуються цинком [1]. 

Сукцинатдегідрогеназа є одним з ключових ферментів циклу трикарбонових кислот, 
виконує важливі регуляторні функції в системі енергетичного метаболізму клітини. СДГ володіє 
великим запасом каталітичної активності, яка може бути реалізована шляхом її підвищення при 
різних фізіологічних станах організму чи клітини в цілому [3]. Стимуляція 
сукцинатдегідрогеназної ланки дихального ланцюга відіграє важливу роль компенсаторного 
пристосування енергетичного обміну до несприятливих факторів навколишнього середовища та 
дії важких металів зокрема [2]. 

Проведені нами дослідження показали (табл. 1), що у клітинах водоростей активність СДГ 
стимулюється лише при внесенні (f) металу концентрацією 1 мг/л, а при 2 і 5 мг/л — 
пригнічується. На першу добу експерименту відбувається подальше пригнічення при 
концентраціях 1 та 5 мг/л. 
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Таблиця 1 – Сукцинатдегідрогеназна активність при дії іонів Zn 2+, ×10-3 
нмоль сукцинату/ хв мг білку, (М±m, n=5) 

Вміст Zn 2+ у середовищі 
 Контроль 1 мг/л 2 мг/л 5 мг/л 
f 6,97±0,18 8,04±0,19 4,62±0,14 4,83±0,11 

1 доба 6,54±0,19 6,83±0,17 5,79±0,17 4,07±0,12 
3 доба 6,75±0,21 7,59±0,20 6,43±0,18 5,12±0,15 
5 доба 6,61±0,18 8,47±0,21 7,91±0,19 6,14±0,16 

10 доба 6,58±0,19 9,15±0,26 8,25±0,21 5,84±0,16 
15 доба 6,64±0,20 9,86±0,27 9,11±0,24 5,05±0,16 

При інтоксикації іонами цинку концентрацією 1 мг/л спостерігаються менш вираженні 
коливання значень активності ферменту, порівняно з вищими дозами токсиканту. Так, у перші дні 
досліду, реакційна здатність СДГ була близькою до контрольних значень, а, починаючи з 3 доби, її 
активність до кінця досліду зросла майже у 1,5 рази.  

За концентрації іонів цинку у середовищі 2 мг/л активність ферменту пригнічувалася 
починаючи з моменту внесення металу і протягом 1 доби. З 3 доби, значення активності 
сукцинатдегідрогенази водоростей значно зростало і на кінець експерименту збільшилося у 2 рази, 
порівняно з найнижчим значенням на 1-шу добу, та залишалося більшим за контрольне майже в 1,4 
рази. 

Така поведінка клітин водоростей при дії концентрації цинку 1 та 2 мг/л, очевидно, пов’язана із 
збільшенням енерговитрат організму на процеси детоксикації металу та, мабуть, забезпеченням 
енергією стресорних відповідей і певних адаптивних реакцій організму при підвищених рівня 
токсиканту в середовищі. 

Вміст металу 5 мг/л у середовищі культивування водоростей, в загальному, викликав 
інгібування активності ферменту. Відбулося лише незначне підвищення активності 
сукцинатдегідрогенази з 3 по 5 доби, а впродовж наступних днів досліду реакційна здатність 
ферменту поступово пригнічувалася і досягнула свого мінімального значення на 15-ту добу. 
Показник активності СДГ став майже в 1,4 рази менше порівняно з контрольними вимірами.  

Відомо, що у біологічних системах за несприятливої дії виникає недовготривалий 
стимулюючий ефект , який чергується з станом пригнічення функцій системи. Фазність ефекту 
прослідковується в часі та у залежності від інтенсивності дії фактору [2]. Саме таким чином, 
можливо, і пояснюється підвищення сукцинатдегідрогеназної активності у першій половині досліду 
первинною відповіддю водоростей на дію стрес-фактору — іонів цинку і її пригнічення на 
завершення експерименту без подальшого стимулювання активності ферменту.  

Тому, у даному випадку, можемо говорити про активацію функціонування циклу 
трикарбонових кислот іонами цинку, що з одного боку може бути пов’язано з безпосередньою 
активацією ферментів, а з іншого — зростанням енерговитрат на підтримання гомеостазу клітини, 
або як результат стресової мобілізації енергетичних систем організму [2]. 

В загальному, активуючий ефект досліджуваного металу на активність ферменту СДГ при 
нижчих концентраціях можна пояснити підвищенням загальної метаболічної активності клітин, а 
інгібуючий ефект сублетальної концентрації цинку — можливим зв’язуванням активних центрів 
білків [2]. 
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СПОСОБИ ОТРИМАННЯ МЕТА-НІТРОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТИ  

ТА ЇХ ПОРІВНЯЛЬНИЙ РОЗГЛЯД 
М. П. Бондаренко, Н. М. Нестерова, А. М. Бондаренко 

Донбаський державний технічний університет 
 
Похідні нітробензойних кислот становлять інтерес в якості проміжних продуктів низки 

органічних синтезів біологічно-активних речовин, барвників, мономерів та інше. Метою дослідження 
в запропонованому повідомленні є розробка і порівняння двох принципово різних методів отримання 
мета-нітробензойної кислоти (м-НБК). 

Очевидний, і такий що знаходить широке використання, напрямок синтезу аналогічних 
продуктів полягає в нітруванні. Процес нітрування бензойної кислоти (БК) проводили 
концентрованою сульфатно-нітратною кислотною сумішшю при 35-450С послідовно довантажуючи в 
реактор концентровану сульфатну кислоту, БК та концентровану нітратну. Швидкість додавання 
нітратної кислоти обмежувалась можливістю стримання температури маси, яка мала не 
перевищувати 450С. Процес нітрування БК триває 1 годину. Нітропродукт вилучали знижуючи 
концентрацію кислоти в масі розбавлянням її фільтратом та промивними водами попередніх 
операцій. 

Знайдено, що БК є сполукою, яка легко нітрується і в відомих умовах піддається практично 
вичерпному моно-нітруванню незначним надлишком нітратної кислоти. Наявність в початковій 
сполуці карбоксильної групи сприяє порівняно селективному (за 80%) утворенню м-НБК, решта – 
орто-ізомер. Проведені дослідження показали, що виділений та відфільтрований з кислої суспензії 
продукт після незначної промивки на фільтрі, з 96%-вим по масі виходом містить 82,5% м-НБК та 
17,2% орто- НБК. Додаткова промивка пасти продукту від залишків мінеральних кислот веде до 
вимивання і органічних речовин. Прийнятне поєднання властивостей розчинності в воді мета – та 
орто-бензойної кислоти дозволяє добитися відмивки як мінеральних кислот, так і високого ступеню 
видалення орто-ізомеру при порівняно невеликих втратах цільового продукту – м-НБК. 

Вадою методу є значні (до 30 масових частин на 1 м.ч. продукту) втрати питної води і, як 
наслідок, ті ж об’єми кислих стоків. Після сушки промитий такою кількістю води продукт містить 
99% м-НБК та біля 1% орто-ізомеру. Вихід, рахуючи на бензойну кислоту, складає 76%. 

Менші ступені промивки осаду мали проміжний результат (табл. 1). 

Таблиця 1 
Отримано 

Утримання ізомерів, % 
Витрати питної води на 
промивку нітромаси, 

мас. ч води на 
1 мас. ч. продукту 

Вихід, % м-НБК о-НБК х 

2 
7 
20 
25 
30 

96 
87 
79 
77 
76 

82,5 
89,1 
95,2 
97,1 
99 

17,2 
10,6 
4,5 
2,7 
0,95 

0,3 
0,3 
0,3 
0,2 

0,05 

Певну привабливість набув напрямок синтезу м-НБК окисленням мета-нітротолуолу (м-НТ) 
розбавленим розчином нітратної кислоти. При дослідженні окиснення м-НТ виникла потреба 
визначення можливості досягнення таких же якісних показників цільового продукту, як і при 
нітруванні БК. А також вивчення характеру процесу та перевірки припущень можливого аномального 
зростання тиску в реакторі. 

Процес окиснення м-НТ проводили 25-35%-ю нітратною кислотою з її ваговим 
співвідношенням до м-НТ як 6 до 1 при температурі 180-1900С впродовж 15 хвилин. 

Було знайдено, що проведення процесу при температурі в реакторі менш ніж 1700С не 
забезпечує вичерпного окислення м-НТ навіть зі значним надлишком нітратної кислоти. Жорсткіші 
умови процесу (температура 1700С і вище, тривалість 15 хвилин і більше) забезпечують повноту 
окислення м-НТ, виявляючи при цьому екстремальний характер динаміки накопичення м-НБК. Після 
досягнення визначеного максимуму кількість виділеного продукту знижується. Можливо, при більш 
високій температурі та тривалості процесу одночасно починають протікати конкуруючі реакції 
(деструкція, побічне окислення, нітрування), що веде до зниження виходу м-НБК. 

Особливу практичну цікавість в проведенні процесу окиснення м-НТ розчином нітратної 
кислоти представляє також, виконана в лабораторних умовах робота, з визначення швидкості та 
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значень величин накопичення газоподібних речовин в об’ємі реактора при оптимальних та більш 
високих температурах процесу. Експериментальні дані показують сприятливу особливість – 
зростання тиску в реакторі в процесі окислення уповільнюється. Спостерігається уповільнення як при 
оптимальній температурі – 180 – 190 0С, так і при 2250С, виключаючи, таким чином, припущення про 
перебіг самоприскорюваних та некерованих процесів (табл.2).  

Таблиця 2 – Зміна тиску в реакторі (атм) в процесі окиснення мета-нітротолуолу 
розчином нітратної кислоти при 190, 200 та 2250С 

Температура в реакторі, 0С  № досліду Тривалість процесу, 
хв. 190 200 225 

1 - 35 50 88 
2 15 48 66 118 
3 30 53 70 142 
4 45 56 74 162 
5 60 60 79 170 
6 75 62 83 175 
7 90 65 86 180 
8 105 69 88 185 
9 120 72 89 189 
10 135 72 90 192 

Коли окисненню підлягає досить чистий м-НТ, то продукт окиснення є також чистим і не 
виникає потреби відмивки його від ізомерів нітрування. Маточний розчин з відпрацьованою 
нітратною кислотою, а також промивні води не перевищують 5-6 мас.ч. на 1 мас.ч. м-НБК. Отримана 
низка даних при проведенні дослідів по скороченню стічних вод. Знайдено, що фільтрат, який 
містить 20% нітратної кислоти може бути використаний повторно після його укріплення 
концентрованою кислотою.  

Виконана дослідна робота дозволила визначити оптимальні умови здійснення процесу 
окислення м-НТ 25-30%-ю нітратною кислотою та отримати м-НБК з виходом 88% і вмістом 
основної речовини 98,5 – 99,0%. Слід відзначити, що головною вадою методу є високі температури та 
тиск в процесі окиснення – параметри, підтримка яких вимагає відповідного устаткування. 

Порівняння отриманих та частково викладених особливостей різних методів синтезу м-НБК не 
дозволяють однозначно зупинитись на одному з запропонованих. Вибір залишається за екологічністю 
та більш глибоким розрахунком економічної ефективності технології.  

 
 

УДК: 619.631: 453.631 : 577.124+577 
ВПЛИВ СОЛЕЙ СВИНЦЮ ТА ЦИНКУ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРІВ 
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Висока продуктивність сільськогосподарських тварин вимагає обґрунтованого вивчення 

процесів обміну речовин та запровадження методів цілеспрямованого впливу на їх організм, 
особливо за умов техногенного навантаження. Антропогенний тиск відіграє вирішальну роль у 
зниженні захисних властивостей організму, які характеризують стійкість його до несприятливих 
факторів довкілля [4]. 

Запорукою успішного використання сільськогосподарських тварин за умов техногенного пресу 
є періодичне тестування фізіологічного стану організму, зокрема, у біологічних рідинах, їх зміни 
призводять до значної метаболічної переорієнтації, яка часто спричинює розвиток патологічних 
процесів [3]. Токсичні елементи не тільки руйнують біологічно активні речовини, але і знижують 
імунну систему, пригнічують метаболічні процеси, що в кінцевому результаті призводить до 
зниження продуктивних та якісних показників одержаної продукції. У профілактиці інтоксикації 
важкими металами важливе місце займає збалансування раціонів за всіма біологічно активними 
речовинами та мінеральними елементами живлення. Повноцінне мінеральне живлення послаблює 
токсичну дію важких металів, зменшує всмоктування металів із шлунково-кишкового тракту та 
збільшує виведення їх з організму.  

В експериментальних дослідженнях корекцію мінерального живлення проводили шляхом 
додавання до раціону корів як кормової добавки цеолітового борошна в дозі 5 г на кг живої маси, 
дозу яка забезпечувала одержання від корів екологічно чистого щодо вмісту свинцю та цинку молока, 
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а також досліджували вплив вищезгаданої кормової добавки на імунну систему та гематологічні 
показники крові корів. 

Концентрацію важких металів у зразках кормів, воді, молоці, досліджували методом 
спектрофотометрії [5], використовуючи режим адсорбції у повітряно-ацетиленовому полум’ї на 
атомно-адсорбційному спектрофотометрі AAS – 30. Гематологічні дослідження проводили за 
наступними показниками: кількість еритроцитів та лейкоцитів загальноприйнятою методикою 
підрахунку в камері Горяєва (еритроцити за Демчуком, 1959, лейкоцити після фарбування за Гімза-
Романовським); вміст гемоглобіну визначали гемоглобінціанідним методом (за Меньшиковим, 1988).  

У сироватці крові вміст загального білка визначали з використанням набору Simko Ltd – 
біуретовим методом, співвідношення в ньому фракцій – електрофорезом на ацетаті целюлози в 
автоматичному режимі. Одержані чисельні дані піддавали математичній обробці варіаційної 
статистики [2]. Вірогідність відмінностей між показниками дослідних та контрольних груп 
оцінювали за методом t-критерію Стьюдента 

Імунна система тварин є однією із перших, яка реагує на зовнішнє або внутрішнє одноразове чи 
хронічне техногенне навантаження. За таких умов спостерігається імунна відповідь організму на 
різноманітні подразники, що супроводжуються змінами фізіологічних констант у крові тварин. 
Відомо, що основні фракції білка в організмі тварин виконують певні функції. Виявлено, що за різних 
фізіологічних станів та за певних захворювань співвідношення між фракціями білків сироватки крові 
не залишається сталим. Причому кількість окремих білкових фракцій знижується, а інших – 
підвищується. Тому, у багатьох випадках, для характеристики стану білкового обміну і виявлення 
його порушень потрібно дослідити білкові фракції сироватки крові (табл.1). 

Таблиця 1 – Вміст загального білка та білкових фракцій у сироватці крові піддослідних корів 
(М ± m, п = 5) 

Показники Контроль група Дослідні групи 
Загальний білок, г/л 63,8±1,62 72,6±1,13* 

Альбуміни, % 27,42±1,83 34,78±1,53* 
α – глобуліни, % 19,36±1,39 16,02±1,06* 
β-глобуліни, % 20,50±1,22 18,14±1,05 

γ – глобуліни, % 34,80±2,06 30,06±1,12* 

Примітки: В таблицях 1-2 *- зміни показників, що вірогідні відносно контрольних параметрів (P≤0,05). 

Згодовування цеолітового борошна дрібного помелу у зазначеній дозі сприяло обмеженню 
надмірної акумуляції рухомих форм свинцю та цинку організму корів. Використання кормової 
добавки нормалізувало обмінні процеси, підвищило імунний статус тварин, що підтверджується 
показники наведеними в табл.1. У корів дослідної групи вміст загального білка був вірогідно вищим 
на 13,7%, ніж у контрольній групі і складав 72,6 проти 63,8 г/л. Вміст альбумінів у сироватці крові 
дослідної групи тварин також вірогідно на 26,8% перевищував відповідні показники контрольної 
групи корів і складав 34,78 проти 27,42 %, що вказує на підвищення білоксинтезуючої функції 
печінки, яка володіє значними синтетичними властивостями, зокрема, альбуміни майже повністю 
синтезуються в печінці. За інтоксикації печінки (контрольна група корів) спостерігається 
гіпопротеїнемія, яка обумовлена гіпоальбунемією. Альбуміни здатні зв’язувати і переносити велику 
кількість сполук, зокрема вони можуть зв’язувати токсичні речовини, попереджувати можливість їх 
швидкого збільшення в кров’яному руслі, що сприяє зменшенню їх концентрації.  

Основні фракції глобулінів крові поділяються на α- β- і γ – глобуліни; α– і β- глобуліни 
синтезуються в паренхімі печінки, а γ- глобуліни у клітинах селезінки та лімфоїдних вузлах. Рівень α- 
і γ- глобулінів у сироватці крові дослідних груп тварин порівняно з контролем знизився, що, в першу 
чергу, вказує на відсутність гострих запальних процесів, а також на відсутність виражених 
патологічних процесів в організмі корів, яким згодовували кормову добавку – цеолітове борошно 
дрібного помелу в дозі 5 г на кг живої маси за умов техногенного навантаження. Кількість β-
глобулінів у сироватці крові суттєво і достовірно не змінилась і була однаковою у всіх тварин, що 
вказує на фізіологічно нормальні метаболічні процеси обміну ліпідів за даних умов експерименту. 
Згодовування мінеральних адсорбентів сприяє достовірному збільшенні загального білка, особливо 
альбумінів, здійснює перерозподіл фракцій глобулінів, що позитивно відбивається на клінічному 
стані та продуктивності корів.  
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Високий вміст в кормовому раціоні контрольної групи корів рухомих форм свинцю та цинку, який 
перевищує максимально допустимі рівні у 2 – 2,5 рази негативно впливають на гематологічні показники 
крові.  

Встановлено, що концентрація еритроцитів у контрольній групі лактуючих корів дорівнює 5,06 · 
1012/л і була на 21,9 % нижчою показників дослідної групи. Закономірно, що кількість гемоглобіну також 
знизилась на 24,8 % і дорівнювала 78,9 г/л (обидва показники були нижчі за фізіологічні норми), кількість 
лейкоцитів у контрольній групі корів, навпаки, у 1,75 рази перевищував показники у дослідних корів і 
дорівнював 12,11 · 109/л, що перевищує верхню границю фізіологічної норми (4,5-12 · 109/л), проявляючи 
незначний лейкоцитоз (табл.2). 

Таблиця 2 – Гематологічні показники крові корів, які утримуються біогеохімічній провінції 
на фоні дії цеоліту (M ± m, n = 5) 

Показники та одиниці виміру Контрольна група Дослідна група 
Кількість еритроцитів, 1012/л 5,06 ± 0,27 6,48 ± 0,23* 
Кількість гемоглобіну, г/л 78,9 ± 3,86 104,8 ± 3,82* 
Кількість лейкоцитів, 109/л 12,11 ± 0,63 6,92 ± 0,39* 

Відомо, що ефективність еритропоезу за хронічної інтоксикації важкими металами знижується, 
гальмуються ферментні системи, які забезпечують синтез попередника гема та еритроцитів у кістковому 
мозку. Важкі метали мають здатність руйнувати еритроцити, пригнічують еритропоез. Вони зумовлюють 
суттєві зміни в системі синтезу гемоглобіну, а саме достовірно знижується рівень сульфгемоглобіну і 
метгемоглобіну на фоні зниження кількості загального гемоглобіну, спостерігається порушення 
антиоксидантного захисту [1]. Ефективність цеолітів як кормової добавки до раціону корів перевірена 
щодо продуктивності тварин у науково-виробничому досліді. Корекція раціону дослідної групи корів 
кормовою добавкою цеолітом у дозі 5 г на кг живої маси тварини запобігала розвитку хронічної 
інтоксикації організму корів, покращила роботу кровотворних органів, значно підвищила кількість 
еритроцитів у крові, а це, в свою чергу призвело до збільшення кількості гемоглобіну. Так, кількість 
еритроцитів та гемоглобіну збільшились на 21,9 та 24,8 %, яка була в межах фізіологічної норми (6,48 · 
1012/л і 104,8 г/л), з одночасним зменшенням рівня лейкоцитів на 42,9% порівняно з контрольною групою. 

Таким чином, використання цеоліту дрібного помелу в дозі 5 г на кг живої маси як кормової 
добавки до раціону годівлі корів з підвищеним вмістом важких металів, сприятливо впливає на 
гематологічні показники крові, нормалізує імунну систему, підвищує продуктивність тварин та якість 
одержаної продукції. 
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Флуориметричний метод визначення рН широко застосовується на практиці в наукових 

дослідженнях хімічного, біохімічного і фізіологічного характеру. Два останні напрямки з перерахованих 
обумовлюють високу потребу у флуоресцентних індикаторах, призначених для роботи в області 
«біологічних» значень рН – від 5 до 8. На даний момент пропонується для практичного застосування 
кілька типів таких індикаторів, переважна більшість яких відноситься до класу ксантенових люмінофорів: 
похідних флуоресцеїну, нафтофлуоресцеїну чи семінафтородаміну [2-3]. Моніторинг кислотно-основних 
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характеристик середовища з їх використанням базується на інтенсометричному принципі, відповідно до 
якого водневий показник (рН) визначається шляхом виміру інтенсивності флуоресценції на одній довжині 
хвилі. І тільки окремі індикатори мають дві смуги в спектрі флуоресценції, що належать вільній та 
протонованій формам [3-4]. Подібні індикатори здатні працювати за раціометричним принципом 
визначення рН – шляхом виміру співвідношення інтенсивності флуоресценції на двох чи більшому числі 
аналітичних довжин хвиль.  

Раціометричний метод виміру показника рН має ряд вирішальних переваг, головна з яких 
полягає в тому, що результат вимірів не залежить від форми, об’єму і розмірів аналітичної комірки, а 
також від концентрації індикатора і в’язкості середовища, оскільки вимірюється не абсолютна 
інтенсивність сигналу, а співвідношення інтенсивностей на декількох довжинах хвиль. Внаслідок 
цього з’являється можливість аналізу об’єктів змінних чи невизначених розмірів, об’єктів з 
неоднорідною в’язкістю середовища і т.п. – починаючи від окремих клітин і клітинних органел аж до 
об’єктів водного простору планети.  

У цьому аспекті ариліденові похідні дициклопентано[b,e]піридинів [1] мають значні 
перспективи. Показано, що положення смуги флуоресценції представників цього класу істотно 
змінюється при утворенні водневого зв’язку з розчинником. Оскільки протонування органічних 
молекул завжди викликає у кілька разів більш сильні спектральні ефекти, ніж утворення водневого 
зв’язку, для дициклопентано[b,e]піридинів варто очікувати ще більш значних спектральних ефектів 
при протонуванні. З огляду на властивості відомих рН-індикаторів піридинового ряду [4] можна 
передбачати, що протонування дициклопентано[b,e]піридинів буде відбуватися в межах значень рН 
від 5 до 6. За нашими попередніми оцінками, збільшена довжина кон’югованої системи в молекулах 
дициклопентано[b,e]піридинів повинна привести до збільшення їхнього молярного коефіцієнта 
поглинання, до зсуву максимуму поглинання молекули у видиму область, а максимуму 
флуоресценції – у червону область спектра. Введення електронодонорних замісників у пара-
положення арильних залишків дозволить регулювати електронну густину на атомі азоту 
піридинового ядра, і отже – його основність. 

Мета даної роботи – спектрофотометричне і флуориметричне дослідження кислотно-основних 
властивостей синтезованих нами дициклопентано[b,e]піридинів і встановлення взаємозв’язку між 
будовою і спектральними властивостями сполук даного класу.  

Було досліджено зміни в спектрах поглинання та емісії нового класу флуоресцентних барвників 
– ариліденових похідних дициклопентано[b,e]піридину, що містять електронодонорні замісники в 
бічних ароматичних циклах. Виявлено виразні спектральні ефекти як в спектрах поглинання, так і в 
спектрах флуоресценції при протонуванні сполук.  

У просторовій будові молекул дициклопентанопіридинів 1a-і існує особливість, що повинна 
істотно позначитись на їхніх кислотно-основних властивостях. Атоми водню метинових груп у 
значній мірі екранують доступ до атома азоту – центру протолітичних взаємодій (рис. 1). 
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Рис. 1 

 
За даними квантово-хімічних розрахунків відстань між зазначеними атомами rН…H складає ~4Å. 

Для вільного розміщення в просторі між ними ще одного атома водню ця відстань повинна бути не 
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меншою за 4.8Å. Отже, процес протонування атома азоту в даних сполуках буде пов’язаний з 
додатковими енергетичними затратами як на зміну конформації молекули, так і на звільнення 
протона від сольватної оболонки. Таке екранування повинно ускладнити підхід сольватованих 
протонів із об’єму розчину до піридинового атома азоту досліджених сполук, внаслідок чого загальна 
основність сполук 1a-і може бути значно меншою, аніж у незаміщених піридинів.  

Поява нової смуги як у спектрах поглинання, так і в спектрах флуоресценції свідчить про 
протонування сполук 1a-i при пониженні рН середовища (рис. 2).  
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Рис. 2 – Спектрофотометричне титрування незаміщеного похідного 1a 

 
 Наявність ізоемісійних точок свідчить про те, що в кислотно-основній рівновазі беруть участь лише 

дві форми – нейтральна 1a-і і монопротонована 2a-і. У порівнянні з вільною основою, максимум поглинання 
протонованої форми зміщений у довгохвильову область на 60-140 нм (3500-5500 см-1). 

Природа замісника в ароматичних ядрах суттєво впливає на спектр поглинання. Електронодонорні 
замісники викликають довгохвильовий зсув смуг вільної, і в ще більшій мірі – протонованої форми (рис. 3). 
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Рис. 3 – Зміни положення максимумів поглинання при протонуванні дициклопентано[b,e]піридинів 
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Протонування сполук 1a-і веде до істотного зниження енергії їх збудженого стану і до 
батохромного зсуву смуги флуоресценції (рис. 4). Смуга емісії катіону 2a-і мало перекривається зі 
спектром флуоресценції відповідної нейтральної молекули. 
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Рис. 4 – Флуориметричне титрування незаміщеного похідного 1a 
 
 Відстань між максимумами вільної та протонованої форм у більшості випадків складає 

близько 100 нм, а у випадку сполук 1d-g зсув досягає 130 нм (4000 см-1). Протоновані форми сполук: 
2b, 2e-g та 2і флуоресціюють у червоному діапазоні спектру (рис. 5). 
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Рис.5 – Зміни положення максимумів флуоресценції при протонуванні дициклопентано[b,e]піридинів 

 
Найбільш суттєвий довгохвильовий зсув при протонуванні є характерним для 

діалкіламінозаміщених похідних 2e і 2f, смуга флуоресценції яких спостерігається аж при 690-700 нм. 
Одночасно для цих сполук характерна найнижча ефективність випромінювання як у нейтральному, 
так і у протонованому стані. Це може бути пов’язано з утворенням нефлуоресцентних TICT-станів 
[5], чому сприяє досить висока полярність середовища водно-етанольного розчину. 
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Квантові виходи флуоресценції протонованих форм 2a-i є дещо нижчими у порівнянні із 
нейтральними молекулами 1a-i, що є результатом зближення рівнів енергії S1 і S0 станів при 
протонуванні і пов’язаним з цим зростанням швидкості внутрішньої конверсії – безвипромінюваного 
переходу із стану S1* у S0, що у значній мірі регулюється різницею енергії основного і збудженого 
станів . 
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Часті стреси, що виникають внаслідок психоемоційних перевантажень та дії на організм 

несприятливих факторів довкілля, можуть стати причиною розвитку патологічних процесів, серед 
яких особливу увагу привертає атеросклеротичне ураження судин. Важливим фактором у патогенезі 
атеросклерозу є зростання в крові вмісту атерогенних фракцій ліпопротеїнів та їх окиснення [1]. 
Основна маса ліпідів та ефірів холестеролу, що містяться в атеросклеротичній бляшці, потрапляє до 
стінки судин із циркулюючих в крові апо-В-вмістних ліпопротеїнів (тобто ліпопротеїнів низької 
(ЛНГ) та дуже низької густини (ЛДНГ)). До стінок судин потрапляють головним чином окисно-
модифіковані ліпопротеїни (ЛП). Крім того, окислені ЛНГ мають виразні аутоімунні властивості, 
завдяки чому можуть відкластися на стінках судин у виді великих комплексів з імуноглобулінами. 

Відомо, що стрес реакція, особливо хронічна, супроводжується істотними зсувами в 
гормональному статусі організму, зокрема, зростанням рівня кортикостероїдів. Останні, в свою чергу, 
збільшують активність ліполізу в печінці, внаслідок чого відбувається і зростання секреції інсуліну 
підшлунковою залозою та лептину – жировою тканиною [2]. Підвищений протягом тривалого часу 
вміст лептину та інсуліну в крові веде до прогресування інсуліно- та лептинорезистентності, що 
змінює розподіл жирової тканини та може призвести до розвитку метаболічного синдрому – 
важливого проатерогенного стану. Таким чином, при тривалих стресах до перекисної складової 
атерогенезу додається жирова. Проте механізмами змін метаболізму ліпідів при тривалих стресах, що 
супроводжуються гормональними зсувами, вивчені нажаль недостатньо. Метою даної роботи було 
вивчення змін метаболізму ліпідів та ЛП в сироватці крові золотавих сирійських хом’ячків при 
тривалому емоційному стресі. 

У роботі використовували сирійських хом’ячків різної статі віком 1 рік та вихідною масою 100-
160 г. Дослідні тварини були поділені на групи: 1 – інтактні тварини та 2 – тварини, у яких щоденно 
викликали соціальний стрес скупчення. Тварин брали в дослід через 3 дні, 1, 2 та 3 тижні з моменту 
початку експерименту. Тварин декапітували під хлоразоло-уретановим наркозом. Дослідження 
проводилися відповідно до національних «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» 
(Україна, 2001). Рівень імунореактивного інсуліну (ІРІ) в сироватці крові вимірювали за допомогою 
стандартних наборів «рио-ИНС-ПГ-125І» (Бєларусь) методом радіо імунологічного аналізу «in vitro». 
Індекс інсулінорезистентності (ІР), що ґрунтується на одночасному визначенні індивідуальних рівней 
ІРІ та глюкози в сироватці крові натще, розраховували з допомогою алгоритму HOMA (Homeostasis 
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Model Assessment). Вміст лептину в плазмі крові визначали імунохімічно за допомогою стандартних 
наборів Quintikine M Kit (R&D Systems Inc.). Вміст загальних ЛП і апо-В-ліпопротеїнів (апо-В-ЛП) у 
сироватці крові визначали турбідиметричним методом [3]. Вміст вільного та етеріфікованого 
холестеролу (ВХ та ЕХ) визначали за допомогою стандартних наборів фірми «Boehringer Mannhiem 
Gmb diagnostica» (Німеччина). Швидкість етерифікації холестеролу (ЕтХс) та переносу естерів 
холестеролу (ПЕХс) оцінювали в виділених шляхом центрифугування фракціях ЛП високої густини 
(ЛВГ) шляхом інкубації даної фракції (для визначення швидкості переносу естерів холестеролу – 
додаванням 5,5’-дитіобіс-2-нітробензойної кислоти) та визначення вмісту вільного холестеролу (Хс) 
та його естерів до та після інкубації. Статистичну обробку отриманих результатів проводили з 
використанням критерію Манна-Уітні, коефіцієнт кореляції визначали за Спірменом. Також 
визначали силу впливу фактору за допомогою дисперсійного аналізу (ANOVA).  

Встановлено, що хронічний стрес спричиняв істотні зміни гормонального фону у піддослідних 
тварин. В усіх тварин спостерігалося істотне тривале зростання вмісту кортизолу, що свідчить про 
активацію систем адаптації організму до стресу. Проте довгий термін гіперкортизолемії є шкідливим 
для організму, оскільки викликає постійну активацію ліполізу в печінці, внаслідок чого в сироватці 
крові мають накопичуватися вільні жирні кислоти, що порушує нормальне протікання обміну 
речовин, зокрема і метаболізм ліпідів. Вже на 2-й тиждень експерименту у самиць та на 3-й тиждень 
у самців зростала секреція гормону, що має придушити активний ліполіз і активувати ліпогенез – 
інсуліну. Однак, підвищений протягом тривалого часу рівень інсуліну може призвести до розвитку 
інсулінорезистентності. У наших експериментах вже на 2-й тиждень експерименту ми спостерігали 
зниження чутливості до інсуліну в усіх тварин (з 5,69±0,76 до 7,97±0,52 у самців та з 7,97±0,60 до 
10,03±0,46 у самиць, р≤0,05). Це може призвести до розвитку метаболічного синдрому та цукрового 
діабету 2-го типу. За умов хронічного стресу в сироватці крові тварин незалежно від статі також 
спостерігалися зміни вмісту одного з регуляторів харчової поведінки – лептину, які носили 2-х 
фазний характер: спочатку – зниження, а згодом зростання. Саме зниження вмісту лептину може 
бути індуктором гіперфагії, що і призводить до зростання маси тіла за умов хронічного стресу. Те, що 
при подальшому зростанні вмісту лептину гальмування набору маси не відбувається, свідчить про 
розвиток в організмі дослідних тварин поряд з ІР лептинорезистентності. При цьому, зміни вмісту 
лептину та інсуліну були корелюючи ми (коефіцієнт кореляції у самців 0,6, а у самиць – 0,8). Лептин, 
за сучасними уявленнями, відіграє важливу роль в регуляції гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі, 
та є одним з факторів, контролюючих енергетичний обмін як в нормі, так і при стресі [4]. Відомо, що 
інсулін і лептин контролюють секреції один одного, що пояснює взаємозалежні зміни цих гормонів. 
Разом с тим, вочевидь, зміни лептину є більш стрес-залежними, оскільки не відзначено істотної 
кореляції змін інсуліну та кортизолу, в той час, як між змінами кортизолу і лептину простежується 
тісний зв’язок (коеф. кореляції 0,8 у самців та 0,6 – у самиць). Останній висновок підтверджують і 
дані дисперсійного аналізу: сила впливу стресу на зміни інсуліну становила 56% у самців та 62% у 
самиць, а на зміни лептину – 90 та 83 %, відповідно. 

Більш того, відомо, що лептин може індукувати оксидативний стрес різними шляхами [4]. 
Активація вільно радикального окиснення за гіперлептинемії та гіпеліпідемії є ще одним з 
проатерогенних факторів, що ускладнює наслідки тривалого стресу. 

В рані строки хронічного стресу рівень ліпопротеїнів сироватки крові дослідних тварин 
зростає. Цей факт є спочатку адаптивним та спрямованим на забезпечення тканин джерелами енергії, 
що підтверджує і наявність кореляції між змінами вмісту ліпопротеїнів та кортизолу (більш 
вираженою у самиць – коеф. кореляції 0,8 для апо-В-ЛП та 0,7 для ЛВГ). Більш чутливими до стресу 
виявилися зміни вмісту ЛВГ: сила впливу склала 79% у самців та 94% у самиць на фоні 77 та 71%, 
відповідно, для апоВ-ЛП. 

Згодом, за умов продовження стресування, вміст ЛП падає, вочевидь, через вичерпання джерел 
для їх збирання, можливо, внаслідок все ще активного ліполізу, що зберігається завдяки 
гіперкортизолемії.  

У той час, як вміст ЛВГ в пізні строки експерименту залишається зниженим, рівень апоВ-ЛП у 
самців до 3 тижня показує тенденцію до зростання, досягаючи рівня інтакту. Ми розглядаємо це не як 
показник нормалізації метаболізму, а, навпаки, його подальшого розбалансування, оскільки 
призводить до атерогенного перерозподілу фракції ЛП. Разом з тим, зміни окремих фракцій ЛП є 
взаємозалежними (коеф. кореляції між змінами апоВ-ЛП та ЛВГ у самців 0,9, у самиць – 0,7), що має 
бути пов’язане із спільним пулом ліпідів печінки, який є джерелом для збирання ліпопротеїнових 
частинок. 
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Перерозподіл фракцій ЛП супроводжується змінами процесів їх перетворення під дією відповідних 
ліпаз у крові (рис. 1). Так, активність ліпопротеїнліпази знижується у самців вже на 3 день експерименту, 
а у самиць – через 2 тижні, та продовжує падати в подальшому. Разом з тим, активність печінкової 
триацигліцеридліпази, що закінчує утворення ЛНГ, зростає у самців вже на 3 день, а у самиць – через 1 
тиждень після початку експерименту. У процесі перетворення ЛДНГ на ЛНГ у кров’яному руслі та 
визначення морфології останніх визначними факторами є швидкість переносу ЕХС від ЛВГ до апоВ-ЛП 
за участю білка-переносника ЕХС та швидкість гідролізу ТАГ у складі апоВ-ЛП за участю 
ліпопротеїнліпази та печінкової ліпази. Дисбаланс ліпаз, що спостерігається за умов нашого 
експерименту, може призвести до накопичення найбільш атерогенної фракції ліпопротеїнів низької 
густини – ЛНГВ. Крім того, оскільки ліпопротеїнліпаза секретується окрім печінки іншими тканинами, 
зокрема жировою, зниження її активності може бути наслідком активного ліполізу. Оскільки саме 
печінкова ліпаза утворює атерогенний ліпідний профіль сироватки крові, зростання її активності 
особливо небезпечне, зокрема, на фоні падіння активності ЛПЛ.  

 
Очевидно, що зміни вмісту ЛВГ, а отже їх збирання, не могли не віддзеркалитися на активності 

ферментних систем, що з ними асоційовані, зокрема – на активності етерифікації холестеролу (ЕтХс) та 
переносу естерів холестеролу (ПЕХс). В цілому у стресованих тварин інтенсивність ЕтХс знижується 
порівняно з нормою, а швидкість ПЕХс – зростає. Вміст естерів Хс показує високу кореляцію і 
інтенсивністю ЕтХс (коеф. кореляції 0,9 для самців, та 0,7 для самиць) та ПЕХс (коеф. кореляції 0,9 для 
самців, та 0,75 – для самиць), що вказує на зміни метаболізму холестеролу, як на причину перерозподілу 
його фракції. Крім того, активність ЕтХс та ПЕХс досить добре корелює з вмістом лептину та інсуліну 
(коеф. кореляції складають біля 0,7). що підтверджує залежність цих змін від зсувів енергетичному 
обміні, характерних для стресу. 

В нормі основними акцепторами ЕХ є ЛНГ, які мають високу спорідненість до Е/В-рецепторів ЛНГ 
гепатоцитов та швидко видаляються з кров’яного русла. За умов порушення обміну апоВ-ЛП та 
збільшення у крові рівня ТАГ основними акцепторами ЕХ від ЛВГ стають ЛДНГ1, а перенос ЕХ від ЛВГ 
до ЛНГ знижується. Це призводить до накопичення у крові збагачених на ЕХ ЛДНГ1, які є основними 
попередниками ЛНГВ. ЛНГВ повільно видаляються з кров’яного русла за рахунок низької спорідненості 
до рецепторів ЛНГ, що обумовлює збільшення Хс ЛНГ [5]. 

Таким чином, хронічний соціальний стрес є проатерогенним не тільки через відому активацію 
вільно радикального окиснення., а й в наслідок змін метаболізму ліпідів та ліпопротеїнів, що ведуть до 
зсуву рівноваги в процесах транспорту ліпідів та їх використання тканинами. 

 
1. Климов А.Н., Никульчева Н.Г. Липиды, липопротеиды и атеросклероз, Спб.: Питер-пресс, 1995.-304с. 
2. Black P.H. The inflammatory consequences of psychological stress: relationship to insulin resistance, 

obesity, atherosclerosis and diabetes mellitus type II //Med. Hypotheses.-2006.- vol. 67, N4.-P. 879-891. 
3. Колб В.Г., Камышников В.С. Справочник по клинической химии.- Минск: Беларусь, 1982.- С. 241-242. 
4. Unger R.H. The physiology of cellular liporegulation //Ann. Rev. Physiol.-2003.-vol.65.- P. 333-347. 
5. 5.Assmann G., Gotto A.M. HGL cholesterol and protective factors in atherosclerosis //circulation.-2004.-vol. 

109, suppl III.-P. 8-14. 

Рис. 1 Активність різних ліпопротеїнліпаз у 
сирійських хом'ячків при хронічному стресі (M+

n=6).
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УДК 577.1:636.594 
АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС ТКАНИН ПЕЧІНКИ ТА КРОВІ ФАЗАНІВ 

ТА ЙОГО ЗМІНИ ПІД ВПЛИВОМ ПРЕПАРАТУ ДИСТИНОЛ 
Є. М. Гелетій 

Таврійська державна агротехнічна академія 
 
Відомо, що процеси вільнорадикального перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) постійно 

відбуваються в організмі і пов’язані в нормі з підтримкою функціональних властивостей біомембран 
[1]. При вирощуванні диких птахів в штучних умовах відбувається постійне пристосування організму 
до дії зовнішніх чинників, де ПОЛ виступає, як індикатор адаптаційних реакцій [2].За дії стрес-
факторів відбувається інтенсифікація перекисних процесів, що призводить до накопичення 
радикально-перекисних сполук, які порушують структуру і властивості мембран, викликають 
інактивацію ферментів, змінюють клітинний метаболізм [3]. Підтримувати інтенсивність ПОЛ в 
межах фізіологічної норми можливо шляхом введення екзогенних антиоксидантних препаратів, що 
досліджено на сільськогосподарський птиці та молодняку фазанів [4]. Проте вплив препарату 
дистинол на інтенсивність перекисних процесів та стан системи антиоксидантного захисту в 
організмі яйценосних фазанів не вивчений. 

Тому, метою наших досліджень було з’ясувати особливості перебігу процесів ПОЛ і 
функціонування системи АОЗ у тканинах печінки та крові яйценосних фазанів у нерепродуктивний і 
репродуктивний періоди онтогенезу при додаванні до корму антиоксидантного препарату дистинол. 

Дослідження проводили на фазанах звичайних (Phasianus colchicus). Птахів утримували на 
долівці з вільним доступом до корму і води.  

Для проведення досліду у віці 42 тижні були сформовані 2 групи птахів за принципом аналогів. 
Кожна група включала 10 сімей у співвідношенні самці і самки, 1:10. Птахи першої групи 
(контрольної) отримували кормосуміш (КС) з вмістом сирого протеїну 17% і обмінної енергії – 270 
ккал в 100г КС. Птахам другої групи (дослідної) з 42-го до 47-го тижня до КС додавали 
антиоксидантний препарат дистинол в кількості 0,05% від маси корму. Кормову добавку дистинол 
одержували, відповідно до ТУУ 24.4.00493698.002-2003.  

Проби тканин птахів відбирали у віці 42 тижні (нерепродуктивний період), 44 тижні (початок 
яйцекладки), 47 тижнів (пік яйцекладки), 50 тижнів та 53 тижні (спад яйцекладки). Для цього фазанів 
декапітували під ефірним наркозом, відділяли печінку, збирали кров і відокремлювали плазму та 
сироватку. Стан системи АОЗ оцінювали за вмістом малонового діальдегіду (МДА). Одночасно, 
визначали активність основних АО ферментів супероксиддисмутази (СОД), каталази (КАТ), 
глутатіонпероксидази (ГПО), вміст вітамінів Е, А та каротиноїдів в біоматеріалі.  

Результатами наших досліджень встановлено, що на початку яйцекладки у фазанів в тканинах 
печінки відбувається активація ПОЛ, рівень МДА зростає в 1,5-2,3 рази, як порівняти з 
нерепродуктивним періодом (Р≤0,05). Упродовж наступних етапів дослідження (47 і 50 тижнів) 
відбувається гальмування процесів ПОЛ порівняно з відповідним показником на початку яйцекладки. 
Причому більше гальмування спостерігається у фазанів дослідної групи, яким до КС додавали 
добавку дистинолу. Разом з цим відмічається зростання рівня ліпідів у тканинах печінки у ті ж етапи 
досліду. Так, з 44 до 50 тижня вміст ліпідів у тканинах печінки яйценосних фазанів збільшується в 1,4 
– 1,8 рази (Р≤0,05). 

Період згасання яйцекладки (50-53 тижні) супроводжується активацією процесів ПОЛ та 
збільшенням вмісту МДА у тканинах печінки на 20-34% (Р≤0,05). Найбільше зростання вмісту МДА 
в кінці яйцекладки спостерігається у фазанів дослідної групи, яким припинили введення дистинолу у 
віці 47 тижнів. Інтенсифікація процесів ПОЛ супроводжується вірогідним зменшенням вмісту ліпідів 
в 2,0 – 2,5 рази (Р≤0,05). Це пов’язано з депонуванням ліпідів в тканинах та їх використанням, з 
одного боку на енергетичні процеси та ПОЛ в досліджуваній тканині, а з іншого – на депонування в 
жовтку яйця. Введення антиоксидантного препарату дистинол зменшує інтенсивність процесів ПОЛ 
в 1,5-1,7 рази (Р≤0,05) в тканинах печінки фазанів на всіх етапах дослідження. Позитивний ефект 
дистинолу полягає не лише у гальмуванні процесів ПОЛ в тканинах печінки, а, що більш важливо, у 
стабілізації цих процесів на різних етапах яйцекладки. Так, коефіцієнт варіації вмісту МДА на різних 
етапах досліду в контрольній групі складав 32%, тоді як в дослідній він зменшувався до 18%. Це 
свідчить про значну адаптогенну дію препарату дистинол. 

Отримані результати свідчать про зростання вмісту МДА у плазмі крові фазанів обох груп на 
усіх етапах досліду. Але в плазмі крові фазанів, яким додавали до КС дистинол, вміст МДА був 
вірогідно меншим у порівнянні з контролем у віці 47 тижнів на 20%, а у віці 50 тижнів на 26% (Р≤0,05).  
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Висока інтенсивність перекисних процесів у досліджуваних тканинах яйценосних фазанів на 
початку яйцекладки обумовлює підвищене витрачання основного тканинного біоантиоксиданта – 
вітаміну Е, про що свідчить вірогідне зниження його вмісту в тканинах печінки на 28-42%, а у сироватці 
крові на 6-14% (Р≤0,05) порівняно з нерепродуктивним періодом. Після досягнення фазанами 
максимальної несучості спостерігається депонування вітаміну Е в тканинах печінки фазанів обох 
піддослідних груп, що обумовлено іммобілізацією пулу вітаміну Е з крові, де його вміст зменшується на 
кінець досліду в 3,6-4,1 рази (Р≤0,05), як порівняти з нерепродуктивним періодом. Ці дані 
підтверджуються роботами інших авторів [5].  

Введення препарату дистинол до раціону фазанів дослідної групи сприяє накопиченню токоферолів 
у тканинах печінки на усіх етапах дослідження, за виключенням початку яйцекладки. Так вміст вітаміну Е 
у тканинах печінки фазанів дослідної групи був на 21-41% (Р≤0,05) більшим порівняно з фазанами 
контрольної групи. Відмічено також високий ступінь від’ємної кореляції між інтенсивністю ПОЛ і 
вмістом вітаміну Е (R = -0.93). 

Динаміка змін вмісту вітаміну А в тканинах печінки та плазмі крові яйценосних фазанів носить 
протилежний характер. Вміст вітаміну А у плазмі крові фазанів обох груп на кінець репродуктивного 
періоду зменшується в 1,9-3,7 рази (Р≤0,05) порівняно з початком досліду. Динаміка вітаміну А в 
тканинах печінки яйценосних фазанів має більш складний характер. Однозначно можна відмітити значне 
зменшення вмісту вітаміну А в тканинах печінки на етапах максимальної несучості, що пов’язане з 
активним нагромадженням його в жовтку яйця. 

Введення до КС препарату дистинол сприяє накопиченню вітаміну А в тканинах печінки. Так, 
вміст вітаміну А в тканинах печінки фазанів дослідної групи був вірогідно вищим на 15-63% (Р≤0,05) на 
всіх етапах досліду, проте у плазмі крові його вміст був вірогідно вищим (на 16-97%) лише у другій 
половині яйцекладки. Відмічена значно менша варіабельність вмісту вітаміну А в тканинах печінки та 
плазмі крові птахів дослідної групи (Сv=18% і 26% відповідно) порівняно з птахами контрольної групи 
(Сv=32% і 47%). Це свідчить про стимуляцію адаптаційних можливостей птахів за дії дистинолу. 

Зміни вмісту каротиноїдів в тканинах печінки та плазмі крові яйценосних фазанів обох груп 
адекватні змінам вмісту вітаміну А. Препарат дистинол запобігає пероксидації каротиноїдів і їх вміст в 
тканинах печінки фазанів дослідної групи в період максимальної несучості (47 тижнів) був вірогідно 
вищим на 59%, а в плазмі крові на 20% (Р≤0,05), порівняно з фазанами контрольної групи. 

Інтенсифікація процесів ПОЛ в тканинах печінки фазанів на початку яйцекладки обумовлює 
компенсаторне підвищення активності СОД в 1,4-1,5 рази (Р≤0,05). Протягом яйцекладки до 50 
тижневого віку активність СОД в тканинах печінки піддослідних фазанів знижується на 23 – 31% (Р≤0,05) 
у порівнянні з початком яйцекладки. Кінець яйцекладки (53 тижні) характеризується повторним 
зростанням активності СОД на 32-39%, що узгоджується з підвищенням вмісту МДА у тканинах печінки 
у цьому віці. В цілому СОД активність в тканинах печінки яйценосних фазанів значно вища порівняно з 
цим показником у нерепродуктивний період.  

Введення препарату дистинол не змінює загальну динаміку активності СОД в тканинах печінки 
фазанів дослідної групи. Різниця порівняно з контролем на усіх етапах досліду невірогідна (Р≤0,05). 

Зміни супероксиддисмутазної активності еритроцитів мають протилежний характер. На усіх етапах 
досліду протягом репродуктивного періоду активність СОД в еритроцитах значно нижча порівняно з 
нерепродуктивним періодом. Особливе зниження СОД активності відмічено на етапі досягнення 
максимальної несучості. 

Введення препарату дистинол до раціону яйценосних фазанів стимулює СОД і активність цього 
ферменту в еритроцитах фазанів дослідної групи була на 14-25% (Р≤0,05) більшою порівняно з контролем 
на усіх етапах досліду. 

Відомо, що активність каталази корелятивно пов’язана з активністю супероксиддисмутази. 
Динаміка змін КАТ активності в тканинах печінки узгоджується зі змінами СОД активності, на усіх 
етапах дослідження встановлений помірний кореляційний зв’язок з r = 0,54 (контроль) та з r = 0,59 
(дослід).  

Введення препарату дистинол до раціону яйценосних фазанів запобігає зниженню КАТ активності 
як в тканинах печінки, так і в плазмі крові. На усіх етапах досліду КАТ активність в тканинах печінки 
фазанів дослідної групи була на 10-19% (Р≤0,05) вищою, порівняно з цим показником для фазанів 
контрольної групи. Значно більший ефект дистинолу виявлено у крові фазанів дослідної групи, де КАТ 
активність була на 23-75% вищою порівняно з цим показником для фазанів контрольної групи на усіх 
етапах досліду. Суттєвою була також стабілізація КАТ активності протягом усього репродуктивного 
періоду. Коефіцієнт варіації цього показника для крові зменшувався від 43% для птахів контрольної 
групи до 20% для птахів дослідної групи.  
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Початок яйцекладки характеризується зменшенням ГПО активності в тканинах печінки 
яйценосних фазанів на 16-20% у порівнянні з нерепродуктивним періодом. При досягненні максимальної 
несучості активність ГПО в тканинах печінки підвищується на 58-62% (Р≤0,05) і залишається на 
підвищеному рівні до кінця яйцекладки. Подібна динаміка спостерігається і у крові піддослідних фазанів. 
Це свідчить про зростання ролі глутатіонзалежних ферментів в стабілізації системи АОЗ фазанів в 
репродуктивний період.  

Введення препарату дистинол до раціону яйценосних фазанів суттєво не впливає на активність 
ГПО у тканинах печінки, тоді як у крові на початку і на етапі максимальної несучості ГПО активність 
була вірогідно вища на 13 – 19% (Р≤0,05) порівняно з контролем. 

Встановлено, що введення дистинолу до раціону фазанів зменшує інтенсивність процесів ПОЛ в 
тканинах печінки фазанів на усіх етапах дослідження, що свідчить про стабілізуючий вплив його на стан 
про- антиоксидантної рівноваги у досліджуваній тканині. 

Додавання дистинолу до раціону яйценосних фазанів також позитивно впливає на їх вітамінну 
забезпеченість. Вміст вітаміну Е у тканинах печінки фазанів дослідної групи був на 21-41% більшим 
порівняно з фазанами контрольної групи. 

Динаміка вмісту вітаміну Е корелюється з динамікою вмісту МДА в тканинах печінки фазанів. Це 
дає можливість зробити висновок, що вітамін Е – основний антиоксидант, який відповідає за 
антиоксидантний захист тканин печінки фазанів. 

Період яйцекладки у фазанів супроводжується зниженням КАТ активності та компенсаторним 
зростанням ГПО та СОД активності досліджуваних тканин. Введення препарату дистинол сприяє 
підвищенню активності ферментів АОЗ. 
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В. І. Генчева, Л. О. Омельянчик, О. А. Бражко, М. П. Завгородній 
Запорізький національний університет 

 
На сьогодні розробка нових методів синтезу високоефективних і нетоксичних біорегуляторів 

широкого спектру дії та вивчення їх хімічних і біологічних властивостей, розширення арсеналу нових 
лікарських засобів є важливими задачами біоорганічної хімії та фармакології. У наш час увагу 
дослідників привертають похідні хіноліну, на основі яких створені різноманітні лікарські препарати.  

У ряді робіт показано, що хіноліни мають високу ефективність при монотерапії інфекцій, 
викликаних анаеробними грамнегативними бактеріями, незалежно від їх локалізації, діють на більшість 
ентеробактерій, а також проявляють активність по відношенню до грампозитивних коків, стрептококів та 
високу бактеріальну активність до нейсерії та коринебактерії. На базі похідних хіноліну створенні 
препарати для профілактики й лікування дифтерії та інших патологічних процесів. Доведено виражену 
активність метинових похідних хінолінію щодо гноєтворних коків, деяких ентеробактерій, токсигенних 
коринебактерій дифтериту, збудників лістеріозу і рахнельозу, неспорових анаеробів та ієрсиній. Також 
було ефективним використання препаратів хінолінів у дерматологічній практиці та у комплексному 
лікуванні дизентерії. Ці сполуки мають досить високу антигельмітну дію [1,2].  

Синтетичні препарати фторхінолонового ряду – знайшли широке використання в медицині як 
антибактеріальні засоби (перфлоксацин, норфлоксацин, ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин, 
ципрофлоксацин, моксифлоксацин, ломефлоксацин). В останні роки виявлена протипухлинна активність 
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у три- та тетра-циклічних похідних фторхінолонового ряду, що пов’язано з їх властивостями інгібіювати 
топоізомеразу II ссавців [3]. 

На сьогодні пошук антиоксидантів серед похідних хіноліну є дуже актуальним і перспективним. У 
дослідах in vitro виявлена властивість 4-S-похідних хіноліну виконувати функцію "пасток" супероксид-
аніону у водному середовищі; "пасток" гідроксил радикалу в ліпідній фазі; протектора меркаптогруп 
протеїнів та захист антиоксидантних ферментів (СОД, каталаза, глутатіонпероксидаза). Наведені дані 
свідчать, що ступінь прояву антиоксидантних і протекторних властивостей, які залежать від природи 
замісників в 6-му положенні хінолінового циклу та біля карбоксильної і аміногруп залишку L-цистеїну. 
На моделі окисного стресу (ішемія головного мозку), а також на моделі барбітурової інтоксикації печінки 
введення нетоксичних натрієвих солей похідних β-(2-метилхінолін-4-ілтіо)-α-оксипропіонової кислоти 
наближають до норми стабільність мембран клітин тканини мозку і гепатоцитів, рівень активності 
ферментів антиоксидантного захисту, рівень продуктів ПОЛ, показники енергетичного обміну. 

Результати аналізу літератури показують, що 4-тіопохідні хіноліну нормалізують енергетичний 
обмін, і за деякими показниками є ідентичними або перевищують препарати базової терапії – пірацетам 
та дибунол. Досліджена антиоксидантна та протиішемічна активність натрієвих солей β-(2-метилхінолін-
4-ілтіо)-молочних кислот. Показано, що антиоксидантна активність цих сполук реалізується на 
ініціальних етапах ВРО за рахунок реактивації антиоксидантних ферментів (СОД, каталази, ГПР). 
Виявлено, що досліджувані похідні впливають на ішемічні ушкодження головного мозку за рахунок 
інтенсифікації аеробних шляхів окислювання і підвищення енергетичного фонду нейроцитів [4].  

У дослідах in vitro тіопохідні хіноліну, за використання методу імпульсної вольтамперометрії [5], 
виявлена ефективна дія сполук на активні інтермедіати відновлення кисню. Виявлено, що введення 
метокси- груп до хінолінового циклу сприяє наявності антирадикальної активності за рахунок зниження 
рівня гідроксильних радикалів у системі, і антиокислювальної активності за взаємодії з пероксидом 
водню.  

 Проведені дослідження антиоксидантної та ранозагоюючої активності похідних хіназоліну та 
хіноліну показали, що всі сполуки впливають на процеси ферментативного ініціювання ПОЛ та тією чи 
іншою мірою стимулюють процеси репаративної регенерації. 

Є дані про протиаритмічну, антигіпоксичну дію сполук хінолінів та можливості їх застосування у 
кардіології при тяжких порушеннях метаболічних процесів у міокарді.  

Аналіз літературних даних свідчить про різноманітний та широкий спектр біологічної активності 
похідних хіноліну, що робить синтез нових 8-заміщених (2-метилхінолін-4-ілтіо) карбонових кислот та їх 
похідних перспективним та актуальним на сьогодні. 
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Адаптація живих організмів в атмосфері відбувається адекватно стану системи 

антиоксидантного захисту (АОЗ). Для екзогенної індукції системи АОЗ в годівлі птахів останнім 
часом використовуються різні антиоксидантні препарати . Проте їх необгрунтоване застосування 
часто призводить до негативних наслідків. Тому метою даної роботи є з’ясування особливостей 



 Розділ 9. Хімія та біохімія  

 535

перебігу процесів ліпопероксидації в тканинах гусей і визначення найбільш доцільних періодів 
застосування антиоксидантних препаратів у годівлі цих птахів. 

Інкубацію яєць і вирощування гусенят проводили у виробничих умовах на агрофірмі „Вікторія» 
Приазовсьського району Запорізької області. Для інкубації відбирали яйця гусей італійської породи із 
середньою масою 145,73 ± 8,4 г. Дослідження антиоксидантного статусу тканин печінки, мозку і 
скелетних м’язів в ембріогенезі і ранньому постнатальному онтогенезі здійснювали у фізіологічно 
обґрунтовані терміни: на 15-у добу інкубації яєць (замикання алантоїсу), 22-у добу (перехід ембріонів 
з білкового типу живлення на жовтковий) та 28-у добу (початок накльовування). У постнатальному 
періоді онтогенезу дослідження системи АОЗ гусенят проводили протягом 9 тижнів – терміну 
вирощування гусей на м’ясо [1]. Об’єктом вивчення були тканини печінки, великого (ВМ) і 
ромбовидного (РМ) відділів головного мозку и скелетних м’язів (СМ). Ембріони і гусенят 
декапітували під ефірним наркозом. Виділені після декапітації тканини промивали у фізіологічному 
розчині і гомогенізували у 50 мМ фосфатному буфері (рН 7,4). Ліпідні екстракти одержували за 
методом E.G. Bligh та W.I. Dyer [2] із рекомендаціями F.B. Palmer [3]. 

Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у мозку визначали за вмістом продуктів 
пероксидації, які реагують з 2-тіобарбітуровою кислотою (ТБКАПліп) [4]. 

Статистичну обробку результатів здійснювали з використанням t-критерію Стьюдента. 
Найменшим вмістом ліпідів характеризувались СМ (табл. 1). Коливання цього показника в 

межах 23,5мг⁄г здаються незначними, але на тлі низького вмісту ліпідів в тканинах СМ мінливість 
вмісту ліпідів в цих тканинах виявляється достатньо високою (табл. 2). 

Порівняно з СМ тканини печінки характеризувались на 41,7% нижчим вихідним вмістом 
ліпідів. Подальша динаміка цього показника в печінці відрізнялась від СМ підвищенням вмісту 
ліпідів у 17,3 рази протягом другої половини ембріогенезу. Таке накопичення ліпідів в печінці 
гусенят наприкінці ембріогенезу має фізіологічний сенс, адже вони активно використовуються 
організмом гусенят у перші дні життя з енергетичною і пластичною метою, що полегшує адаптацію 
птахів до нових умов існування. Після накльовування шкаралупи спостерігається поступове, більш 
тривале, ніж у СМ зниження вмісту ліпідів в тканинах печінки, що віддзеркалює генетично 
запрограмоване навантаження і роль печінки під час постнатальної адаптації. Тому й мінливість 
вмісту ліпідів в печінці відрізняється найвищим з усіх досліджених тканин коефіцієнтом варіації 
(табл. 2). 

Таблиця 1 – Вміст ліпідів (мг/г) в тканинах гусей в онтогенезі (M±m, n=3-5) 
Вік, доба Печінка ВМ РМ СМ 

Ембріональний період 
15е 14,0 ± 2,1 32,5±1,9 45,20±2,7 24,0±1,9 
22е 77,3 ± 5,5** 49,5±2,3* 68,40±4,3** 26,7±2,2 
28е 242,4 ± 21,4** 84,1±5,7** 94,80±6,2** 31,7±3,1 

Постнатальний період 
1 172,9 ± 13,4* 94,6±6,3 100,40±8,5 2,61±1,7 
7 72,7 ± 2,9** 73,2±5,8* 97,50±5,7 13,8±1,1** 

14 29,1 ± 2,3** 82,7±4,7 89,30±4,0 22,1±2,0** 

21 27,2 ± 2,1 90,2±6,1 105,40±7,1 25,8±1,5 
28 22,4 ± 1,3* 97,4±7,0 127,80±8,3* 32,9±2,7* 

35 26,9 ± 1,3* 79,0±5,2* 133,60±11,5 22,6±2,1** 

42 42,7 ± 2,5** 74,1±3,7 114,50±9,1 16,7±0,9* 

49 31,0 ± 1,9** 88,7±2,9* 103,50±6,7 12,3±1,0* 

56 15,3 ± 1,2** 99,0±7,4* 100,30±3,9 11,5±0,8 
63 26,6 ± 1,8** 106,3±4,8 97,30±4,7 9,4±0,1* 

Прим. Порівняно з попереднім значенням різниця вірогідна: * Р ≤ 0,05; ** Р ≤0,01 

Динаміка ліпідів у обох відділах мозку характеризується коливаннями із зростанням цього 
показника у часі. Якщо на початку постнатального періоду вміст ліпідів у ВМ і РМ у 2,42-2,58 рази 
поступається печінці, то наприкінці досліду цей показник мозку відповідно у 3,62-4,00 рази 
перевищує її. В цілому середній вміст ліпідів у ВМ і РМ у 1,32 і 1,60 рази вищий порівняно з 
печінкою. Крім того, вміст ліпідів у обох відділах мозку відрізняється вищою стабільністю динаміки 
цього показника не тільки від печінки, а й від СМ (табл. 2). Кореляційний аналіз вмісту ліпідів у 
досліджених тканинах свідчить про узгодженість динаміки ліпідів в межах відділів мозку (r = 0,702) і 
наявність органної специфічності змін цього показника в усіх досліджених органах. 
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 Порівняльний аналіз онтогенетичних змін вмісту ТБКАПліп (табл. 3) свідчить, що протягом 
ембріонального періоду в усіх досліджених тканинах спостерігається активізація процесів ПОЛ, 
проте триває цей процес у ВМ і РМ тижнем довше, ніж у печінці і СМ.  

Таблиця 2 – Статистичні показники змін вмісту ліпідів (мг/г) та ТБКАПліп (нМоль/г) 
в тканинах гусей в онтогенезі  

Статистичні показники Назва 
тканин 

Біохімічні 
показники Середнє 

значення 
Макс. 
знач. 

Мінім. 
знач. 

Середньоквадр. 
відхилення 

Коеф. 
варіації, % 

ТБКАПліп 167,88 375,26 51,45 118,21 70,4 Печінка 
Ліпіди 61,58 242,40 14,00 69,13 112,3 

ТБКАПліп 414,68 641,50 288,30 107,22 25,8 ВМ Ліпіди 80,87 106,30 32,50 20,48 25,3 
ТБКАПліп 303,72 420,10 212,90 63,58 20,9 РМ 
Ліпіди 98,31 133,60 45,20 22,86 23,2 

ТБКАПліп 150,61 294,80 70,80 68,08 45,2 СМ 
Ліпіди 21,20 32,90 9,40 7,75 36,6 

Таблиця 3 – Вміст ТБКАПліп (нМоль/г) в тканинах гусей в онтогенезі (M±m, n=3-5) 
Вік, доба Печінка ВМ РМ СМ 

Ембріональний період 
15е 293,50 ± 25,42 289,7±15,3 221,3±11,3 201,3±6,5 

22е 348,16 ± 14,33 290,4±17,8 305,4±19,0* 227,4±12,3 
28е 375,26 ± 11,27 497,7±29,4** 398,5±21,4* 294,8±17,5** 

Постнатальний період 
1 317,43 ± 27,06* 641,5±47,3** 420,1±28,3 214,9±14,0** 

7 97,33 ± 6,11** 398,4±24,5** 343,4±15,4* 83,2±6,7** 

14 70,14 ± 6,58* 288,3±19,7* 293,0±23,0* 70,8±5,3 
21 78,34 ± 5,99 507,3±32,8** 212,9±18,3* 89,3±6,4* 

28 100,28 ± 3,76* 378,3±22,5** 323,5±25,1** 117,1±9,3* 

35 85,78 ± 5,22 360,5±16,3 303,2±19,8 109,4±5,2 
42 51,45 ± 4,17** 348,1±27,4 259,1±17,9* 173,7±11,4** 

49 131,11 ± 7,96** 396,4±21,5 343,1±24,7* 156,3±10,1 
56 122,11 ± 8,07 520,7±37,1* 293,4±22,5 130,4±8,7* 

63 111,60 ± 5,19 473,5±30,88 231,5±11,9* 89,3±4,9** 

Прим. Порівняно з попереднім значенням різниця вірогідна: * Р ≤ 0,05; ** Р ≤0,01 

Постнатальна адаптація в усіх досліджених тканинах відбувається на тлі зниження рівня 
ТБКАПліп, але тривалість цього процесу також відрізняється: якщо в скелетних м’язах і печінці 
стабілізація ПОЛ спостерігається вже з другого тижня, то у ВМ цей процес настає на тиждень 
пізніше, а у РМ – лише на 21 добу. Рівень зниження ТБКАПліп у цей період коливається від 81,3%, в 
печінці до 49,5% у РМ.  

Фізіологічна напруга системи АОЗ у постнатальному періоді, спричинена формуванням 
контурного і ювенального пір’я, також має свою тканинну специфічність, що проявляється як у 
термінах, так і рівні інтенсифікації процесів ПОЛ в тканинах. На початковій стадії формування пір’я 
(контурного) найбільш чутливими виявляються тканини ВМ, у яких з 14 доби відбувається вірогідне 
підвищення вмісту ТБКАПліп. Тижнем пізніше інтенсифікація ПОЛ спостерігається в усіх інших 
тканинах. При цьому рівень інтенсифікації також коливається в значних межах: від 42,9% у печінці 
до 76,0% у ВМ. 

Наступному етапу формування пір’я (ювенального) передує тимчасове зниження (усі тканини, 
крім СМ) або стабілізація (СМ) вмісту ТБКАПліп, яке в більшості тканин відбувається з 28 доби, а у 
ВМ – тижнем раніше. Другий етап формування пір’я супроводжується активізацією процесів 
ліпопероксидації з 35 доби в СМ, а наступного тижня – в усіх інших тканинах і характеризується 
підвищенням вмісту ТБКАПліп від 32,4% у РМ до 154,6% в печінці. 

Дані статистичної обробки цього показника свідчать, що за середніми значеннями ТБКАПліп 
ВМ і РМ (табл. 2) суттєво перевищують печінку і СМ, а за мінливістю, навпаки, перше місце посідає 
печінка. Найбільш стабільний вміст ТБКАПліп в тканинах РМ і ВМ.  

Кореляційний аналіз свідчить, що зв’язок між вмістом ліпідів і ТБКАПліп на тканинному рівні 
існує у печінки і ВМ. Для тканин РМ і СМ наявність вірогідного кореляційного зв’язку нами не 
встановлена. Такі відмінності у зв’язках вмісту ліпідів і ТБКАПліп досліджених органів, ймовірно, 
зумовлені різною ненасиченістю жирних кислот ліпідів, особливостями їх структурної організації, 
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рівнем аеробності обмінних процесів, а, можливо, й іншими факторами. На міжорганному рівні 
найбільший ступінь узгодженості процесів ліпопероксидації також встановлено у печінки і СМ. 

Таким чином, за характером динаміки вмісту ТБКАПліп в усіх досліджених органах можна 
умовно виділити три періоди: перший – зниження вихідного вмісту ТБКАПліп до мінімального в 
цьому органі рівня; другий – фізіологічно обгрунтована активізація ПОЛ. В межах цього періоду в 
усіх тканинах виділяються терміни формування контурного і ювенільного пір’я. Третій період – 
кінцева стабілізація процесів ПОЛ. Різниця в динаміці ТБКАПліп в різних тканинах полягає лише в 
тривалості цих періодів і рівні накопичення в них ТБКАПліп.  
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Значне зростання хімічного забруднення біосфери зумовило необхідність більш глибокого 

вивчення впливу хімічних чинників на метаболічні процеси в організмі. Під впливом ксенобіотиків 
спостерігається розвиток патологічних процесів, що різко підвищує інтенсивність ліпопероксидації, 
відбувається інтенсифікація процесів вільнорадикального окиснення, спостерігається істотне 
порушення пристосувально-компенсаторних механізмів, особливо стану ферментативної та 
неферментативної антиоксидної систем. Основним бар’єром, що нейтралізує токсичні речовини в 
організмі людини, є печінка. Дуже часто цей орган зазнає токсичного впливу етилового спирту, який 
головним чином окислюється в печінці. Не менш токсичними є солі важких металів, зокрема свинець 
і кадмій. Солі кадмію мають мутагенні та концерогенні властивості і є потенційно небезпечним в 
генетичному сенсі. Кадмій блокує роботу ряду важливих для життєдіяльності організму ферментів. 
Крім того, він уражає печінку, нирки, підшлункову залозу, має здатність кумулюватися в цих органах 
та тканинах. Свинець – тіолова отрута, блокує сульфгідрильні, а також карбоксильні і амінні групи 
ферментів [4]. Органами-мішенями у нього є нервова система, кров, кровотворні органи тощо. Тому 
метою нашого дослідження було вивчити зміни антиоксидантної системи за поєднаного впливу 
етилового спирту та допорогових доз солей кадмію і свинцю на організм. 

Дослідження проводили на білих щурах-самцях масою тіла 200-220 г. Хронічне токсичне 
ураження важкими металами викликали шляхом внутрішньошлункового введення тваринам водного 
розчину хлориду кадмію в дозі 3,3 мг/кг маси тіла (0,05 LD50) та оцтовокислого свинцю в дозі 11 
мг/кг (0,05 LD50) на протязі 30-ти днів. 

Гостре алкогольне отруєння моделювали шляхом одноразового внутрішньочеревного введення 
етанолу, який попередньо розводили в 0,9 % розчині натрію хлориду, з розрахунку 12,5 мл 40 % 
розчину етилового спирту на 1 кг маси на 31-й день експерименту.  

Для дослідження кров і печінку відбирали на 1-у, 2-у, 5-у доби після введення етилового 
спирту. Рівні малонового діальдегіду (МДА), дієнових кон’югатів (ДК) [3], церулоплазміну (ЦП) [2] 
визначали за загальноприйнятими методиками. Активність каталази (КТ) досліджували згідно 
методики М.А.Королюка і співавт. (1988) [1]. Активність супероксиддисмутази (СОД) визначали за 
методикою Чеварі С. та співавторів [5]. Кількісні показники оброблялися статистично. Достовірність 
різниці між порівнюваними величинами визначали за критерієм Стьюдента. 

Результати досліджень показали, що комбіноване введення оцтовокислого свинцю, хлориду 
кадмію та етилового спирту викликає різку стимуляцію вільнорадикального окислення в крові та 
активацію процесів ПОЛ у печінці. Це пояснюється достовірним збільшенням в сироватці крові 
вмісту МДА на 1-у, 2-у та 5-у доби експерименту у 3,2, 4,5 та 3,2 рази та печінці на 2-у добу у 1,4 
рази відповідно, порівняно з контрольною групою тварин. Рівень ДК протягом всього експерименту у 
плазмі крові збільшувався, тоді як у печінці знижувався (табл. 1). Вивчення активності каталази 
свідчить про її достовірне зниження у печінці порівняно з контролем протягом 1-ої, 2-ої та 5-ої доби 



 Розділ 9. Хімія та біохімія  

 538

дослідження на 77, 56 та 82 % відповідно. Ми спостерігали також збільшення активності даного 
ферменту у сироватці крові на 1-у (0,180±0,054) та 2-у (0,199±0,021) доби експерименту, тоді як у 
контрольної групи цей показник становив 0,138±0,017 мкат/л. Що безумовно є наслідком її виходу з 
гепатоцитів і частково з еритроцитів.  

Таблиця 1 – Показники ліпопероксидації та антиоксидантної системи 
при токсичному ураженні печінки етанолом на фоні хронічної інтоксикації солями свинцю і кадмію 

Група тварин 
Показник 

контроль Ураження 
1-ша доба 

Ураження 
2-га доба 

Ураження 
5 діб 

Церулоплазмін, мг/л 8,31±3,42 23,68±1,84 *** 28,42±1,87 *** 40,99±0,43 *** 
СОД, ум.од./мг 0,336±0,037 0,127±0,003 *** 0,297±0,029 0,208±0,012*** 
Каталаза сироватки, мкат/л 0,138±0,017 0,180±0,054 0,199±0,021* 0,125±0,020 
Каталаза печінки, мккат/кг 5,765±0,354 1,308±0,247 *** 2,479±0,396*** 1,029±0,271*** 
МДА сироватки, мкмоль/л 1,66±0,11 5,38±0,58 *** 7,53±0,27*** 5,28±0,16*** 
МДА печінки, мкмоль/кг 0,41±0,04 0,31±0,02 * 0,57±0,06 * 0,51±0,06 
ДК сироватки, ум.од. / мл 0,61±0,49 0,72±0,19 1,11±0,21 0,86±0,16 
ДК печінки, ум.од. / г 0,81±0,04 0,59±0,08 * 0,69±0,05* 0,42±0,02*** 

Примітка: Зірочкою позначено величини, які статистично достовірно відрізняються від аналогічних показників у 
контрольній групі тварин (*- Р < 0,05; ** – Р < 0,005; *** – Р < 0,001). 

Основним внутрішньоклітинним антиоксидантом ферментної природи є СОД, яка знешкоджує 
супероксидні аніон-радикали всередині клітин. За умови введення даних токсикантів активність 
ферменту достовірно знижувалась на 1-у та 5-у доби експерименту у 2,6 та 1,6 рази відповідно, 
порівняно з контрольними тваринами. Дослідники пов’язують це з інтенсивністю процесу 
споживання О2 (чим нижчий цей процес, тим нижчим є рівень активності СОД), а також з 
компенсаторною реакцією організму. Це також можна пояснити як блокування сульфгідрильних 
груп, так і пошкодженням активного центру СОД, що зумовлено незворотнім зв’язуванням іонів міді 
та окисненням тіолових груп. Вміст церулоплазміну, навпаки достовірно зростає протягом усього 
періоду досліджень. Найбільша його концентрація спостерігалась на 5-ту добу експерименту у 5 разів 
порівняно з контрольною групою тварин. Це є наслідком адаптивної активації синтезу даного 
ферменту, направленої на збільшення загального фонду антиоксидантів. 

Результати проведених досліджень вказують, що гостре алкогольне отруєння на фоні хронічної 
інтоксикації солями свинцю і кадмію супроводжується суттєвими змінами співвідношення в системі 
ПОЛ/АОС, що проявляється в активації процесів ліпідної пероксидації та пригніченні окремих 
компонентів системи антиоксидного захисту. 
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Питання еколого-фізіологічного моніторингу природних популяцій риб стають все 

актуальнішими в умовах антропогенного забруднення водойм, найбільш розповсюдженим з яких є 
техногенне навантаження важкими металами. Токсичні забруднювачі впливають на метаболічні 
показники риб на всіх стадіях розвитку. Зокрема, підвищення концентрації двохвалентних катіонів 
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(Hg, Zn, Cd, Cu) у водному середовищі зменшує білок синтезуючу активність в організмі риб [1, 2]. В 
процесі інтоксикації риб збільшується сумарний вміст вільних амінокислот у крові, печінці, 
головному мозку, кишечнику, м’язах, причому, у м’язах ці зміни менш виражені та мають 
різноспрямований характер у порівнянні з іншими органами. Коливання амінокислотного вмісту в 
органах і тканинах отруєних риб можуть бути спричинені різними факторами, в тому числі 
пригніченням синтезу білка, порушенням трансамінування, дезамінування та декарбоксилювання, і 
посиленням катаболізму білків. В умовах забруднення водойм у риб порушується функціонування 
печінки (збільшується ефіро-холестериновий коефіцієнт), змінюється фракційний склад ліпідів, 
причому ці зміни настають задовго до зовнішніх проявів отруєння. Відбувається прискорений розпад 
запасних ліпідів у м’язах, який переважає синтез і супроводжується значним збільшенням їх 
розчинності. При хронічному отруєнні риб відбувається збільшення запасів глікогену в печінці та 
вмісту цукру в крові. При гострому отруєнні, яке розвивається під впливом високих концентрацій 
токсикантів, навпаки, запаси глікогену в печінці зменшуються через зниження концентрації 
кортизолу та підвищення вмісту катехоламінів в крові. 

Метою нашої роботи було вивчення особливостей біохімічного складу тканин та органів плітки 
й сріблястого карася – найбільш розповсюджених мирних риб, що виловлюються в Запорізькому 
водосховищі. 

Для дослідження відбирали одновікових статевозрілих особин плітки та карася з центральної 
ділянки водосховища. Риб оцінювали за морфометричними показниками (маса, довжина тіла, 
коефіцієнт вгодованості), потім вилучали зразки тканини м’язів, печінки, статевих продуктів для 
біохімічного аналізу. Кількість загальних ліпідів визначали ваговим методом після їх екстракції 
розчином Фолча. Для визначення глікогену використовували метод Зейфтера. Результати досліджень 
піддавалися стандартній математичній обробці загальновизнаними методами варіаційної статистики 
для малої вибірки. 

Запорізьке водосховище на території Дніпропетровської і Запорозької областей оточено 
греблями: знизу – Дніпрогеса в м. Запоріжжя, а зверху – Дніпродзержинською ГЕС в м. 
Дніпродзержинськ [3]. Акваторія водосховища поділена на 2 плеса: головний Дніпровський і краєвий 
Самарський.  

Запорізького водосховище – передостаннє в Дніпровському каскаді. Воно є головним джерелом 
водопостачання Придніпровського регіону. За даними досліджень лабораторії гідробіології та 
іхтіології НДІ біології ДНУ мінералізація води у водосховищі складала у середньому 353 мг/л. 
Максимальна мінералізація води спостерігається у зимово-весняний період. Серед солеутворюючих 
компонентів у цей період найбільше зростає вміст гідрокарбонатів, кальцію, сульфатів та натрію [4]. 
За величинами мінералізації, загальної жорсткості та вмісту солеутворюючих іонів якість води 
відповідає санітарно-побутовим та рибогосподарським нормативам. Основні природні компоненти 
сольового складу водосховища – гідрокарбонати, хлориди, Са, Mg, Na, K. Вміст (мг/л) хлоридів 
складав 174,9–183,1; сульфатів – 59,2–61,4; Са – 40,1; Mg – 71,1–24,4. В центральній частині 
водосховища (район с. Військового) рН складає 7,8–8,6. Вміст кисню (мг/л) – 7,8–24,8 влітку, восени 
– 10,8. 

Основні джерела забруднення Запорізького водосховища: промислові, залізниця, комунгоспи, 
енергетичні, вугледобувні. Сезонна динаміка вмісту металів у воді водосховища головним чином 
характеризується максимальними концентраціями в серпні, що пов’язано з їх надходженнями у 
процесі деструкції органічних речовин фітопланктону, який відрізняється високою здатністю 
накопичувати важкі метали. Літнє підвищення вмісту важких металів пов’язано із зниженням рівня 
води літом, що призводить до меншого розчинення стічних вод. Крім того зростає міграція важких 
металів із донних відкладень у водну товщу [5]. Нафтопродукти, СПАР, отрутохімікати входять до 
комплексу екстрагованих речовин, які є основними забруднювачами Запорізького водосховища в 
останні десятиріччя. Найбільш токсичними є отрутохімікати, які застосовуються у сільському 
господарстві. Рівень забруднення води як влітку, так і восени складав 4 бали (помірне забруднення). 

Для аналізу були відібрані представники найпоширеніших мирних риб у промислових виловах 
в осінній період: плітка з середніми морфометричними показниками маси тіла 410,9 г, довжини тіла – 
26 см, коефіцієнта вгодованості – 2,3; сріблястий карась з масою тіла 231 г, довжиною тіла 17,5 см, 
коефіцієнтом вгодованості 3,2. 

За результатами наших досліджень показники вмісту ліпідів у вологій тканині м’язів плітки і 
карася Запорізького водосховища відповідно становили 13,14 % та 5,02 %. Вміст ліпідів у вологій 
тканині печінки відповідно складав 33,86 % та 19,18 %; у статевих продуктах – 5,57 % та 17,58 % 
відповідно.  
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Основна маса ліпідів, які синтезуються в організмі риб, використовуються як запасні речовини 
і концентруються у спеціалізованих тканинах (підшкірній клітковині, печінці, кістках, тощо). 
Депозитні ліпіди є досить лабільною складовою частиною тканин, і рівень їх накопичення 
знаходиться в прямій залежності від вгодованості організму риби. У свою чергу, вгодованість 
визначається екологічним станом водойми, в якій знаходиться риба. 

Встановлено, що триглицеріди витрачаються в організмі риби дещо швидше, ніж полярні 
ліпіди, які містять більшу частку незамінних жирних кислот. Непостійність вмісту в ліпідах жирних 
кислот, особливо ненасичених, пов’язана з високою лабільністю ліпідів в живому організмі, тому 
молекулярний склад жирних кислот відображає особливості ліпідного обміну і може слугувати 
біохімічною ознакою виду. 

Результати досліджень дозволили встановити, що вміст глікогену у вологій тканині м’язів 
плітки і карася відповідно складав 0,58 % та 0,32 %; печінки – 1,76 % та 6,86 %; статевих продуктів – 
0,16 % та 0,12 % відповідно.  

Вуглеводи, які є одним з найважливіших джерел енергії, забезпечують різноманітні процеси 
життєдіяльності і відкладаються в основному в клітинах печінки у вигляді глікогену. У м’язах 
глікоген слугує джерелом енергії, необхідної для їх роботи. У печінці глікоген є вуглеводним 
резервом, із якого під дією ферментів (фосфатази, фосфорилази) утворюється глюкоза, яка з кров’ю 
розноситься по всьому організму. 

Вуглеводи використовуються в організмі риби найбільш швидко з усіх енергетичних резервів, 
вони в першу чергу утилізуються під час виснаження. Особливо низька концентрація глікогену 
реєструється влітку, коли температура води збільшується до 28°С, проте восени накопичення 
глікогену не достатньо значне у порівнянні з рівнем, необхідним для забезпечення повноцінної 
зимівлі риб. 

Для здійснення м’язових скорочень глікоген розщеплюється і використовується у вигляді 
глюкози. Загалом, вміст глікогену у м’язах залежить від природної рухливості та типу руху риб. 

На підставі результатів проведених нами досліджень можна зазначити, що під впливом 
забруднення навколишнього середовища зменшується вміст глікогену в печінці риб, оскільки 
збільшуються витрати енергії при подоланні стресу в організмі риби. Вміст в тканинах і органах риб 
глікогену, як і ліпідів, є досить чутливим показником гомеостазу до змін умов середовища існування 
риб. Вміст глікогену в органах і тканинах риб – основний показник порушення функціонального 
стану організму під впливом сублетальних концентрацій токсичних речовин. 
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Запорізька медична академія післядипломної освіти 
 
Проблеми нейрогуморальної регуляції і імунітету в умовах впливу стресогенних факторів 

являються актуальними до теперішнього часу. Інтерес викликає вивчення концентрації і 
співвідношення циклічних нуклеотидів в імунокомпетентних органах, так як в умовах антигенного 
стимулу спостерігається підвищення рівня cAMP, а під час продуктивної фази імуногенезу 
збільшення концентрації cGMP.  

Метою роботи було вивчення концентрації циклічних нуклеотидів і їх співвідношення в корі 
великих півкуль головного мозку тварин, які перенесли емоційний стрес, імунізацію та їх 
комбіновану дію. 
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Робота була проведена на білих щурах лінії Вістар. Всі тварини були поділені на групи: 1. – 
інтактні тварини (n=6-8); 2. – тварини, у яких моделювався емоційний стрес в формі неврозу тривоги 
(n=6-8); 3. – тварини, яких досліджували на другий день після відтворення емоційного стресу (n=6-8); 
4. – імунізовані тварини (імунізацію виконували внутрішньобрюшинним введенням еритроцитів 
барану) (n=6-8); 5. – тварини, у яких на висоті максимального підвищення титру антитіл (7 день) 
відтворювали емоційний стрес (n=6-8); 6. – імунізовані тварини, що досліджувались на другий день 
після моделювання емоційного стресу (n=6-8). Циклічні нуклеотиди досліджували радіоімунним 
методом (cAMP наборами фірми Becton Dickenson, cGMP наборами фірми Inst.Reseach). 

Вивчення вмісту циклічних нуклеотидів в головному мозку імунізованих тварин показало, що 
під впливом емоційного стресу вміст cAMP підвищується. Зокрема, в групі тварин з емоційним 
стресом зростає на 107 % в порівнянні з початковим рівнем. В групі тварин, що досліджувались на 
другий день після емоційного стресу вміст cAMP практично повертався до рівня інтактних тварин. 
Вміст же c cGMP в указані періоди знижується. Так в групі тварин з емоційним стресом це зниження 
становить 50 %, а на другий день після емоційного стресу становить 25 %. По отриманим даним 
можна зробити висновок про те, що співвідношення cAMP/ cGMP значно зростає не тільки за 
рахунок підвищення концентрації cAMP, але й за рахунок зниження вмісту cGMP. 

Вивчення аналогічних показників у імунізованих тварин показує, що у них значно знижується 
концентрація cGMP (на 82,5 %) в порівнянні з інтактними тваринами. Рівень cAMP залишається 
практично на рівні інтактних тварин  

Відтворення емоційного стресу у імунізованих тварин супроводжується підвищенням рівня 
cAMP (на 84,6 %) і cGMP (на 185,7 %) в порівнянні з групою імунізованих тварин. Однак на 2 день 
після емоційного стресу спостерігається різке зниження їх концентрації в порівнянні з групою 
інтактних тварин, хоча зберігається більш чим в 2,3 співвідношення cAMP/ cGMP. 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що підвищення вмісту cAMP при емоційному стресі 
опосередковано підвищенням активності аденілатциклази в зв’язку з відомим викидом адреналіну, 
глюкокортикоідів та інших біологічно активних сполук. При цьому безпосередньо імунізація 
характеризується, на відміну від імунокомпетентних органів, зниженням гуанілатциклази в корі 
великих півкуль головного мозку. Отже за рахунок цього підтримується більш високе 
співвідношення cAMP до cGMP. Емоційний стрес же у імунізованих тварин сприяє вищому рівню 
активності аденілатциклази, за рахунок чого також зберігається підвищене співвідношення cAMP/ 
cGMP. 

Дані результати свідчать про те, що при імунізації і стресі кора головного мозку реагую інакше, 
чім імунокомпетентні органи. В кінцевому висновку це приведе до більш значного впливу cAMP на 
внутріклітинні процеси в нейронах, що, відповідно, відобразиться на функціональній активності кори 
великих півкуль головного мозку і напруженішому рівню нейрогуморальної регуляції. 

 
 

УДК 628.395 : 543.544.45 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ ТОКСИКАНТОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННЫХ ДЕСКРИПТОРОВ 
В. П. Дмитриков, И. М. Нестер, А. В. Проценко 

Днепродзержинский государственный технический университет 
 
Мониторинг органических токсикантов природных сред требует надежной и достоверной 

информации аналитических определений. все более широкое распространение находят различные 
хроматографические индексы (индексы удерживания). Их используют для характеристики 
неподвижных фаз и как метод стандартизации опубликованных хроматографических результатов. 
Оба подхода могут быть применены для идентификации неизвестных хроматографических пиков, 
причем особую ценность они приобретают в отсутствие эталонов достаточно высокой степени 
чистоты [1,2]. 

В связи с этим особое значение приобрели исследования хроматографических свойств 
загрязнителей на неподвижных фазах, которые связывали с особенностями структуры сорбатов и 
сорбентов. В литературе такой подход известен как количественные соотношения «структура – 
удерживание» (КССУ). Для установления КССУ необходимо иметь достаточно информации о 
сорбционных характеристиках веществ (индексы удерживания применительно к изотермическим 
условиям или условиям программирования температуры) и полученные данные обобщить с учетом 
особенностей структуры компонентов пробы [3]. 
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Доступность компьютерной техники позволяет математически сравнительно легко описать 
хроматографический процесс, а также зависимости хроматографического удерживания от 
молекулярных дескрипторов. Подобного рода уравнения позволяют не только предсказывать 
индексы удерживания для новых компонентов пробы, но и выявлять оптимальные условия 
разделения для данной стационарной фазы. При этом не требуются многочисленные эксперименты. 
Эти уравнения могут быть также применены для оценки ряда физико-химических свойств, выявления 
механизмов разделения веществ и др.[4]. 

Для реализации такого подхода необходимо, чтобы используемые дескрипторы были доступны 
для анализируемых веществ и обладали универсальными свойствами, имеющими физический смысл. 
Модели математического эксперимента могут быть линейными или нелинейными, однако их 
применимость должна быть оценена сопоставлением экспериментальных и расчетных величин. 

Настоящая работа была предпринята с целью оценить хроматографические индексы Ли [5] для 
многоядерных ароматических углеводородов и их гомологов. Эти индексы успешно используют в 
течение продолжительного периода времени для идентификации техногенных загрязнителей 
природных сред.  

В качестве модельных веществ использовали трудно разделяемые пары веществ – антрацен и 
фенантрен, их метильные гомологи и изомеры. Использовали два типа молекулярных дескрипторов: 
справочные данные (молекулярная масса, температура кипения и плавления) и расчетные данные с 
применением принципов теории графов. 

Согласно принципу КССУ хроматографическое удерживание Y(i) от дескрипторов X(i) 
описывают регрессионной зависимостью. При наличии многочисленных дескрипторов эта модель 
для регрессионных уравнений, описывающих явления, отвечающие принципу ЛССЭ, является 
наиболее приемлемой. При наличии точек, отражающих экспериментальные данные, например, 
значений хроматографического индекса, полученных в результате специальных обработок 
эксперимента необходимо провести прямую, максимально близко лежащую ко всем этим точкам. 
Таким требованиям удовлетворяет прямая, сумма квадратов расстояний до которой от наблюдаемых 
точек, вычисленных по оси Y, является минимальной. Прямая, построенная методом наименьших 
квадратов, единственная и удовлетворяет уравнению регрессии. 

Коэффициенты парных корреляций для дескрипторов уравнений линейной регрессии были 
рассчитаны для 24 метилантраценов и метилфенантренов. Оказалось, что основными дескрипторами 
для описания хроматографического индекса, рассмотренных в данной работе, являются 
молекулярная масса (ММ), температура кипения (ТВ) и температура плавления (ТМ). Эти 
дескрипторы хорошо коррелируют с хроматографическим индексом, описывая его с точностью 0,96 
(ММ), 0,91 (ТВ) и 0,77 (ТМ). Значимость индексов молекулярной связности при переходе к высшим 
порядкам несколько снижается, все же оставаясь высокой.  

При выборе дескрипторов для уравнения линейной регрессии использовали данные 
корреляционных матриц для каждой группы анализируемых соединений. Последующая 
корректировка осуществлялась статистической обработкой экспериментального материала. 

Известно, что в корреляционных уравнениях предпочтительно минимальное количество 
дескрипторов с максимальным физическим смыслом. Рассмотрение однопараметрических уравнений 
показало, что хроматографические индексы в одних группах соединений лучше описывает 
дескриптор ТВ, в других – ММ (рис. 1). Однако любой из указанных дескрипторов не в состоянии 
достаточно точно описать хроматографические индексы удерживания ни в газовой, ни в жидкостной 
хроматографии. Дескриптор ТВ в целом лучше, чем дескриптор ММ, описывает хроматографические 
индексы, поскольку изомерным аналитам одинаковой молекулярной массы присущи различные 
температуры кипения. 

Данные корреляционного анализа показывают, что дополнительное использование индексов 
связности в большинстве случаев приводит к более точному описанию индексов Ли. 
Прогнозирование значений хроматографического индекса Y для всей совокупности ПАУ возможно 
при совместном использовании дескрипторов ММ, ТВ, ТМ, Х4РС (приведены значения r2, F, s.e.) – 
0,9789; 685,3; 8,12. 

Примечательно, что чаще всего при статистическом описании хроматографического индекса Y 
использовались индексы связности Х1 (5 уравнений), Х4РС (3), Х4Р и Х5Р (2). Индексы Х3Р и Х3С 
использовались каждый в 1 уравнении вместе с дескрипторами ММ и/или ТВ. 

 



 Розділ 9. Хімія та біохімія  

 543

 
Рис. 1 – Точность описания индекса Ли (Y) дескриптором ММ (X) 

 
Одним из методов многомерного статистического анализа является дискриминантный метод. 

Он позволяет на основе измерения различных параметров объекта отнести его оптимальным 
способом к одной из нескольких групп. Под таким способом понимают либо минимум 
математического ожидания потерь, либо минимум вероятности ложной классификации. 

Этот вид анализа является многомерным, т.к. измеряется несколько параметров объекта. Если 
имеется n объектов с m характеристиками, то существует возможность отнести объект к одной из 
нескольких групп. 

В модуле «дискриминантный анализ» реализованы два общих метода анализа: стандартный и 
пошаговый (включения и исключения), которые аналогичны методам множественной регрессии и 
близки к методам дисперсионного анализа, кластерного и факторного анализов. 

Результаты газохроматографических исследований показывают, что индексы связности в 
отсутствие справочных данных, включающих такие распространенные параметры, как молекулярная 
масса, температуры кипения и плавления, не в состоянии описать с максимальной точностью 
значения хроматографических индексов. 

Исходя из значений индекса Ли, справочных, в т.ч. термодинамических, данных для ПАУ, 
индексов молекулярной связности различных порядков, обработанных методом математического 
моделирования, можно сделать следующие выводы: 
− Уравнение множественной регрессии при использовании различных дескрипторов достаточно 

точно описывает хроматографический индекс, что позволяет надежно прогнозировать параметры 
удерживания веществ. 

− Использование индексов связности повышает точность определений, поскольку выражает 
сходство и различия структуры веществ. 

− Уравнение множественной регрессии приемлемо для описания свойств метилантраценов и 
метилфенантренов, что важно для идентификации токсикантов в природных средах. 
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Л. Г. Долгова 

Дніпропетровський національний університет 
 
Зелені насадження, зокрема деревних екзотичних рослин, виконують важливу роль в 

оптимізації навколишнього середовища. Але інтродуковані з інших флористичних областей екзотичні 
для нашого регіону рослини ще недостатньо використовуються в зеленому будівництві внаслідок 
відсутності теоретичних і практичних обґрунтувань для їх вирощування та розповсюдження. 

Важливу роль при інтродукції мають біохімічні дослідження механізмів адаптації рослин і 
стійкості їх до нових умов існування. Життєдіяльність рослин знаходиться в залежності від чинників 
середовища, зокрема температури, опадів. Залежність від останніх, в першу чергу, позначається на 
процесах метаболізму, які тісно пов’язані з активністю ферментів. 

Оптимальний рівень окислювально-відновлюваньних процесів обумовлюють фенолоксидази, 
які входять у фізіологічну антиоксидантну систему в рослинах. В складі її є пероксид аза. 

Пероксидаза (КФ 1.11.1.7 оксидоредуктаза) – фермент, широко розповсюджений в рослинах. 
Відомо [5], що у рослин, стійких до низьких температур, активність пероксидази підвищена, а у менш 
зимостійких залишається без змін або зменшується. 

Деякі автори [3] рекомендують використовувати перкосидазу як маркер зимостійкості рослин. 
Пероксидаза бере активну участь в регуляції росту та диференціюванні клітин, в утворенні стійкості 
рослин до несприятливих умов, приймає участь в енергетичному обміні клітин [5].  

Метою наших досліджень було визначення впливу деяких метаофакторів (температури повітря, 
кількості опадів) на активність пероксидази в листках деревних екзотів. 

Об’єктами дослідження були рослини північно-американського походження: Gymnocladus 
dioicus (L) C.Koch, Cladrastis lutea (Michx) C.Koch, Cercis canadensis L., Ptelea trifoliata L., які 
знаходяться в колекції ботанічного саду ДНУ. 

Визначення активності пероксидази в листках проводили за методом Х.Н.Починок [4] на 
протязі фаз росту та розвитку. 

Одержані результати свідчать про те, що активність пероксидази на протязі вегетаційного 
сезону не залишається постійною (таблиця 1). В листках відмічається досить висока активність 
ферменту в фазах активного та вторинного росту, на початку (вересень) фізіологічного спокою з 
тенденцією до зниження активності наприкінці фази фізіологічного спокою. Остання обставина 
пояснюється, вірогідно, затуханням метаболічних процесів.  

У рослин проявляється видоспецифічність, що позначається на активності пероксидази. 
Досліджувані рослини мають походження з Північної Америки, але найбільш активна пероксидаза у 
Cladrastis lutea i Ptelea trifoliatа, що свідчить про певну їх адаптованість до умов регіону. Особливе 
місце серед досліджуваних рослин посідає Cercis сanadensis, в листках якого активності пероксидази 
ми не виявили, що дозволяє припустити не про відсутність її, а залежність визначення ферменту від 
використаного в дослідах гваяколу як субстрату для пероксидази. 

Таблиця 1 
Фази росту та розвитку 

Активний ріст Вторинний ріст Фізіологічний спокій Назва рослини 
V VI VII VIII IX 

Gymnocladus dioicus 13,29±0,122 43,81±0,232 66,63±0,121 76,70±0,029 75,06±0,128 
Cladrastis lutea 52,87±0,129 63,31±0,109 80,54±0,071 81,18±0,169 67,58±0,418 
Cercis canadensis - - - - 10,28±0,522 
Ptelea trifoliata 49,81±0,168 73,96±0,109 78,23±0,204 81,07±0,054 122,29±0,035 

 
Визначення впливу абіотичних факторів (середня температура повітря, кількість опадів) 

показало, що пероксидаза особливо чутлива до температури повітря, що підтверджується 
позитивними коефіцієнтами кореляції між ними (Rs=+0,60 – + 0,70). Позитивно також впливає на 
активність ферменту кількість опадів (Rs=+0,85 – + 0,95). 

Таким чином, активність пероксидази в листках визначається видоспецифічністю рослин, 
фазами росту і розвитку, дією метеофакторів на них, що в певній мірі дозволяє прогнозувати 
використання Gymnocladus dioicus, Cladrastis lutea, Ptelea trifoliatа як стійких і до більш широкого 
розповсюдження їх в зеленому будівництві в умовах степової зони. 
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УДК: 636.085.13:636.594 
ФОРМУВАННЯ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ ФАЗАНІВ 

ПРИ РІЗНОМУ ПРОТЕЇНОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РАЦІОНІВ 
О. А. Єременко 

Таврійська державна агротехнічна академія 
 
Біологія індивідуального розвитку, як загальнобіологічна проблема, має не тільки теоретичне, 

але й практичне значення. У першу чергу це пов’язане з необхідністю створення певних умов 
утримання та годівлі, відповідно до потреб організму.  

У фазанорозведенні, як і в птахівництві у цілому, годівля є найбільш мінливим фактором з усієї 
системи вирощування пташенят. Годівля фазанів повинна бути повноцінною за складом та якістю, 
забезпечувати потреби організму в енергії, рості та утворенні продукції – яєць. Витрачання поживних 
речовин на потреби організму у різні сезони року та в різних умовах утримання неоднакові, тому при 
складанні кормових сумішей слід це враховувати [1].  

Головною складовою частиною любого живого організму є білки (протеїн). Вони необхідні як 
для будування тканин та органів тіла птахів, так і для їх життєдіяльності. Після надходження в 
організм птиці, білки розщеплюються до амінокислот, амінокислоти розносяться кров’ю по усьому 
організму та виконують роль матеріалу для будівництва своїх (специфічних для організму птиці) 
білків [1].  

Оскільки найбільш дискутивним є рекомендації щодо вмісту протеїну у кормі, нами був 
проведен дослід, в якому одній групі згодовували корми з вмістом протеїну 21,80%, а другій – 
15,25%.  

 Метою цих досліджень було з’ясування впливу різного протеїнового забезпечення раціону 
фазанів на динаміку процесів пероксидації та формування антиоксидантної системи захисту 
організму фазанів в онтогенезі. 

На думку Коржа О.П., організм фазанів реагує на різний рівень протеїну у кормі не однаково 
[2]. Тобто, чим нижчий вміст протеїну у кормі, тим більше систем органів та тканин зазнають 
стресових впливів і тим сильніше гальмування ростових процесів. Але інші автори, стверджують, що 
використання низькопротеїнових раціонів практично не відображається на тваринах, а відставання у 
рості на перших етапах в подальшому повністю компенсується [3, 4].  

У ході досліджень не було встановлено значного впливу вмісту протеїну в використаних 
раціонах на загальний хід розвитку пташенят. Продовж перших сорока діб достовірної різниці у 
показниках живої маси тіла не спостерігали, але на 60 – ту добу цей показник був вірогідно вищий у 
першій групі на 19%, порівняно з другою групою.  

Існують дані про наявність зв’язку між вмістом протеїну у кормі та формуванням пір’я фазанів 
[4]. У той же час, розвиток найбільш крупного пір’я, яке відповідає за польотну активність організму, 
йде практично незалежно від фактору годівлі та не порушується навіть при гормональному 
дисбалансі [5]. Це підтверджується і нашими даними. Різниця у довжині крила дослідних груп 
невірогідна. Коефіцієнт кореляції між масою тіла і довжиною крила становить 0,99 (Р<0,05) для обох 
дослідних груп.  
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Як було зазначено вище, низький вміст протеїну у кормі викликає у фазанів стресовий стан. За 
дії різних стрес – факторів відбувається постійне пристосування організму, що може привести до 
порушення гомеостазу, у якому важливу роль відіграє підвищення інтенсивності процесів 
переокислення ліпідів (ПОЛ) [6]. Стабілізація рівня ПОЛ здійснюється завдяки багатокомпонентній 
системі антиоксидантного захисту (АОЗ).  

На 5 – ту добу вміст ТБК – активних продуктів в тканинах печінки у 2 – й дослідній групі був 
вірогідно нижчий в 1,4 рази, ніж у першій групі. Це супроводжується більшою (в 1,4 рази) 
активністю СОД в тканинах печінки фазанят 2 – ої групи, порівняно з першою (Р<0,05). За вмістом 
продуктів пероксидації та активністю СОД у крові у дослідних групах на 5 – ту добу вірогідної 
різниці не спостерігалось. Ці дані свідчать про наявність тісного зв’язку між інтенсивністю процесів 
пероксидації в досліджуваних тканинах і активністю СОД в ранній період постнатального 
онтогенезу. 

Динаміка процесів пероксидації в дослідних групах протягом усього досліджуваного періоду 
однакова. На 40 – ву добу в групі з меншим вмістом протеїну (2) вміст ТБК – активних продуктів в 
тканинах печінки вищий в 1,5 рази, ніж у першій, тоді як в плазмі крові цей показник нижчий в 1,4 
рази (Р<0,05). Все це супроводжується виснаженням пулу основного тканинного біоантиоксиданту – 
вітаміну Е. Його вміст в тканинах печінки фазанят першої групи зменшився в 4 рази, а другої групи – 
в 5 разів. 

На 60 – ту добу ми спостерігали іншу картину. Вміст ТБК – активних продуктів в першій 
дослідній групі в тканинах печінки був вірогідно вищим в 2,1 рази, а в плазмі крові вірогідно нижчим 
в 1,7 рази, ніж в другій дослідній групі.  

Вміст вітаміну Е та СОД активність в тканинах печінки та у крові протягом усього 
досліджуваного періоду був вірогідно вищим у фазанят, яким згодовували КС з вмістом протеїну 
15,25% (група 2). Це свідчить, про компенсаторне підвищення антиоксидантного статусу фазанів при 
недостатньому протеїновому забезпеченні раціону. 

Таким чином, отримані дані свідчать, що в ранній постнатальний період онтогенезу можливе 
використання КС з вмістом сирого протеїну 15,25%, що значно знизить затрати на утримання фазанів 
в дичинорозплідниках.  
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ЗАХИСНА ФУНКЦІЯ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ ПШЕНИЦІ  

В УМОВАХ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР СЕРЕДОВИЩА 
І. В. Жук, А. В. Капустян 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
 
Аридизація клімату призводить до підвищення температур в місцевостях традиційного 

вирощування важливої продовольчої, фуражної та технічної культури – пшениці, тому для 
забезпечення сталих високих врожаїв та необхідної якості зерна в сучасній селекції відбувається 
постійний моніторинг існуючих та новостворених сортів на жаростійкість. Науковці різних країн 
продовжують пошук високоефективних фізіологічних критеріїв оцінки стану та реакції рослин 
пшениці на дію високотемпературного стресу, здатності рослин до адаптації та відновлення, 
вивчення процесів і систем, які забезпечують функціональну здатність рослинного організму в 
несприятливих температурних умовах середовища. 

Високі температури спричиняють у рослин окиснювальний стрес, який виникає внаслідок 
дисбалансу окисно-відновних процесів в хлоропластах та мітохондріях. У хлоропластах при дії 
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високих екстремальних температур суттєво пригнічується функціонування фотосистеми II, що 
призводить до накопичення надлишків синглетного кисню, пероксиду водню, окиснених сполук, 
вільних радикалів, зменшення ефективності та продуктивності фотосинтезу. Висока окиснювальна 
здатність неутилізованих продуктів фотосистеми І реалізується у вигляді інтенсифікації процесів 
перекисного окиенення ліпідів мембран, структурних білків, інших макромолекул, зростання втрати 
електролітів. Для утилізації та дезактивації оксидів, синглетного кисню, пероксиду водню в клітинах 
функціонує антиоксидантна система, до складу якої входять ферменти, вітаміни, фітогормони, ряд 
низькомолекулярних сполук. Особлива роль в антиоксидантній системі рослинних клітин належить 
ферментам, які безпосередньо утилізують пероксид водню. Це пероксидази та каталаза. Пероксидази 
належать до поліфункціональних ферментів і беруть участь не лише в утилізації пероксиду водню, а 
й у синтезі головних компонентів клітинних стінок рослин – лігніну та суберину. Вони переважно 
локалізовані в хлоропластах та мітохондріях. Фермент каталаза відноситься до більш спеціалізованих 
і здійснює розкладання пероксиду водню до води та молекулярного кисню. Каталаза знайдена 
переважно в клітинах з аеробним типом дихання, який характерний також для клітин мезофілу 
листків пшениці. Особлива роль каталази відзначається у молодих рослин, у яких відзначають 
динамічну рівновагу між окремими групами порфіриновмісних сполук в хлоропластах. Вважають, що 
накопичення хлорофілу в процесі зеленіння листкових пластинок спричиняє зменшення вмісту 
каталази в клітинах. Однак існують протилежні дані, які свідчать, що при порушенні синтезу 
хлорофілу у мутантних рослин має місце зменшення активності каталази. 

Відомо, що сорти пшениці відрізняються за чутливістю до дії високої температури компонентів 
фотосистеми II та здатністю до утилізації надлишку пероксиду водню, синглетного кисню і 
супероксидних радикалів вже в молодому віці, що дозволяє проводити відбір жаростійких генотипів 
пшениці вже на початкових стадіях росту і розвитку [І]. Активність ферментних компонентів 
антиоксидантних систем пшениці може бути одним з критеріїв ідентифікації генетично обумовленої 
жаростійкості сортів та ліній пшениці. Метою нашої роботи було вивчення активності 
антиоксидантних ферментів пероксидази і каталази для утилізації надлишку пероксиду водню в 
клітинах мезофілу різних сортів озимої пшениці та визначення можливостей тестування ступеня їх 
жаростійкості за активністю комплексу цих ферментів. Нами були проведені попередні дослідження 
активності цих ферментів у клітинах мезофілу листків пшениці в умовах оптимальних температур та 
після дії високотемпературного стресу, які дозволили відпрацювати методи визначення 
ферментативної активності клітин мезофілу та знайти режими для дії стресового чинника [2, 3, 4]. 

Для проведення дослідів були використані сорти озимої м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) 
степового екотипу Авангард, Алмаз, Магістр, Одеська 267, Скала, Тронка. Рослини вирощували в 
оптимальних умовах освітлення, температури та водного режиму до фази двох листків, після чого 
ділили на групи. Рослини контрольного варіанту продовжували вирощувати в оптимальних умовах, а 
дослідного – прогрівали при температурі 45 °С протягом 3 годин. Одразу після прогріву відбирали 
проби листків і визначали активність пероксидази за методом Баха, а каталази – за методом Бояркіна. 
Повторність дослідів триразова. 

Встановлено, що вивчені нами сорти озимої пшениці суттєво відрізнялись за зміною активності 
пероксидази після дії високотемпературного стресу. Так у сортів Авангард, Алмаз, Скала та Тронка 
відзначено зростання активності сумарних пероксидаз після дії високої температури. Найбільш 
суттєвим воно було у сортів Авангард та Скала і становило для сорту Авангард від 4,9 мг/г маси в 
контролі до 7,4 мг/г маси в дослідному варіанті, для сорту Скала відповідно в контролі було 5,1 мг/г, 
а в досліді – 7,5 мг/г маси. Найменші зміни активності пероксидази відзначені у клітин мезофілу 
листків пшениці сорту Одеська 267, яка в контролі становила 7,9 мг/г, а в досліді – 7,8 мг/г, тобто 
достовірно не відрізнялась. У сорту пшениці Магістр відзначено деяке зменшення активності 
пероксидази після дії високої температури, яке в контролі становило 7,1 мг/г, а в досліді – 5,1 мг/г 
маси. Отже, реакція сортів пшениці за активністю пероксидази на дію високотемпературного стресу 
була неоднаковою. У більшості з вивчених нами сортів активність пероксидаз зростала після дії 
стресу, що свідчить про активізацію антиоксидантних систем і здатність клітин до утилізації 
надлишків пероксиду водню. 

На цих же сортах пшениці було проведено вивчення зміни активності каталази після дії високої 
екстремальної температури. Каталаза загалом відзначалась більш високою порівняно з пероксидазою 
активністю в молодих листках пшениці і іншою реакцією сортів. Так, у сорту Магістр були відзначені 
високі рівні активності каталази у контролі (90,1 мг/г маси), які суттєво збільшувались після дії 
високої температури (175,7 мг/г маси). Зростання активності каталази також було відзначено нами у 
сортів Одеська 267 та Тронка і становили для сорту Одеська 267 в контролі 75,9, в досліді – 87,3 мг/г 
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маси, а для сорту Тронка – відповідно 57,8 та 70,8 мг/г маси. У сорту Авангард відзначено деяке 
зменшення активності каталази у після стресовий період з 81,2 до 63,4 мг/г маси. Таким чином, 
активність каталази після дії високої температури у більшості сортів пшениці зростала, але 
неоднаково з активністю пероксидази. У ряду сортів, таких як Магістр, реакція рослин за активністю 
ферментів була неоднозначною і може бути обумовлена тим, що ці ферменти утилізують однаковий 
субстрат. Загальна тенденція до зростання активності антиоксидантних ферментів у післястресовий 
період свідчить про значне збільшення пероксиду водню та збереження функціональної здатності 
клітин пшениці після дії жорсткого високотемпературного стресу. Враховуючи, що рослини пшениці 
були достатньо забезпечені водою і мали можливість зменшувати температуру поверхні листків за 
рахунок інтенсивної транспірації, можна вважати, що відбувався також захист рослин шляхом 
уникнення дії стресового чинника на клітинні компоненти і структури. Разом з тим різкі зміни 
температури навколишнього середовища спричиняють стрес і відповідну реакцію генетично 
запрограмованих антиоксидантних систем. Поліфункціональність пероксидаз та молодий вік рослин 
дозволяють вважати, що їх активність обумовлюється не лише процесами утилізації пероксиду 
водню, а й прискоренням новоутворення клітинних стінок, які також виконують функцію бар’єрів в 
несприятливих умовах середовища, зменшують втрати води, допомагають зберегти необхідні для 
підтримання життєздатності клітин величини їх тургорного потенціалу, зменшити втрати іонів та 
низькомолекулярних речовин в період зростання проникності мембран під дією високої температури. 
Активність каталази також тісно пов’язана з новоутворенням хлорофілу, яке активно відбувається у 
молодих ростучих листків пшениці, коли клітини інтеркалярної листкової меристеми переходять до 
розтягнення і диференціації, виходять з затіненої пазухи листка на світло і формують 
фотосинтетичний апарат. Тісний взаємозв’язок різних процесів в живій клітині спричиняє суттєву 
перебудову всього метаболізму і в стресових ситуаціях спрямовує його на зменшення шкідливих 
наслідків дії несприятливих чинників середовища. В нашій подальшій роботі планується більш 
детальне вивчення реакції ферментів антиоксидантного комплексу мезофілу листків пшениці на дію 
високої температури з збільшенням кількості сортів та варіацією температурних режимів, що 
дозволить знайти певні закономірності реагування генетично запрограмованих антиоксидантних 
систем та відпрацювати методи визначення жаростійкості пшениці. 
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БІЛКОВИЙ ОБМІН В ОРГАНІЗМІ БУГАЙЦІВ ПРИ ДІЇ НАДЛИШКУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 
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Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького 

 
Інтенсивне антропогенне забруднення навколишнього середовища характеризується певним 

зростанням фонового вмісту мікроелементів (МЕ), в тому числі токсичних, порушенням природного 
співвідношення між ними. Одними із основних ксенобіотиків є важкі метали, що входять до групи 
МЕ і виконують важливу роль у функціонуванні всіх живих організмів. Проте роль їх подвійна. З 
одного боку, вони необхідні для нормального перебігу фізіологічних процесів, а з іншого – токсичні 
при підвищених концентраціях. 
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Особливістю металів як забруднювачів є те, що на відміну від органічних забруднюючих 
речовин, котрі піддаються процесам розкладу, вони здатні лише до перерозподілу між природними 
середовищами, і періоди їх розкладу можуть нараховувати багато тисяч років [1]. Важкі метали 
характеризуються широкою токсичною дією на живі організми. Органотропний вплив металів має 
складну природу і реалізується на рівні глибинних метаболічних процесів, зачіпаючи біологічні 
структури і ферменти, що містяться в них, чинять дію на регулюючі та інтегруючі системи організму. 
Існує пряма кореляційна залежність між вмістом важких металів в об’єктах навколишнього 
середовища і нагромадженням їх в біологічних середовищах тварин та людини. 

До найпоширеніших в біосфері важких металів відносять відомі токсичні МЕ (свинець, кадмій, 
хром, ртуть та ін.) та есенціальні МЕ (цинк, марганець, мідь, нікель та ін.), які також мають свій 
токсичний діапазон [2]. 

Як правило, різні компоненти виявляються на рівні підпорогових концентрацій, проте взаємний 
вплив деяких з них обумовлює високий сумарний біологічний ефект. У зв’язку з цим постає завдання 
об’єктивної оцінки ступеня дії хімічних речовин на організм тварин, зокрема молодняку худоби. 

Білковий обмін у тварин є чи не найінформативнішим показником при техногенному 
навантаженні. Тому метою нашої роботи було дослідити зміну показників білкового обміну на фоні 
нікель-свинцевого навантаження. 

Експериментальна частина роботи проведена в ПАФ «Бережниця» Жидачівського району 
Львівської області, де рівень нікелю та свинцю в раціоні тварин і питній воді перевищував МДР [3]. З 
метою детоксикації тваринного організму обрали дефіцитні МЕ-антагоністи Ni та Pb у формі 
хелатних сполук з амінокислотою метіоніном. 

Для досліду сформували п’ять груп бугайців-аналогів: контрольну і чотири дослідні по 10 
тварин у кожній. Тварини контрольної групи отримували основний раціон, тваринам дослідних 
додатково згодовували метіонати МЕ у різних дозах і співвідношеннях: 
1 група: метіонати МЕ (мг/кг живої маси): CuMet-0,1; CoMet-0,03; FeMet-0,03; 
2 група: метіонати МЕ (мг/кг живої маси): CuMet-0,05; CoMet-0,03; FeMet-0,03; 
3 група: метіонати МЕ (мг/кг живої маси): CuMet-0,03; CoMet-0,03; FeMet-0,03; 
4 група: метіонати МЕ (мг/кг живої маси): CuMet-0,03; CoMet-0,03; FeMet-0,05. 

Дослідний період тривав 270 днів. Кров у бугайців відбирали з яремної вени щомісяця і 
визначали біохімічні показники загальноприйнятими методами. 

Потреба у встановленні концентрації загального білка в сироватці крові зумовлена 
багатогранним і важливим фізіологічним значенням, яке він виконує в організмі. Зміна його вмісту в 
крові призводить до порушення гомеостазу і специфічної реактивності організму. Результати наших 
досліджень (табл.1) свідчать про патологічне значення загального білка (66,46-68,10 г/л) в крові 
бугайців, що утримуються на забрудненій важкими металами території. Таке зниження рівня білка 
може бути ознакою ураження печінки, а саме її білок-синтезуючої функції, що відмічають при 
хронічному гепатиті. При добавленні в раціон метіонатів МЕ рівень загального білка мав тенденцію 
до зростання у всіх дослідних групах і на кінець досліду зріс на 4,5; 4,94 (Р<0,05); 5,5 (Р<0,02); 6,08 
(Р<0,01) % відповідно до контролю. 

Таблиця 1 – Показники білкового обміну бугайців під впливом Ni та Pb  
і за детоксикації організму метіонатами МЕ (М±m, n=5) 

Дослідні групи Показники Контрольна 
група 1 2 3 4 

загальний 
білок, г/л 
альбуміни, % 
глобуліни, %: 
α 
β 
γ 
A / Г 

 
68,25±0,88 
39,07±1,39 

 
14,80±0,73 
16,49±0,40 
29,64±1,24 

0,641 

 
71,32±1,15 
42,31±0,96 

 
13,60±0,69 
16,63±0,57 
27,46±0,65 

0,733 

 
71,62±1,12* 
43,48±1,52 

 
13,08±0,88 
16,36±0,34 
27,08±0,47 

0,769 

 
72,00±0,89** 
43,93±1,60 

 
12,98±0,72 
16,25±0,28 
26,84±0,58 

0,783 

 
72,40±0,82*** 
44,37±1,55* 

 
12,56±0,62* 
16,45±0,26 
26,62±0,41* 

0,798 
АсАТ, МО/л 54,20±2,03 52,24±3,18 52,20±3,28 51,40±2,43 51,15±3,05 
АлАТ, МО/л 38,67±1,57 34,07±2,19 33,70±2,16 32,90±1,43* 32,02±1,24** 
Коефіцієнт де-Рітіса 1,40 1,50 1,55 1,56 1,60 
SH-групи, мкмоль/л 0,77±0,16 1,56±0,19** 1,67±0,09*** 1,69±0,10*** 1,86±0,18*** 

 
З показників білкових фракцій сироватки крові суттєві зміни за детоксикації організму 

тварин виявлені у вмісті альбумінів, кількість яких достовірно зросла порівняно із тваринами 
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контрольної групи. Найбільше зростання було у 4 дослідній групі – 5,3 % (Р<0,05) порівняно з 
контролем. Як наслідок, у співвідношенні білкових фракцій на 2,18-3,02 знижувався відсоток γ-
глобулінів. Тенденцію до зменшення спостерігали і у α-глобуліновій фракції білка, що через 270 
днів досліду складала 13,6; 13,08; 12,98 та 12,56 (Р<0,05) % від всіх білків сироватки крові. 
Кількість β-глобулінів суттєво не змінилася і була однаковою у всіх групах тварин. Відповідно 
зростало співвідношення А/Г від 0,641 у контрольній групі до 0,733; 0,769; 0,783 та 0,798 – у 
дослідних. На нашу думку, уражені клітини печінки не в стані синтезувати альбуміни в достатній 
кількості, внаслідок чого розвивається гіпоальбунемія [4], а згодовування хелатних сполук 
активує синтезуючу функцію печінки. Зниження α- і γ-глобулінів вказує на покращення перебігу 
хронічних захворювань органів травлення та печінки. 

Для більш повного розуміння зв’язку між станом здоров’я і екологічними обставинами в 
різних регіонах необхідно досліджувати комплекс біохімічних показників. Широке застосування 
знаходять біохімічні тест-системи, що характеризують фізіологічний стан того чи іншого органу. 
Одним із компонентів подібної тест-системи є амінотрансферази сироватки крові, які мають 
важливе значення для диференційованої діагностики хвороб печінки. Амінотрансферази 
поступають в кров через пошкоджену мембрану гепатоцитів, тому захворювання печінки часто 
супроводжуються підвищенням їх активності в сироватці крові [5]. Нами встановлено помірне 
збільшення активності АсАТ на 6,1-7,5 % і АлАТ на 24,17-26,27 % відповідно на початку досліду. 
Застосування МЕ у формі хелатних сполук достовірно знизило активність АлАТ – на 14,92 % 
(Р<0,05) у 3 дослідній групі та на 17,2 % (Р<0,02) – у 4 групі, тоді як активність АсАТ найбільше 
знизилась на 5,63 % у 4 дослідній групі, проте таке зниження не було статистично вірогідне. 
Коефіцієнт де-Рітіса при цьому зростає і на кінець досліду становить від 1,4 в контрольній групі 
до 1,6 в 4 дослідній групі. 

З метою проведення повнішого аналізу білкового метаболізму на тлі нікель-свинцевого 
навантаження нами було проведено визначення SH-груп в сироватці крові, що відіграють 
важливу роль в регуляції активності структурних білків, ферментів, гормонів білкової природи. 
При реакції іонів металів з SH-групами утворюються нерозчинні меркаптиди (сульфіди). І хоча 
нікель та свинець займають не перші місця у ряді спорідненості металів з SH-групами, що 
залежить від розчинності відповідних сульфідів, нами відмічено низький їх вміст в сироватці 
крові бугайців – 0,69-0,83 мкмоль/л. Застосування метіонатів дефіцитних МЕ-антагоністів 
позитивно відобразилось на кількості SH-груп, що зросла в 2,03; 2,17; 2,20 і 2,42 рази відповідно 
у 1, 2, 3 та 4 дослідних групах. Таке зростання було статистично вірогідне у всіх групах (Р<0,02-
0,01). 

Таким чином, підвищення рівня важких металів в системі ґрунт, вода-рослина-тварина на 
фоні дисбалансу інших життєвоважливих елементів зумовлює напруження фізіолого-біохімічних 
показників, які зокрема проявляються зниженням загального білка, альбумінів, α- і γ-
глобулінових фракцій, рівня SH-груп, підвищенням активності АсАТ і АлАТ. Застосування для 
детоксикації організму тварин метіонатів МЕ, що є екологічно безпечними, нетоксичними, добре 
абсорбуються, позитивно відобразилось на білковому обміні бугайців. Найкращі результати 
отримали у 4 дослідній групі, тваринам якої додатково згодовували метіонати МЕ у 
співвідношенні CuMet-0,03; CoMet-0,03; FeMet-0,05. 
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УДК: 574. 836 
ПОХІДНІ 1,2,4-ТРИАЗОЛО[4,3-А]ХІНОЛІНУ 

ЯК ПОТЕНЦІЙНІ ХЕЛАТОУТВОРЮЮЧІ АГЕНТИ 
Д. С. Коваленко, Л. А. Данілевська, О. В. Луганська 

Запорізький національний університет 
 
Будь-яка речовина, що може зв’язувати протон, здатна приєднувати катіон будь-якого металу. 

У залежності від концентрації може йти приєднання або протона, або катіона. Найбільш 
сприятливими умовами зв’язування катіона є наявність у молекулі двох груп, за допомогою яких 
відбувається приєднання катіона й утворення циклу. Зв’язування катіона молекулою відбувається 
хелатоутворення. Хелатоутворення додає стійкість комплексові. Якщо величина рН досить висока, то 
вільні катіони будь-якого металу можуть осаджуватися у виді гідроокисів або у виді справжніх 
комплексів. За способом утворення хелатних зв’язків ліганди поділяються на три групи. Ліганди 
першого типу (наприклад, етилендиамін) мають дві електронодонорні групи, при цьому заряд катіона 
залишається формально незмінним. До другого типу відносяться ліганди, що мають одну 
електронодонорну групу й одну аніонну групу (наприклад, гліцин). Заряд катіона будь-якого металу 
формально зменшується на одиницю після хелатоутворення з одною молекулою ліганду або на дві 
одиниці із двома молекулами ліганду. Ліганди третього типу мають дві аніонних групи (наприклад, 
щавлева кислота), і заряд іона металу зменшується на дві одиниці після хелатоутворення з одною 
молекулою ліганду. 

Загалом, хелатоутворення за допомогою атомів кисню або азоту здійснюється тільки тоді, коли 
можливе утворення п’яти – або шестичленних циклів, причому найбільш стійким є п’ятичленний 
цикл. У присутності надлишку ліганду можуть утворитися 2:1-комплекси. Як правило, у цих 
випадках, двовалентна мідь є чотирьохзв’язною (чотирьохковалентною), тобто вона насичується при 
сполуці з двома молекулами лігандів (або однакових, або різних) так, щоб виявилися використаними 
всі чотири можливі зв’язки.  

В склад сполук, що досліджуємо, як показало потенціометричне титрування входять одна 
електронодонорна група й одна аніонна група (рис. 1), тому вони відносяться до другого типу. 

N

N

N

OOC  
Рис. 1 – Структурна формула β-(5-метил-(1,2,4-триазоло[4,3-а]хінолін))- пропанової кислоти 

 
Константа нестійкості металевих комплексів дає можливість визначити спорідненості між 

різними лігандами і металами, величина якої змінюється в широких межах. Так, для 1 : 1-комплексу 
β-(5-метил-(1,2,4-триазоло[4,3-а]хінолін)) – пропанової кислоти й іона двовалентної міді К1 (перша 
константа стійкості) визначається рівнянням 

[ ]
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+

=
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а для 2:1 комплексу: 
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Дуже часто потрібно знати загальну константу стійкості. Так, для ліганду й іона двовалентної 
міді маються дві константи К1 і K2 і загальна константа стійкості β2, яка дорівнює добуткові K1K2. 
Позначивши концентрацію ліганду в його хелатоутворюючій формі через [L-], можна записати 
рівняння у виді: 
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Оскільки дана сполука є аналогом гліцину, вона існує в розчині як двуклешневиднІ ліганди, 
тобто ліганди, що утворять тільки два зв’язки з металом. Попередні дослідження показали, що при 
зливанні розчинів міді та сполуки утворюється малорозчинний осад. 

Для досліджень були обрані водорозчинні солі β-(5-метил-(1,2,4-триазоло[4,3-а]хінолін))- 
пропанової кислоти. 

Існують різні методи визначення констант стійкості, але самий зручний і розповсюдженим є 
метод потенциометрического титрування. По цьому методі речовина титрується лугом двічі: 
спочатку під час відсутності, а потім у присутності металу. При титруванні речовини в присутності 
металу, катіон металу заміняє катіон водню, ця крива титрування буде лежати нижче кривої 
титрування, отриманої під час відсутності металу. Це розходження в положенні кривих 
потенціометричного титрування дозволяє за допомогою ряду розрахунків визначати константи 
стійкості. Комплексометричне титрування з використанням іон-селективних електродів, які 
володіють чутливістю до певних іонів металів. Ліганд обирають так, щоб комплекс який утворюється 
під час титрування був достатньо міцний та було можливо отримати кінцеву точку.  

Для уточнення механізму утворення комплексних сполук використовують УФ- та ІЧ-
спектрофотометрію. Спектри дозволяють визначити які саме атоми в молекулах зв’язані та можуть 
надати інформацію для квантово-механічних розрахунків. 

 
 

УДК 581.1 
ГЕНЕРАЦИЯ СУПЕРОКСИДНОГО РАДИКАЛА КОЛЕОПТИЛЯМИ ПШЕНИЦЫ 

ПРИ ДЕЙСТВИИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА И НАГРЕВА 
Ю. Е. Колупаев1, Ю. В. Карпец2 

1Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева 
2Украинский научно-исследовательский институт лесного хозяйства 

и агролесомелиорации им. Г. Н. Высоцкого  
 
Усиление образования активных форм кислорода (АФК) является важной составляющей 

общего ответа растительных и животных клеток на действие различных экологических факторов – 
абиотических стрессоров и патогенов. Это явление может быть одной из причин развития 
повреждений растений при воздействии неблагоприятных факторов различной природы. В то же 
время ныне обосновывается гипотеза о роли некоторых АФК как вторичных мессенджеров и 
индукторов защитных реакций клеток [1].  

Одним из удобных агентов индуцирования окислительного стресса в экспериментальных 
условиях является экзогенная перекись водорода, которая относится к стабильным АФК с 
продолжительным временем существования. В последние годы появились сведения о способности 
экзогенной перекиси водорода повышать устойчивость растений к неблагоприятным абиотическим, в 
т. ч. температурным, воздействиям [1].  

Многими авторами на различных растительных объектах получены данные об увеличении 
активности каталазы под влиянием Н2О2. В то же время весьма противоречивы сведения о влиянии 
экзогенной перекиси водорода на активность супероксиддисмутазы (СОД), которая элиминирует О2

-, 
превращая его в Н2О2. Имеются данные об ингибировании СОД перекисью водорода как продуктом 
реакции по типу обратной связи [2]. С другой стороны, на примере Saccharomyces cerevisiae показана 
возможность индуцирования экзогенной перекисью водорода синтеза антитоксидантных ферментов, 
в т. ч. СОД [3]. Мало исследовано влияние экзогенной перекиси водорода на активность 
гваяколпероксидазы, которая в присутствии восстановителей может генерировать супероксид.  

В связи с изложенным задачей работы явилось изучение влияния экзогенной перекиси 
водорода на генерацию супероксидного радикала колеоптилями пшеницы и активность ферментов, 
участвующих в регуляции баланса О2

-. С учетом сведений о возможности повышения устойчивости 
растений к высокой температуре экзогенной перекисью водорода, выясняли также как соотносится 
этот эффект с изменениями в генерации супероксидного радикала. 

Объектом исследования были отрезки колеоптилей озимой пшеницы сорта Донецкая 48, 
находящиеся в фазе растяжения. Колеоптили выдерживали 14 ч на 2%-ном растворе сахарозы, после 
чего к образцам опытных вариантов добавляли Н2О2 в конечной концентрации 10 мМ и выдерживали 
отрезки на этих растворах в течение 2 ч. Концентрацию перекиси водорода, повышающую 
теплоустойчивость, выбирали на основании результатов предварительных опытов. После 
соответствующей обработки одну часть растительного материала снова переносили на раствор 
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сахарозы, а другую – подвергали повреждающему нагреву в водном ультратермостате при 
температуре 43,0±0,10С в течение 10 мин. После прогрева колеоптили всех вариантов переносили на 
2%-ный раствор сахарозы. 

Для оценки генерации колеоптилями «внешнего» супероксидного анион-радикала (О2
.-) по 8 

колеоптилей помещали в пробирки с 5 мл 0.1 М фосфатного буфера (рН 7.6), содержащего 0.05% 
нитротетразолия синего («Serva», США), 10 мкМ ЭДТА и 0.1% тритона Х-100. Пробы инкубировали 
на шейкере в течение 1 ч (120 качаний/мин), после чего колеоптили извлекали из инкубационного 
раствора и определяли его оптическую плотность при 530 нм. Параллельно определяли и 
способность гомогенатов колеоптилей восстанавливать нитротетразолий синий. Для этого навеску 
растительного материала гомогенизировали на холоду в 5 мл 0.1 М фосфатного буфера (рН 7.6), 
содержащего 1 мМ ингибитора СОД диэтилдитиокарбамата натрия и центрифугировали 10 мин при 
7000g, к 3 мл супернатанта добавляли 1 мл 0.05%-ного нитротетразолия синего, смесь инкубировали 
в течение 30 мин в темноте при комнатной температуре и определяли А530. Результаты выражали в 
относительных единицах.  

Определение активности растворимой пероксидазы и ионносвязанной пероксидазы клеточных 
стенок (ЕС 1.11.1.7) проводили по методу Риджа и Осборна [4]. Общую активность СОД измеряли 
используя метод, основанный на способности фермента конкурировать с нитросиним тетразолием за 
супероксидные анионы, образующиеся в результате аэробного взаимодействия НАДН и 
феназинметасульфата [5]. Количество колеоптилей, выживших после нагрева, определяли визуально 
через 48 ч после теплового стресса. 

Предобработка колеоптилей 10 мМ Н2О2 повышала их выживание после повреждающего 
нагрева на 20,9±2,8%. Следует отметить, что 20 мМ Н2О2 проявляла токсический эффект (вызывала у 
колеоптилей торцевые некрозы), хотя и незначительно повышала их выживание после нагрева. 

Воздействие перекиси водорода вызывало значительное уменьшение генерации «внешнего» 
супероксида колеоптилями (табл. 1). Содержание О2

.-, регистрируемое в гомогенатах тканей, также 
снижалось под действием Н2О2. Однако это снижение составило всего 17% (эффект достоверный при 
р≤0.1). После прекращения обработки колеоптилей Н2О2 генерация «внешнего» супероксида хотя и 
повышалась, но не достигала соответствующих значений контрольного варианта, в то время как 
содержание супероксида в гомогентах от контроля достоверно не отличалось.  

Таблица 1 – Генерация супероксида (в % к контролю без прогрева) колеоптилями пшеницы 
Объект 

исследования Варианты опыта До стресса Через 1 ч 
после стресса 

Через 24 ч 
после стресса 

Через 24 ч 
без стресса 

Контроль 100±3 113±4 78±3 109±3 Интактные 
колеоптили Н2О2 (10 мМ) 65±3 77±4 81±4 82±3 

Контроль 100±6 118±7 111±6 107±7 Гомогенаты тканей 
Н2О2 (10 мМ) 83±6 95±6 104±8 98±8 

 
Повреждающий нагрев вызывал повышение генерации «внешнего» супероксида колеоптилями 

всех вариантов (табл. 1). Однако при этом образование «внешнего» О2
.- колеоптилями, 

обработанными 10 мМ Н2О2, было ниже, чем соответствующими контрольными. Через 1 ч после 
нагрева содержание О2

.- в гомогенатах тканей повышалось несущественно, а различия между 
вариантами были незначительными. Через 24 ч после нагрева полностью нивелировалась разница как 
в величинах содержания супероксида в гомогенатах, так и в генерации «внешнего» супероксида 
колеоптилями, обработанными и необработанными перекисью водорода (табл. 1). 

Обработка колеоптилей Н2О2 снижала активность растворимой гваяколпероксидазы (табл. 2). 
Такое угнетение активности фермента было обратимым: при последующем переносе колеоптилей на 
раствор сахарозы без добавления перекиси водорода активность восстанавливалась почти до уровня 
контроля. 

Таблица 2 – Активность гваяколпероксидазы (усл. ед./(г сух. массы • мин)) в колеоптилях пшеницы 
Формы 

гваяколпероксидазы Варианты опыта До стресса Через 1 ч 
после стресса 

Через 24 ч 
после стресса 

Через 24 ч 
без стресса 

Контроль 11,0±0,2 12,7±0,3 12,3±0,2 12,9±0,2 Растворимая 
Н2О2 (10 мМ) 8,06±0,15 8,98±0,18 10,1±0,2 11,6±0,3 
Контроль 4,47±0,12 4,82±0,11 5,01±0,11 5,24±0,16 Ионносвязанная 
Н2О2 (10 мМ) 4,53±0,10 4,05±0,09 0,81±0,15 5,32±0,12 
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Через 1 ч после нагрева происходило увеличение активности растворимой гваяколпероксидазы 
во всех вариантах опыта. Однако абсолютные величины активности в колеоптилях, обработанных 10 
мМ Н2О2, были ниже, чем в соответствующем контроле. Подобная тенденция сохранялась и в момент 
окончания наблюдений. 

Активность ионносвязанной гваяколпероксидазы сразу после 2 ч обработки колеоптилей Н2О2 
не изменялась (табл. 2). Не наблюдалось существенных изменений активности этой формы фермента 
и при последующем переносе колеоптилей на раствор сахарозы без добавления перекиси водорода. 

Нагрев вызывал незначительное повышение активности ионносвязанной гваяколпероксидазы в 
контрольных колеоптилях и постепенное ее снижение в отрезках, обработанных перекисью водорода. 
При этом через 24 ч после нагрева активность ионносвязанной гваяколпероксидазы в колеоптилях, 
обработанных Н2О2, была в 6 раз ниже, чем в соответствующих контрольных (табл. 2).  

Воздействие на колеоптили перекиси водорода существенно повышало активность СОД (табл. 
3). В процессе последующей инкубации колеоптилей на растворе сахарозы без добавления Н2О2 
наблюдалось постепенное снижение активности СОД, при этом к концу наблюдений активность 
фермента в варианте с Н2О2 практически не отличалась от контроля. Через 1 ч после нагрева 
проявлялась тенденция к незначительному повышению активности СОД в контроле (табл. 3). При 
этом абсолютные значения активности СОД в вариантах с обработкой колеоптилей перекисью 
водорода все же превышали контроль. Через 24 ч после нагрева разница между вариантами 
нивелировалась.  

Таблица 3 – Активность супероксиддисмутазы (усл. ед./(г сух. массы • мин)) в колеоптилях пшеницы 

Варианты опыта До стресса Через 1 ч 
после стресса 

Через 24 ч 
после стресса 

Через 24 ч 
без стресса 

Контроль 1,10±0,12 1,32±0,10 1,43±0,16 1,16±0,14 
Н2О2 (10 мМ) 2,24±0,22 2,32±0,20 1,59±0,18 1,34±0,12 

 
Наблюдаемый нами эффект уменьшения генерации «внешнего» супероксида колеоптилями и 

его содержания в гомогенатах тканей под действием перекиси водорода может быть связан как с 
угнетением О2

.--генерирующих ферментативных систем, так и с активацией СОД. Результаты наших 
экспериментов позволяют допускать вклад обоих явлений. Так, снижение генерации супероксида 
колеоптилями происходило на фоне уменьшения активности гваяколпероксидазы (табл. 1, 2). В 
литературе имеются сведения о возможной причастности разных форм этого фермента к генерации 
супероксида. Вполне естественно, что нельзя исключить и модификации активности других 
ферментов, которые могут быть источниками образования супероксида – НАДФН-оксидазы, 
оксалатоксидазы и пр. В наших экспериментах обработка колеоптилей Н2О2 одновременно с 
уменьшением активности гваяколпероксидзаы вызывала повышение активности СОД (табл. 3), 
которая элиминирует супероксид. 

Выявленные нами эффекты снижения генерации супероксида колеоптилями, повышения 
активности СОД на фоне угнетения гваяколпероксидазы, происходящие под влиянием экзогенной 
перекиси водорода, по-видимому, следует рассматривать как защитную реакцию, направленную на 
предотвращение развития неуправляемого окислительного стресса. Можно полагать, что 
кратковременный окислительный стресс и происходящая практически одновременно с ним 
активация антиоксидантных систем делала растительные клетки «компетентными» к последующему 
более сильному стрессовому воздействию – повреждающему нагреву. 

 
1. Dat J., Vandenabeele S., Vranova E., Montagu M.V., Inze D., Breusegem F.V. Dual Action of the 

Active Oxygen Species During Plant Stress Responses // Cell. Mol. Life Sci. 2000. V. 57. P. 779-795. 
2. Sairam R.K., Srivastava G.C. Induction of Oxidative Stress and Antioxidant Activity by Hydrogen 

Peroxide Treatment in Tolerant and Susceptible Wheat Genotypes // Biol. Plant. 2000. V. 43. P. 381-
386.  

3. Байляк М.М., Семчишин Г.М., Лущак В.И. Участь каталази і супероксиддисмутази у відповіді 
Saccharomyces cerevisiae на дію пероксиду водню в експоненційній фазі росту // Укр. біохім. 
журн. 2006. Т. 78. С. 79-85.  

4. Ridge I., Osborne D. J. Hydroxyproline and Peroxidases in Cell Wall of Pisum sativum: Regulation by 
Ethylene // J. Exp. Bot. 1970. V. 45. P. 843 – 856. 

5. Чевари С. Чаба И. Секей Й. Роль супероксиддисмутазы в окислительных процессах клетки и 
метод определения ее в биологических материалах // Лаб. дело. 1985. № 11. С. 678-681.  
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УДК: 547.831 : 577.0 : 004 
КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРОГНОЗ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ S-(ХІНОЛІН-4-ІЛ) 
ЗАМІЩЕНИХ ЦИСТЕАМІНУ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПОШУКУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ БАЗОВИХ 

СТРУКТУР НОВИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК 
М. М. Корнет, О. А. Бражко, М. П. Завгородній  

Запорізький національний університет 
 

Привертають до себе увагу похідні хіноліну, на основі яких створена велика кількість 
ефективних препаратів (хінозол, ентеросептол, фторхінолони тощо), не менш ефективні препарати 
створені і на основі цистеаміну (меркамін, таурин тощо). Значний інтерес представляє собою 
можливість поєднання цих структур в одній молекулі, що може призвести до посилення біологічної 
активності цих комбінованих сполук або до появи нових властивостей. Нами було створено 
комбінаторну бібліотеку сполук, що поєднують у собі структури хіноліну та цистеаміну, і проведено 
комп’ютерний прогноз з використанням комп’ютерної програми PASS (Prediction Activitity Spectra 
for Substances), результати якого наведено в таблиці 1. 

Віртуальний скринінг біологічної активності здійснюється на основі структурної формули 
хімічної сполуки і тому він може бути виконаним вже на стадії планування синтезу [1]. В результаті 
прогнозу можуть бути синтезовані тільки деякі з теоретично можливих похідних, які в найбільшій 
мірі задовольняють критерії задачі. 

Таблиця 1 – Результати прогнозу біологічної активності деяких S-(хінолін-4-іл) 
заміщених цистеаміну 

Прогноз біологічної активності  
№ Хімічна структура 

сполуки Механізм дії Рі* Ра* Вид біологічної дії 
1 

N

S

H2N

 

Muramoyltetrapeptide carboxy-
peptidase inhibitor 
Psychosexual dysfunction 
treatment  
Free radical scavenger  
Radioprotector  
Mucomembranous protector  
Antimutagenic  

 
0.940 
0.709  

 
0.670 
0.567 
0.637 
0.487 

 
0.007 
0.022  

 
0.012 
0.021 
0.098 
0.023 

 
Антибактеріальна  
Лікування психосексуальної 
дисфункції  
Антиоксидантна 
Радіопротекторна  
Протектор слизової оболонки 
Антимутагена  

2 

N

Cl

S

H2N

 

Muramoyltetrapeptide  
carboxypeptidase inhibitor 
Psychosexual dysfunction 
 treatment  
Free radical scavenger  
Laccase inhibitor  
Antimutagenic  
Neuroprotector  
Radioprotector  
Antiprotozoal (Toxoplasma)  
Analgesic 

 
0.931  
0.749  
 
0.681  
0.638  
0.492  
0.572  
0.500  
0.496  
0.386 

 
0.008  
0.016  
 
0.011  
0.041  
0.022  
0.103  
0.037  
0.095  
0.091 

 
Антибактеріальна  
Лікування психосексуальної 
дисфункції  
Антиоксидантна 
Антигрибкова  
Антимутагена Нейропротекторна  
Радіопротекторна 
Антипротозойна (токсоплазма) 
Анальгетична 

3 

N

Br

S

H2N

 

Muramoyltetrapeptide carboxy-
peptidase inhibitor 
Psychosexual dysfunction  
treatment  
Free radical scavenger  
Mucomembranous protector  
Antihypoxic  
Radioprotector  
Antimutagenic  
Antihelmintic (Nematodes)  

 
0.931  
0.792  
 
0.582  
0.569  
0.532  
0.441  
0.416  
0.403  

 
0.008  
0.015  
 
0.013  
0.026  
0.127  
0.128  
0.055  
0.101 

 
Антибактеріальна  
Лікування психосексуальної 
дисфункції  
Антиоксидантна 
Протектор слизової оболонки. 
Антигіпоксична  
Радіопротекторна 
Антимутагена 
Антигельмінтна (нематоди) 

4 

N

I

S

H2N

 

Muramoyltetrapeptide carboxy-
peptidase inhibitor 
Free radical scavenger  
Psychosexual dysfunction  
treatment  
Laccase inhibitor  
Apoptosis agonist  
Antiviral (Picornavirus)  
Antimutagenic  
Radioprotector  

 
0.931  
0.662  
0.642  
 
0.608  
0.594  
0.533  
0.416  
0.426  

 
0.008  
0.013  
0.034  
 
0.055  
0.055  
0.076  
0.047  
0.060  

 
Антибактеріальна  
Антиоксидантна 
Лікування психосексуальної 
дисфункції  
Антигрибкова 
Протиапоптотична  
Антивірусна  
Антимутагена Радіопротекторна 
Протиінфекційна  
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Прогноз біологічної активності  
№ Хімічна структура 

сполуки Механізм дії Рі* Ра* Вид біологічної дії 
Antiinfective  
Antihelmintic (Nematodes)  

0.375  
0.389  

0.058  
0.148  

Антигельмінтна (нематоди) 

5 

N

F

S

H2N

 

Muramoyltetrapeptide carboxy-
peptidase inhibitor  
Antiseborrheic  
Free radical scavenger  
Psychosexual dysfunction  
treatment  
Laccase inhibitor  
Antineoplastic (brain cancer)  
Radioprotector  
Antimutagenic  
Analgesic  

 
0.931  
0.896  
0.629  
0.642  
 
0.608  
0.559  
0.509  
0.437  
0.380  

 
0.008  
0.015  
0.018  
0.034  
 
0.055  
0.070  
0.034  
0.037  
0.094  

 
Антибактеріальна  
Антисеборейна  
Антиоксидантна 
Лікування психосексуальної 
дисфункції  
Антигрибкова 
Антинеопластична (рак мозку) 
Радіопротекторна 
Антимутагена 
Анальгетична 

6 

N

O

S

H2N

 

Antiseborrheic  
Free radical scavenger  
Radioprotector  
Antineoplastic (brain cancer)  
Myocardial ischemia treatment  
Neuroprotector  
Antimutagenic  
Analgesic  
Antiallergic  
Spasmogenic  
Cardioprotectant  
Mucomembranous protector  

0.917  
0.679  
0.557  
0.553  
0.617  
0.545  
0.443  
0.367  
0.365  
0.376  
0.540  
0.505  

0.157  
0.078  
0.018  
0.035  
0.026  
0.008  
0.072  
0.053  
0.093  
0.011  
0.008  
0.008  

Антиоксидантна 
Радіопротекторна 
Антинеопластична (рак мозку) 
Протиішемічна  
Нейропротекторна 
Антимутагена  
Анальгетична  
Протиалергічна  
Спазмолітична  
Кардіопротекторна  
Протектор слизової оболонки 

Примітка: Ра та Рі інтерпретуються як оцінки міри приналежності сполук до класів активних та неактивних сполук 
відповідно. Ці вірогідності розраховуються незалежно по вибіркам активних та неактивних сполук відповідно, тому їх сума 
не дорівнює одиниці. 

Аналіз даних комп’ютерного прогнозу демонструє досить широкий спектр біологічної 
активності досліджуваних сполук, які є перспективними антиоксидантами, анальгетиками, 
препаратами для лікування психосексуальної дисфункції, нейро-, радіо- та кардіопротекторами і т.д. 
Внаслідок подібної структури сполук вони мають і східний спектр біологічної активності. Але за 
рахунок зміни замісника в 6-му положенні молекули хіноліну для кожної сполуки зникають та 
з’являються індивідуальні види біологічної активності, величина вірогідності яких для кожної 
сполуки також індивідуальна. 

Таким чином, синтез комбінації гетероциклу (хіноліну) та біогенного аміну (цистеаміну) 
представляється перспективним для отримання нетоксичних сполук з широким спектром біологічної 
активності. 

 
1. Anzali S., Barnickel G., Cezanne B., Krug M., Filimonov D., Poroikov V. Discriminating between drugs 

and nondrugs by Prediction of Activity Spectra for Substances (PASS)// J. Med. Chem.- 2001.- 4 (15). 
P. 2432-2437. 

 
 
УДК: [547.831.8:57.03] : 004.415.2 
ВІРТУАЛЬНИЙ СКРИНІНГ N-АЦИЛЬНИХ ПОХІДНИХ S-ГЕТЕРИЛ-L-ЦИСТЕЇНУ 

І. Б. Лабенська, Л. А. Омельянчик, О. А. Бражко, М. П. Завгородній 

Запорізький національний університет 

 
Розробка нових хімічних сполук, які наділені різноманітними видами біологічної активності і 

мають низький рівень токсичності є достатньо актуальною у наш час [1]. Значну увагу привертають 
4-меркаптопохідні хіноліну, біологічна дія яких реалізується завдяки поєднанню ефекту 
фармакофорів сполуки.  

Віртуальний скринінг речовин здійснювався з використанням комп’ютерної програми PASS 
(Prediction Activity Spectra for Substances),середня точність прогнозу якої при ковзаючому контролі 
складає близько 85% [2, 3]. Дані комп’ютерного прогнозу наведені в таблиці. 
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Прогноз біологічної активності по PASS № Хімічна структура сполуки Механізм дії Рі-Ра Вид біологічної дії 
1 

N

N

S

NH2

O

O CH3

H Cl

H Cl  

Free radical scavenger  
Radioprotector  
Membrane dipeptidase inhibitor  
Cardioprotectant  
 Prolyl aminopeptidase inhibitor  

0.512 
0,480 
0.400  
0.497 
0.789 

Антиоксидантна 
дія 
Мембранопротектор 
Кардіопротекторна 
Інгібітор протеолізу 

2 

N

Br

S

CH3

NH 2

O
CH3

O

HCl

HCl  

Free radical scavenger  
Antiseborrheic 
Prolyl aminopeptidase inhibitor  
Muramoyltetrapeptide carboxypepti
dase inhibitor  
Lipoprotein lipase inhibitor  

0.500 
0,840 
0,908 
0.550 
 
 0.520 

Антиоксидантна 
Антисеборейна 
Інгібітор протеолізу 
Антибактеріальна  
дія 
Антиатеросклерот 

3 

N

O

S

NH2

O

O

CH3H3C

HCl

HCl

 

Muramoyltetrapeptide carboxypepti
dase inhibitor  
Free radical scavenger  
Antiseborrheic  
Prolyl aminopeptidase inhibitor  
Cardioprotectant  
Neuroprotector  
Hepatoprotectant  
Antitoxic  
Lipoprotein lipase inhibitor  
Lipid metabolism regulator  

0.633  
 
0.884 
0.690  
0,694  
0.571  
0.427 
0.360  
0.329 
0.567 
0,379  

Антибактеріальна  
дія 
Антиоксидантна 
Антисеборейна 
Інгібітор протеолізу 
Кардіопротекторна 
Нейропротекторна 
Гепатопротекторна 
Антитоксична 
Антиатеросклеро 
тична дія 

4 

N

O

S

NH

OH

OH

O

O

O

 

Іmmunostimulant  
 Prolyl aminopeptidase inhibitor  
 Lipoprotein lipase inhibitor  
Muramoyltetrapeptide carboxypepti
dase inhibitor  
 Hepatoprotectant 
Antitаnemic  
Free radical scavenger 
Leukotriene C antagonist  
Chemoprotective  
Antianemic  
Neuroprotector  

0,369 
0.705 
0,564 
0.700  
0,386 
0.636 
0.550 
0.512 
0.592  
 0.497 
0.529  

Іммуностимулятор 
Мембранопротектор 
Антиатеросклерот 
Антибактеріальна  
 
Гепатопротекторна 
Антианемічна 
Антиоксидантна 
Протизапальна 
Хемопротекторна 
Антианемічна 
Нейропротекторна 

5 

N

O

S

NH

OH

OH

O

O

O

 

Іmmunosupressantt  
 Prolyl aminopeptidase inhibitor  
 Lipoprotein lipase inhibitor  
Muramoyltetrapeptide carboxypepti
dase inhibitor  
 Hepatoprotectant  
Free radical scavenger 
Antiseborrheic  

0.308 
0,666 
0,4590
,609 
 
0,307 
0,601 
0,672 

Іммунодепресант 
Мембранопротектор 
Антиатеросклерот 
Антибактеріальна  
дія 
Гепатопротекторна 
Антиоксидантна 
Антисеборейна 

6 

N

O

S

NH

OH

O

O
 

Free radical scavenger 
Muramoyltetrapeptide carboxype
ptidase inhibitor  
Neuroprotec 
Antiseborrheic  
Leukotriene C antagonist  
Cardioprotectan 
Pyroglutamylpeptidase II inhibit  
Lipoprotein lipase inhibitor 
Fibrinogen receptor antagonist 
Integrin antagonist  

0,419 
0,603 
 
0,418 
0,760 
0,642 
0,617 
0,450 
0,515 
0,498 
0,475 

Антиоксидантна 
Антибактеріальна  
дія 
Мембранопротектор 
Іммуностимулятор 
Нейропротекторна 
Кардіопротектор 
Антитромботична 
Антиатеросклерот 
Антитромботична  
 дія 

7 

N

N

S

NH

OH

H3C

H3C

O

O
 

Free radical scavenger  
Neuroprotector  
Pyroglutamylpeptidase II inhib 
Lipoprotein lipase inhibitor  
Antiseborrheic  
Antianemic  
Leukotriene C antagonist  
Cardioprotectan 

0.396 
0.394 
0,770 
0.568 
0,7730
.4700.
615 
0,568  

Антиоксидантна 
Нейропротекторна 
Антибактеріальна  
Антиатеросклерот 
Антисеборейна 
Антианемічна 
Протизапальна 
Кардіопротекторна 

Аналіз даних комп’ютерного прогнозу свідчить, що введення метоксигрупи в шосте положення 
хінолінового циклу 6-заміщених (2-метилхінолін-4ілтіо)-L цистеїну (сполуки 1,2,3) сприяє активізації 
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антиоксидантної, антибактеріальної, кардіопротекторної, антиатеросклеротичної дії та появі інших 
видів біологічної активності: антисеборейної, нейропротекторної, гепатопротекторної, антитоксичної. 

Інтерес представляють N-ацильні похідні S-гетерил-L-цистеїну с залишками янтарної та 
малеїнових кислот (сполуки 4, 5). Для них прогнозується поява значної мембранопротекторної, 
антианемічної, протизапальної, нейропротекторної та імуносупресорної дії.  

Блокування аміногрупи бензоїльним залишком (сполуки 6, 7) збільшує вірогідність наявністі 
мембранопротекторної (0,770), антисеборейної (0,760), протизапальної (0,642), кардіопротекторної 
(0,617) та антитромботичної (0,498) видів активності. Наявність метоксигрупи в шостому положенні 
(сполука 6) призводить до підсилення вищенаведених властивостей, як і для інших сполук. 

Таким чином, створення комбінаторної бібліотеки оптимізує процес подальшої 
цілеспрямованої розробки синтезованих сполук. 
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Створення нових високоефективних та малотоксичних лікарських засобів з широким спектром 

біологічної активності є важливим завданням фармацевтичної науки. 
Велику зацікавленість в цьому плані викликають гетероциклічні системи, зокрема, 3-тіопохідні 

1,2,4-триазолу, що містять в четвертому і п’ятому положеннях 1,2,4-триазолового циклу аміногрупу, 
алкільні, арильні і гетерильні радикали.  

Аналіз науково-технічної літератури за останні роки показав, що ядро 1,2,4-триазолу є 
структурним фрагментом лікарських препаратів з протигрибковим (флуконазол, ітраконазол), 
антидепресивним (тразодон, альпразолам), гепатопротекторним, ранозагоюючим та противірусним 
(тіотриазолін) ефектами.  

Виходячи з цього, пошук біологічно активних речовин серед похідних 1,2,4-триазол-3-тіонів є 
актуальним, має теоретичну і практичну значимість. 

На основі квантово-хімічних розрахунків нами визначено направленість реакцій 5-R-4-R1-1,2,4-
триазол-3-тіонів з галоїдними алканами, α-галогенкетонами і хлорацетатною кислотою. Синтезовано 
ряд нових 3-алкілтіо-5-R-4-R1-1,2,4-триазолів. Для яких вивчено реакцію окиснення пероксидом 
водню та отримано ряд 3-алкілсульфо-5-R-4-R1-1,2,4-триазолів.  

Нами вивчені УФ- спектри поглинання 5-R-4-R1-1,2,4-триазол-3-тіонів в різних розчинниках, 
що дало змогу встановити у них наявність тіон-тіольної таутомерії. При цьому встановлено, що в 
нейтральному та кислому середовищі вказані сполуки знаходяться в тіонній формі, а в лужному 
середовищі рівновага зміщується в бік утворення тіольної форми. 

В ході роботи розроблені препаративні методи синтезу 3-алкілтіо-5-R-4-R1-1,2,4-триазолів, 3-
алкілсульфо-5-R-4-R1-1,2,4-триазолів, 2-(5-R-4-R1-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-етанонів, 2-(5-R-4-R1-1,2,4-
триазол-3-ілтіо)-етанолів, 2-(5-R-4-R1-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-ацетатних кислот, 2-(5-R-4-R1-1,2,4-
триазол-3-ілсульфо)-ацетатних кислот, естерів, солей, амідів, гідразидів і іліденгідразидів 2-(5-R-4-
R1-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-ацетатних кислот, солей 2-(5-R-4-R1-1,2,4-триазол-3-ілсульфо)-ацетатних 
кислот, які представляють цінність в якості біологічно активних сполук. 

Будова синтезованих сполук підтверджена за допомогою елементного аналізу, ІЧ-, УФ-
спектроскопії, ПМР- і мас-спектрометрії, зустрічним синтезом, а їх індивідуальність методом 
тонкошарової хроматографії. 
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Серед синтезованих сполук знайдені речовини, які проявляють високі протимікробну, 
діуретичну, нейролептичну, антиоксидантну, антигіпоксичну, протисудомну, протинабрякову щодо 
набряку мозку, обумовленого широкосмуговою вібрацією, активності. 

Встановлені деякі закономірності впливу положення на біологічну активність. 
Речовини, що містять орто-нітрофенільні радикали мають найнижчу гостру токсичність і 

досить високу протимікробну і діуретичну активності. Речовини, що містять в п’ятому положенні 
ядра 1,2,4-триазолу пара-нітрофенільні замісники проявляють високу протимікробну, діуретичну, 
нейролептичну, протизапальну, антигіпоксичну і протинабрякову щодо набряку мозку активності. 
Подовження вуглеводневого ланцюга алкільного радикалу підвищує протимікробну, протигрибкову, 
діуретичну і аналептичну активності. Окиснення 3-алкілтіо-5-R-4-R1-1,2,4-триазолів до 3-
алкілсульфо-5-R-4-R1-1,2,4-триазолів, 2-(5-R-4-R1-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-ацетатних кислот до 2-(5-R-
4-R1-1,2,4-триазол-3-ілсульфо)-ацетатних кислот призводить до підсилення нейротропного ефекту і 
зниження протимікробної і протизапальної активності. На протимікробну і діуретичну активність 
іліденгідразидів 2-(5-R-4-R1-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-ацетатних кислот значним чином впливає кількість 
замісників у фенільному радикалі залишку альдегіду. Найбільш активними є бензиліденгідразиди, що 
містять два замісники [1]. Речовини, що містять фенільний радикал при N4-атомі 1,2,4-триазолового 
циклу мають саму високу в даному ряді гостру токсичність і помірну протимікробну і діуретичну 
активність. Перехід до кетонів супроводжується зменшенням токсичності сполук. На величину 
токсичності цих сполук впливають замісники по фенільній групі залишку кетону. Так, введення в 
положення чотири цього замісника атому хлору зменшує, а нітрогрупи підвищує токсичність сполук. 
Також, коли замісником по положенню чотири ядра 1,2,4-триазолу є фенільна група токсичність 
різко зростає. На протимікробну і діуретичну активність солей 2-[5-(фуран-2-іл)-4R-1,2,4-триазол-3-
ілтіо]ацетатних кислот впливають катіонні замісники. Так активність морфоліній 2-[5-(фуран-2-іл)-
2Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо]ацетату перевищує активність фуросеміду [3]. Заміна в положенні 3 ядра 
1,2,4-триазолу залишку 2-фенілхінолін-4-іл на 2-бромфенільну групу призводить до підвищення 
активності сполук. Введення залишку кислоти по тіогрупі і перехід до солей 3-R-1,2,4-триазол-5-
ілтіоацетатних кислот супроводжується підвищенням діуретичної та депримуючої активності 
сполук;введення н-нонільного замісника в молекулу в перше положення 4Н-4-аміно-1,2,4-триазолу 
призводить до появи високої протимікробної, протигрибкової, діуретичної та інших видів біологічної 
активності. Заміна н-нонільного замісника в першому положенні 1-н-ноніл-4-бензиліден-4Н-4-аміно-
1,2,4-триазол-1-іум хлоридів на пропільний, пентильний, бензольний та інші призводить до зниження 
біологічної активності сполук. Введення в третє і п’яте положення похідних 4Н-4-аміно-1,2,4-
триазолу двох метильних груп призводить до зниження активності сполук. Дослідження 
кровопостачання головного мозку після введення румосолу, пірацетаму і тіотриазоліну дозволило 
запропонувати новий ноотропний лікарський засіб [2]. 
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Необхідність створення нових безпечних лікарських препаратів є однією з найважливіших проблем 

вітчизняної фармацевтичної промисловості, що обумовлено наявністю в деяких випадках небажаних 
побічних ефектів ліків і резистентністю мікроорганізмів до сульфаніламідних препаратів та антибіотиків. 
Для створення біоактивних молекул застосовуються не лише речовини природного походження, але й 
синтез синтетичних речовин та хімічна модифікація вже існуючих активних сполук. 

Похідні гетероциклічних систем піридину, хіноліну та акридину з часу їх відкриття і до 
сьогоднішнього дня привертають до себе увагу багатьох дослідників, що пов’язано з широким спектром 
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біологічної активності вищезазначених гетероциклів. В арсеналі сучасної медицини існує багато 
ефективних лікарських засобів із групи похідних цих сполук.  

Вивченню хімічних, фізико-хімічних та біологічних властивостей піридину, хіноліну та акридину 
присвячена велика кількість робіт. Як відомо, піридин входить до структури багатьох біологічно 
активних сполук, наприклад окислювально-відновних ферментів і вітамінів. Існують дані навіть про те, 
що піридинвмісні речовини здатні проявляти протимікробну, діуретичну та радіозахисну активність [1]. 

Похідні хіноліну привертають до себе увагу багатьох дослідників перш за все як потенційні 
антимікробні, фунгістатичні та протипаразитарні препарати. Похідні цього азотистого гетероциклу також 
проявляють протипухлинну, анальгетичну, нейротропну та інші види дій. Різноманітні представники 
хіноліну використовуються як ветеринарні препарати, пестициди, барвники, аналітичні реагенти тощо [2, 
3]. 

Відомо, що заміщені акридини проявляють виражені фармакологічні ефекти – антидепресивні, 
антистатичні, антималярійні, протипаразитарні, антихолінестеразні, протизапальні, седативні, 
протипухлинні та інші. Також деякі похідні здатні інгібірувати агрегацію тромбоцитів [2, 4]. Результати 
досліджень показують, що широкий спектр біологічної активності цих азотистих гетероциклів 
обумовлений впливом, головним чином, на процеси вільнорадикального окислення в тканинах. 

Таким чином, можна сподіватись, що цілеспрямований пошук у рядах похідних піридину, хіноліну 
та акридину приведе до нових сполук з різноманітними видами біологічної активності. 

Природний L-цистеїн входить до складу білків та бере участь у багатьох важливих біохімічних 
процесах. Серед його похідних найбільшу увагу привертає ацетилцистеїн. Завдяки наявності в молекулі 
вільної сульфгідрильної групи ацетилцистеїн чинить виражену муколітичну, антиоксидантну, 
антитоксичну, імуномодулюючу дії, нейтралізує вільні радикали, які утворюються в організмі навіть при 
нормальній метаболічній активності. Маючи виражені антиоксидантні та пневмопротекторні властивості, 
ацетилцистеїн забезпечує захист органів дихання від токсичного впливу несприятливих факторів 
оточуючого середовища, наприклад, табачного диму. Використовується при отруєнні парацетамолом, 
дихлоретаном, альдегідами, фенолами та іншими хімічними речовинами.  

Ацетилцистеїн активує синтез глутатіону – важливого фактору хімічної детоксикації. 
Ацетилцистеїн захищає клітини організму від впливу вільних радикалів як шляхом прямої реакції з ними, 
так і поставляючи цистеїн для синтезу глутатіону. Крім того препарат можна використовувати в якості 
імуномодулятора і антимутагенного засобу, а також як радіопротектор [5]. 

Інші похідні цистеїну, зокрема карбоксиметилцистеїн (карбоцистеїн), який має в своїй молекулі 
атом сірки, властивості попередника глутатіону не має і використовується лише як муколітичний 
препарат [2]. 

Тому, поєднання цистеїну і його похідних із залишками піридину, хіноліну та акридину можливо є 
перспективним напрямком щодо посилення біологічної дії та створення нових лікарських препаратів. У 
лабораторії біотехнології фізіологічно активних речовин ЗНУ були синтезовані похідні S-(хінолін-2-іл та 
4-іл)-L-цистеїну, S-(акридин-9-іл)-L-цистеїну та S-(хінолін-4-іл)-L-ацетилцистеїну, які мають широкий 
спектр біологічної дії: антиоксидантну, анальгетичну, антидіуретичну, антибактеріальну тощо [3]. 

Проте біологічна активність S-гетерилзаміщених L-цистеїну систематично не вивчалась, хоча 
перспективність даних сполук цілком очевидна. Це свідчить про актуальність роботи з пошуку нових 
біологічно активних речовин на основі S-гетерилзаміщених L-цистеїну та їх аналогів. 
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УДК 594/38 – 185(477/85) 
ОНТОГЕНЕТИЧНА МІНЛИВІСТЬ БІОХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ ГЕМОЛІМФИ 

МОЛЮСКІВ РОДУ HELIX НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ 
В. К. Ракочий, Л. М. Хлус 

Чернівецький національний університет 
 
Молюски здавна привертають увагу багатьох вчених, зокрема завдяки різноманітності форм 

черепашки, що широко використовується в таксономічних дослідженнях. Проте біохімічні дослідження 
молюсків майже не проводились. Більшість досліджень до 1990 року стосувались можливості 
використання молюсків в їжу та вивчення гемоцианінів. Лише останні 10 – 15 років почалось більш 
активне дослідження норм біохімічних параметрів різних органів молюсків та їх відхилень за дії певних 
факторів довкілля. Молюски володіють багатьма властивостями, які роблять їх зручним об’єктом для 
біомоніторингу, зокрема, їм властива висока біомаса, широкий ареал розповсюдження, еврибіонтність, 
толерантність, живлення та розмноження в межах постійних місцеіснувань, відносно висока тривалість 
життя. Плазма гемолімфи молюсків містить широкий набір хімічних сполук, що беруть участь в 
метаболічних процесах. Вона є тим середовищем, у якому живуть та функціонують усі клітини організму 
тварини. Тому надзвичайно важливим є визначення базових величин основних біохімічних параметрів 
плазми гемолімфи, а також вивчення їх онтогенетичної мінливості. 

Зважаючи на це, метою нашої роботи було дослідження біохімічних параметрів гемолімфи 
наземних молюсків Helix pomatia та H. lutescens та їх змін в онтогенезі. Обидва види широко 
розповсюджені на заході України, зокрема на території Чернівецької області. Нестатевозрілих та 
статевозрілих тварин було зібрано в адміністративних межах міста Чернівці та в західній частині 
Хотинської височини (околиці сіл Чорнівка, Топорівка, Юрківці) на початку пробудження.  

Вивчали біохімічні показники, що відповідають наступним умовам: по-перше, відображають 
перебіг основних, найважливіших фізіолого-біохімічних процесів в організмі тварин, і, по-друге, 
методики їх визначення відповідають основним вимогам щодо скринінгових методів (простота і 
швидкість виконання, стандартизація та уніфікація, використання доступної аналітичного та 
реєструючого обладнання, низька вартість аналізу). Визначали вміст загального білку (біуретовим 
методом), загальної та вільної міді (за реакцією з бато-купроїном), ліпідів (за кольоровою реакцією з 
сульфофосфованіліновим реактивом) та кальцію (за кольоровою реакцією з гліоксаль-біс-оксанілом). 
Вміст зв’язаної міді, гемоціаніну та негемоціанінових білків визначали розрахунковими методами. 
Кількість гемоціаніну до певної міри характеризує потенційно можливу інтенсивність газообміну (а отже 
– й інтенсивність метаболізму в цілому), а негемоціанінові білки гемолімфи виконують низку інших 
важливих функцій – підтримання буферності гемолімфи, сталого осмотичного та онкотичного тиску 
тощо. Ліпіди належать до основних запасних речовин молюсків, особливо в період дозрівання гамет, коли 
глікоген використовується в процесах утворення гонадотропної тканини. 

Таблиця 1 – Біохімічні параметри гемолімфи H. pomatia L. 
Параметр, одиниця n min M±m max Cv±SCv 

статевозрілі 
Білок, г/л 36 15,38 107,28±12,69 288,15 70,97±8,36 
Гемоціанін, г/л 38 4,55 33,69±3,36 77,18 61,48±7,05 
Негемоціанінові білки, г/л 33 1,221 77,85±12,39 274,27 91,45±11,26 
Загальна мідь, мкмоль/л 38 300,00 1660,26±139,88 2440,00 51,94±5,96 
Вільна мідь, мкмоль/л 41 35,50 338,09±30,35* 635,50 57,49±6,35 
Зв’язана мідь, мкмоль/л 38 177,50 1316,04±131,26 3015,00 61,48±7,05 
Кальцій, мкмоль/л 35 1,29 13,64±1,96 61,36 85,00±10,16 
Ліпіди, мкмоль/л 38 1,50 19,32±1,42* 38,00 45,21±5,19 
Залізо, мкмоль/л 25 26,32 65,32±5,43 105,29 41,58±5,88 

нестатевозрілі 
Білок, г/л 20 30,77 148,39±18,02 311,54 54,30±8,59 
Гемоціанін, г/л 19 5,91 41,61±8,11 121,27 84,91±13,77 
Негемоціанінові білки, г/л 17 31,05 105,13±19,37 302,45 75,95±13,02 
Загальна мідь, мкмоль/л 19 380,00 1822,63±311,97 4830,00 74,61±12,10 
Вільна мідь, мкмоль/л 20 63,00 190,50±22,95 400,00 53,88±8,52 
Зв’язана мідь, мкмоль/л 19 231,00 1625,42±316,63 4737,00 84,91±13,77 
Кальцій, мкмоль/л 17 2,27 10,35±1,44 22,88 57,22±9,81 
Ліпіди, мкмоль/л 19 2,50 32,27±4,39 59,50 59,31±9,62 
Залізо, мкмоль/л 11 25,27 58,01±5,75 84,24 32,85±7,00 
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При виборі досліджуваних мікроелементів керувались наступними міркуваннями: мідь входить 
до простетичної групи гемоціаніну; залізо – до простетичної групи гемоглобіну, який міститься в 
гемолімфі деяких легеневих молюсків як основний або додатковий дихальний пігмент. Кальцій 
використовується молюсками при побудові черепашки, два основних шари якої – остракум та 
гіпостракум майже на 100 % складаються з СаСО3. Показано, що клітини мантії, які утворюють 
вищеназвані шари, отримують весь необхідний для цього процесу кальцій з гемолімфи. 

Аналіз досліджуваних показників виявив сталість більшості з них в онтогенезі (табл. 1, 
2).Достовірно вищим у статевозрілих тварин обох видів виявився лише один з цих параметрів – вміст 
вільної міді в гемолімфі (рис. 1). Така різниця може пояснюватись тим, що нестатевозрілі молюски 
активно ростуть, отже у них відбувається швидкий синтез білків, в тому числі гемоціаніну. Тому 
більша частина міді, яка надходить до організму, витрачається на утворення нового гемоціаніну. В 
той же час, у статевозрілих тварин вільна мідь гемолімфи витрачається лише на нормальні процеси 
поновлення гемоціаніну. 

0
100
200
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400
500

мкмоль /л

H. pomatia H. luescens

Статевозрілі Нестатевозрілі
 

Рис. 1 – Онтогенетичні зміни вмісту вільної міді в сироватці гемолімфи H. lutescens та H. pomatia 
 
Крім того, у H. pomatia L. спостерігалося вірогідне зниження вмісту ліпідів у плазмі 

статевозрілих тварин у порівнянні з нестатевозрілими. Відносний вміст гемоціаніну у статевозрілих 
та нестатевозрілих тварин обох видів достовірно не відрізнявся. 

Таблиця 2 – Біохімічні параметри гемолімфи H. pomatia L. 
Параметр, одиниця n min M±m max Cv±SCv 

статевозрілі 
Білок, г/л 36 15,38 107,28±12,69 288,15 70,97±8,36 
Гемоціанін, г/л 38 4,55 33,69±3,36 77,18 61,48±7,05 
Негемоціанінові білки, г/л 33 1,221 77,85±12,39 274,27 91,45±11,26 
Загальна мідь, мкмоль/л 38 300,00 1660,26±139,88 2440,00 51,94±5,96 
Вільна мідь, мкмоль/л 41 35,50 338,09±30,35* 635,50 57,49±6,35 
Зв’язана мідь, мкмоль/л 38 177,50 1316,04±131,26 3015,00 61,48±7,05 
Кальцій, мкмоль/л 35 1,29 13,64±1,96 61,36 85,00±10,16 
Ліпіди, мкмоль/л 38 1,50 19,32±1,42* 38,00 45,21±5,19 
Залізо, мкмоль/л 25 26,32 65,32±5,43 105,29 41,58±5,88 

нестатевозрілі 
Білок, г/л 20 30,77 148,39±18,02 311,54 54,30±8,59 
Гемоціанін, г/л 19 5,91 41,61±8,11 121,27 84,91±13,77 
Негемоціанінові білки, г/л 17 31,05 105,13±19,37 302,45 75,95±13,02 
Загальна мідь, мкмоль/л 19 380,00 1822,63±311,97 4830,00 74,61±12,10 
Вільна мідь, мкмоль/л 20 63,00 190,50±22,95 400,00 53,88±8,52 
Зв’язана мідь, мкмоль/л 19 231,00 1625,42±316,63 4737,00 84,91±13,77 
Кальцій, мкмоль/л 17 2,27 10,35±1,44 22,88 57,22±9,81 
Ліпіди, мкмоль/л 19 2,50 32,27±4,39 59,50 59,31±9,62 
Залізо, мкмоль/л 11 25,27 58,01±5,75 84,24 32,85±7,00 

 
Характерною рисою обох видів є висока варіабельність більшості досліджуваних параметрів. 
Таким чином, встановлені базові рівні наступних біохімічних параметрів плазми гемолімфи: 

загальний білок, гемоціанін, негемоціанінові білки, загальні ліпіди, кальцій, залізо, вільна, зв’язана та 
загальна мідь наземних молюсків H. pomatia L. та H. lutescens Rssm. та діапазон їх 
внутрішньопопуляційної мінливості. У молюсків роду Helix L. в онтогенезі більшість досліджуваних 
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параметрів (вміст загального білка та його фракцій, кальцію, заліза, загальної та зв’язаної міді) 
залишаються сталими. Виявлено вірогідне збільшення концентрації вільної міді та зменшення вмісту 
загальних ліпідів у плазмі гемолімфи статевозрілих тварин. 

 
 

УДК: [633.1 : 581.142] : 577.122 
ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА РОСТ 

И ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВО-АМИНОКИСЛОТНОГО ОБМЕНА 
ПРОРОСТКОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И КУКУРУЗЫ НА ГЕРБИЦИДНОМ ФОНЕ 

И. А. Филоник 
Днепропетровский национальный университет, НИИ биологии 

 
Применение гербицидной обработки посевов сельскохозяйственных растений во все больших 

масштабах в мире приводит не только к загрязнению почв органическими токсикантами, но может 
оказывать и негативное влияние на культурные растения. Массовое загрязнение атмосферы 
промышленными выбросами и эффект глобального потепления создали экстремальные условия при 
выращивании зерновых культур в таких техногенно развитых регионах, как Днепропетровская 
область. Поэтому исследование влияния гербицидов и их композиций совместно с действием 
повышенной температуры на рост, развитие и ключевые процессы белково-аминокислотного 
метаболизма в проростках кукурузы и пшеницы актуально и необходимо для разработки 
технологических приемов выращивания сельскохозяйственных растений в условиях промышленно 
развитых регионов Украины в настоящее время и получения продукции высокого качества.  

Изучено влияние послевсходового комбинированного гербицида диалена С (диметиламинная 
соль 2,4 Д – 36,4%; дикамба – 3,6%), в диапазоне концентраций действующих веществ от 5 мг/л до 50 
мг/л и температурного стресса (+400С) разной продолжительности (от 5 до 72 часов), а также их 
совместного действия на ростовые и физиолого-биохимические показатели 6 – 9 – суточных 
проростков озимой пшеницы Перлына Лисостепу в модельных экспериментах. Проростки пшеницы 
выращивали на воде и растворах гербицида вначале в термостате при +250С (до пятых суток 
развития), затем – при комнатной температуре (+200С) и освещении лампами дневного света. 
Комбинированное воздействие гербицида и повышенной температуры, а также отдельно – 
температуры +400С с разной продолжительностью действия, изучали, выдерживая проростки в 
термостате при +400С. Изучали также влияние повышенной температуры (+470С, от 5 до 7 часов 
действия) и почвенного гербицида трофи (90% ацетохлора), применяющегося в полевых условиях 
под посевы кукурузы, в диапазоне концентраций от 5 мг/л до 20 мг/л на рост, развитие и 
биохимические показатели белково-аминокислотного обмена у проростков кукурузы гибрида Кадр 
267 МВ, выращенных в модельных экспериментах аналогично вышеописанному. Биологические 
опыты проводили в трехкратной повторности, экспериментальные данные были статистически 
обработаны по Доспехову [2], ошибка выборки для каждого статистического ряда не превышала 5% 
от средних. Определение содержания белка в растительных образцах проводили по методу [4], 
удельную активность протеолитических ферментов определяли по [5], удельную активность 
ингибиторов протеиназ – по методу [1], содержание свободных аминокислот проводили по методике 
[3]. 

Выявлено угнетение роста и развития проростков озимой пшеницы как при действии отдельно 
гербицида, и в большей мере – при использовании более высоких его концентраций (50 мг/л) и 
повышенной температуры, так и при их совместном действии. При малых интервалах действия 
температуры (от 5 до 24 часов) отмечено антагонизм действия гербицида и температуры на 
морфометрические показатели проростков, тогда как более длительное температурное воздействие 
(до 72 часов) на гербицидном фоне приводило к усилению ингибирования роста растений (синергизм 
их совместного действия). У растений кукурузы влияние повышенной температуры, гербицида трофи 
и их комплексное воздействие приводили в большинстве случаев к редукции морфометрических 
показателей проростков. 

При изучении влияния гербицида и повышенной температуры на белково-аминокислотный 
обмен и систему протеолиза в прорастающем зерне озимой пшеницы и кукурузы обнаружено, что 
непродолжительное действие одной температуры и совместное воздействие ее с комбинированным 
гербицидом диаленом С приводили к повышению содержания водорастворимых белков в зерне 
пшеницы, как адаптивной реакции растительного организма на действие стресс-факторов, но к 
снижению их содержания в зерне кукурузы при прорастании. Однако, при более длительном 
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воздействии повышенной температуры и гербицида выявлено редукцию содержания 
водорастворимых белков и в зерне пшеницы, более существенную – при действии более высоких 
концентраций гербицида (50 мг/л). Это соответствовало изменениям активности функционально 
активных белков системы протеолиза. Так, при более длительном воздействии температурного 
стресса отмечено существенное повышение активности нейтральных протеиназ и угнетение 
активности ингибитора химотрипсина в прорастающем зерне пшеницы. При этом обнаружено 
повышение активности ингибитора трипсина, как результат адаптивных процессов в растительном 
организме на действие комплекса факторов – комбинированного гербицида, широко 
использующегося под посевы озимой пшеницы и повышенной температуры.  

В прорастающем зерне кукурузы обнаружено угнетение активности нейтральных протеиназ до 
10 – 11 суток прорастания при действии как отдельно температуры, так и комплексного влияния 
температуры и гербицидного фона, при этом выявлено в большинстве снижение активности 
ингибитора трипсина. На более поздних этапах прорастания в зерне кукурузы отмечено повышение 
активности нейтральных протеиназ. Активность ингибитора химотрипсина была в большинстве 
случаев повышена в прорастающем зерне кукурузы как при действии температуры, так и комплекса 
факторов, как адаптивная защитная реакция растительного организма на изменяющиеся условия 
среды. Кроме этого, выявленное повышение активности ингибитора трипсина у пшеницы при 
действии стресс-факторов свидетельствует об активации защитных функций и в прорастающем зерне 
озимой пшеницы уже на ранних этапах развития растений.  

Обнаружено повышение содержания свободных аминокислот в корнях и зерне озимой 
пшеницы при проростании под действием непродолжительного температурного стресса (5 часов), а 
также при совместном воздействии повышенной температуры и малых концентраций гербицида 
диалена С (от 5 до 10 мг/л), как результат активации адаптивных процессов в проростках озимой 
пшеницы при действии комплекса факторов. У кукурузы выявлено снижение содержания свободных 
аминокислот в зерне при прорастании под действием температуры и температуры на гербицидном 
фоне, тогда как комбинированное воздействие этих факторов вызывало повышение содержания 
свободных аминокислот в корнях кукурузы при прорастании зерна, что могло быть следствием 
адаптивных процессов в проростках кукурузы при действии комплекса факторов. 

Таким образом, выявлено, что у проростков кукурузы при комбинированном воздействии 
повышенной температуры и гербицидного фона уже на ранних этапах прорастания наряду с 
угнетением роста проростков отмечено угнетение активности системы протеолиза (нейтральные 
протеиназы, ингибитор трипсина), что ведет к замедлению процессов расщепления белков при 
прорастании зерновки и снижению защитных функций растений. У озимой пшеницы отмечено, что 
длительное воздействие повышенной температуры в сочетании с более высокими концентрациями 
гербицида диалена С (20 – 50 мг/л) угнетают рост, развитие и адаптивные реакции у проростков 
озимой пшеницы на ранних этапах развития. Выявленные нарушения белково-аминокислотного 
обмена у растений кукурузы и озимой пшеницы при действии повышенных температур на 
гербицидном фоне могут привести в дальнейшем к негативным последствиям при выращивании этих 
культур в полевых условиях степного Приднепровья и промышленного технополиса. В целом при 
действии изученных факторов адаптивные реакции у растений кукурузы и озимой пшеницы имели 
как схожий характер, так и отличия, по которым озимую пшеницу можно отнести к более стойким к 
воздействию температурного стресса и гербицидного фона сельскохозяйственным культурам, а 
кукурузу – к менее стойким, и более чувствительным, что необходимо принимать во внимание при 
выращивании этих растений в условиях глобального потепления климата и интенсивного 
применения гербицидной обработки посевов. 

 
1. Винниченко А.Н., Филоник И.А., Бильчук В.С., Мосолов В.В. Влияние гена опейк–2 на 

активность ингибиторов протеиназ из зерна кукурузы // Физиология и биохимия культ. раст. – 
1988. – Т. 20. – № 5. – С. 493 – 497. 

2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – 351 с. 
3. Методы биохимического исследования растений / под ред. Ермакова А.И. – Л.: Агропромиздат, 

1987. – 422 с. 
4. Практикум по биохимии / под ред. Северина С.Е. – М.:МГУ, 1989. – 509 с. 
5. Fujimaki M., Arai S. Degradation of zeins during germination of corn // Agric. Biol. Chem. – 1977. – V. 
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УДК 54(072) 
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ ПО ПОЛУЧЕНИЮ «ФАРАОНОВЫХ ЗМЕЙ» 

Л. А. Яковишин, Е. Н. Корж 
Севастопольский национальный технический университет 

 
Занимательные опыты по химии позволяют искоренить явление хемофобии, получившего 

широкое распространение в современном обществе, углубить и расширить знания, полученные на 
уроке, приучить учащихся к самостоятельному, творческому поиску учебной информации. Широкая 
популяризация химических знаний способствует росту позитивного отношения к предмету и 
улучшению качества знаний. 

Одним из интереснейших химических опытов является получение «фараоновых змей». 
Классический вариант его проведения основан на реакции разложения роданида ртути(II), которая 
начинается при температуре выше 165 °С (Ф. Велер, 1820 г.) [1, 2]. 

 
Рис. 1 – «Змея», полученная при окислительной деструкции сульфаниламидных препаратов 
 
Недостатком этого опыта является использование и образование токсичных веществ. Более 

просто получить «фараонову змею» окислительным разложением лекарственного средства 
«норсульфазол» [3]. Однако применение его в индивидуальном виде в настоящее время ограничено. 
Он входит в состав комбинированных препаратов [4]. Поэтому для получения «змей» нами были 
опробованы другие сульфаниламидные препараты. 

На таблетку сухого горючего помещают таблетку лекарственного препарата и поджигают 
горючее. В ходе окислительного разложения сульфаниламидных препаратов выделяется много 
газообразных продуктов реакции, которые вспучивают лекарственную форму и формируют «змею», 
пористую внутри (рис. 1): 

NH2 S

O

O

NH С

NH

NH2 + 7O2 28C + 2H2S  + 2SO2  + 8N2  + 18H2O
t0

Сульгин

4 .

 
Образующуюся «фараонову змею» можно осторожно подцепить пинцетом и слегка вытягивать. 

В этом случае «змея» получается длиннее, а опыт становится более зрелищным (табл. 1). 
Эффектная «фараонова змея», закручивающаяся в спираль, получается из глюконата кальция. 

Она имеет светло-серый цвет с белыми пятнами. Длина «змеи» составляет примерно 10–15 см. 
Светлый оттенок «змеи» объясняется образованием в ходе реакции оксида кальция. Однако 
«глюконатная змея» непрочная и легко рассыпается. Учащимся демонстрируют, что наличие оксида 
кальция можно доказать путем его реакции с водой с последующим подтверждением щелочной 
реакции среды с помощью фенолфталеина. 
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Таблица 1 – Сульфаниламидные препараты, которые можно использовать для получения 
«фараоновых змей» 

Название препарата Структурная формула действующего вещества Примерная длина «змеи» 
из одной таблетки, см 

Сульгин 

NH2 SO2 NH С

NH

NH2

 

40–50 

Сульфадиметоксин 

NH2 SO2 NH

N

N

OCH3

OCH3

 

30–35 

Стрептоцид 

NH2 SO2 NH2

 

70–80 

Этазол N

S

N
NH2 SO2 NH

C2H5 

25–30 

Сульфадимезин 

NH2 SO2 NH

N

N
CH3

CH3

 

30–35 

Фталазол N

S

NH SO2 NHC

O

COOH  

20–25 

Бисептол – комбинированный 
препарат 

N
O

NH2 SO2 NH

CH3 
OCH3

OCH3

OCH3

CH2

N

N
NH2

NH2

 

20–25 

 
Опыты по получению «фараоновых змей» можно приурочить к темам «Амины» и «Углеводы». 

Рассматривая области применения анилина и глюкозы, учитель сообщает учащимся, что эти 
вещества используются для получения лекарственных препаратов. В этом случае учебный материал 
можно сопроводить демонстрациями окисления сульфаниламидных препаратов и глюконата кальция. 
Указанные выше опыты можно использовать и во внеклассной работе по химии. Кроме того, нами 
предложено проводить реакцию окислительного разложения сульфаниламидов для быстрого 
предварительного подтверждения их подлинности при фармацевтическом анализе. 

 
1. Манолов К. Великие химики: В 2 т. Пер. с болг. К. Манолова и С. Тасева / Под ред. Н.М. Раскина 

и В.М. Тютюнника. – М.: Мир, 1977. – Т.1. – С. 341. 
2. Алексинский В.Н. Занимательные опыты по химии: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 

1980. – 127 с. 
3. Клуб «Юный химик» // Химия и жизнь, 1988. – №3. – С. 80. 
4. Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2 т. – 13-е изд. – Харьков: Торсинг, 1997. – Т.2. – 

592 с. 
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УДК 547.918:547.922:543.421/.424:661.165.2:661.167.7 
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТРИТЕРПЕНОВЫХ ГЛИКОЗИДОВ С ХОЛЕСТЕРИНОМ 

Л. А. Яковишин1, М. А. Рубинсон1, Е. Н. Корж1, В. И. Гришковец2 
1Севастопольский национальный технический университет 

2Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского 
 
Характерной особенностью тритерпеновых гликозидов является их способность образовывать 

молекулярные комплексы с веществами разнообразной химической природы, в частности, с 
холестерином. Некоторые виды биологической активности гликозидов связывают с их 
комплексообразованием со стеринами клеточных мембран. Однако для ряда гликозидов 
комплексообразующая активность не выявлена или имеются противоречивые данные о ней [1–3]. 

Нами рассмотрено комплексообразование моно- и бисдесмозидного тритерпеновых гликозидов 
олеананового типа: 3-О-α-L-рамнопиранозил-(1→2)-О-α-L-арабинопиранозида (α-хедерин, соединение 1) 
и 3-О-α-L-рамнопиранозил-(1→2)-О-α-L-арабинопиранозил-28-О-α-L-рамнопиранозил-(1→4)-О-β-D-
глюкопиранозил-(1→6)-О-β-D-глюкопиранозида (хедеракозид С, соединение 2) хедерагенина. 

Гликозиды 1 и 2 являются действующими веществами лекарственных препаратов на основе плюща 
обыкновенного Hedera helix L. – геделикса и проспана [4, 5]. Препараты используются для лечения 
кашля. 

R1O

COOR2

OH

1

3

12

23

28

16

20

30

9

18

29

24

27

 
1, 2 

Гликозид R1 R4 
1 Rhapα–(1→2)-Arapα→ Н 
2 Rhapα–(1→2)-Arapα→ ←βGlcp-(6←1)-βGlcp-(4←1)-αRhap 

 
Нами подтверждено образование комплекса между гликозидом 1 и холестерином на основе данных 

ИК-спектроскопии. ИК-спектры веществ получали на приборе «Specord» IR75 в таблетках KBr. При 
анализе ИК-спектра комплекса обнаружено увеличение частоты поглощения СО-группы гликозида на 65 
см–1, что указывает на уменьшение полярности связи. Также наблюдается смещение полос поглощения 
ОН-групп (валентные колебания) для холестерина на –10 и –20 см–1, а для тритерпенового гликозида – на 
–20 и –25 см–1. Аналогичный эффект был выявлен при образовании комплекса холестерина с гликозидом 
голотурий голотоксином А1. Очевидно, такие изменения связаны с образованием межмолекулярной 
водородной связи между ОН-группой холестерина и СООН-группой гликозида. Возможно, также 
ассоциация ОН-группы холестерина с ОН-группами остатков рамнозы и арабинозы молекулы гликозида. 
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Изучение ихтиотоксической и моллюскоцидной активности комплекса (таблица 1) также 
подтверждает данные спектральных исследований о устойчивом комплексообразовании между 
гликозидом 1 и холестерином. Было показано, что активность комплекса в среднем примерно в 2 раза 
меньше, чем индивидуального гликозида. 

Бисдесмозидный гликозид 2 проявляет меньшую активность, что согласуется с ранее 
известными данными о низкой токсичности гликозидов с гликозилированной карбоксильной группой 
агликона [1–3]. Добавка холестерина к растворам гликозидов 1 и 2 наиболее существенно уменьшает 
токсичность гликозида 1. Это, вероятно, связано с образованием более устойчивого комплекса с 
холестерином. 

Таблица 1 – Ихтиотоксическая и моллюскоцидная активности гликозидов 1 и 2 
и их комплексов с холестерином 

Время экспозиции 
100LDt , мин 

Соединение LD100, 
моль/л 

Planorbis corneus Planorbis corneus 
var. rubra 

Melanoides 
tuberculata Brachydanio rerio 

10–2 3,3±0,2 3,7±0,3 2,0±0,2 3,0±0,3 
10–3 14,7±0,4 14,0±0,3 13,3±0,4 8,0±0,3 1 
10–4 56,0±1,0 В течение 60 мин 

не токсично 53,7±1,2 34,5±0,6 

10–2 5,0±0,1 4,6±0,1 3,5±0,2 5,0±0,2 
10–3 30,1±0,7 34,2±1,2 15,2±1,0 – Комплекс: 

1–холестерин 
10–4 В течение 60 мин 

не токсично 
В течение 60 мин 

не токсично 
В течение 60 мин 

не токсично – 

10–2 6,5±0,4 7,0±0,3 6,0±0,3 11,5±0,4 
10–3 32,1±1,2 32,0±1,1 29,1±0,9 21,0±1,1 2 
10–4 55,3±1,8 56,1±1,5 52,0±1,6 В течение 60 мин 

не токсично 
10–2 7,9±0,2 8,3±0,4 7,2±0,1 15,0±0,2 

10–3 В течение 60 мин 
не токсично 

В течение 60 мин 
не токсично 

В течение 60 мин 
не токсично – Комплекс: 

2–холестерин 
10–4 В течение 60 мин 

не токсично 
В течение 60 мин 

не токсично 
В течение 60 мин 

не токсично – 
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УДК: 93 (477.46) 
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА МІСТА УМАНЬ 

Л. О. Безлатня, Н. О. Гнатюк 
Уманський державний педагогічний університет 

 
Територія України на сучасному рівні розвитку геосистем має значне ландшафтне різноманіття. 

У зв’язку з господарською діяльністю людини на місці природних ландшафтів виникли штучні 
(антропогенний, агрикультурний, міський та ін.) 

Антропогенний ландшафт – ландшафт, властивості якого обумовленні людською діяльністю. 
Нами було досліджено один із антропогенних ландшафтів – державний історико-архітектурний 
заповідник «Стара Умань» (м. Умань, Черкаська область), який створено 18 квітня 2006 року за 
наказом Президента України. Питання про організацію цього заповідника ініційоване міською 
владою ще у 2003 році відповідно до прийнятої роком раніше стратегічної концепції розвитку Умані, 
у якій особлива увага приділяється туризму.  

До складу державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань», ввійшли такі 
будівлі: 
− Вулиця Садова 2. будинок побудований в 1912р. один з найпрекрасніших будинків центральної 

частини міста, що поставив заключний акорд у формуванні забудови центру. До 1917 року в 
будинку розміщувалися дворянські збори, паралельні класи жіночої гімназії і міська Дума. З 1930 
року у будинку розміщується інститут соціального виховання пізніше педагогічний ім. 
П.Г.Тичини, з 1999 – педагогічний університет. Будинок цегляний, складної конфігурації з 
наріжним вирішенням, триповерховий. В оформленні фасадів використанні декоративні мотиви 
неросійського стилю з настійливими деталями російських візерунків виконаних в техніці 
цегляної складки. 

− Вулиця Садова, 3 – будинок колишнього комерційного банку. Побудований в 1989 – 1900рр. 
Після 1917р. в будинку розміщувалися різні радянські установи та школи, нині тут знаходиться 
станція юних техніків. Будинок цегляний, П-подібний в плані, складної конфігурації, 
двоповерховий. В оформленні фасадів використанні декоративні елементи неоренесансну. 

− Вулиця Садова, 4. будинок колишнього готелю «Гран-готель». Побудований в 1899-1900 рр. на 
замовлення купця Льва Круглого. Будинок цегляний двоповерховий з високим цокольним 
поверхом. В оформленні головного фасаду елементи неоренесансну. 

− Вулиця Садова, 15. Житловий будинок, цегляний, прямокутний в плані зі зрізаним кутом 
головного входу, двоповерховий. В архітектурному оформленні будинку переплелися риси 
стилю неомодерну. 

− Вулиця Садова, 18. Будинок побудований в кінці ХІХ ст. в стилі раннього модерну. Будинок 
цегляний, прямокутний в плані, двоповерховий. Фасад п’яти частинний, основна увага приділена 
центрально розміщеному арочному входу. Архітектурне оформлення, підкреслене кольоровим 
вирішенням – сірі деталі бетонної пластини рельєфно виступають на рожевому фоні фасаду. 

− Вулиця Садова 51. Житловий будинок. Особняк розташований на підвищеній частині 
вул. Садова, що з’єднувала місто з парком «Софіївка». Побудований в 1850р. В художньому 
оздобленні будинку переважають риси неокласицизму. 

− Вулиця Радянська, 4. Гуртожиток кооперативного училища. Побудований у 1956р. Будинок 
цегляний, П-подібний в плані, триповерховий з наріжним вирішенням. В оформленні фасадів 
використані елементи класичного стилю.  

− Вулиця Радянська, 6. Житловий будинок, побудований в 1956р. Будинок цегляний, П-подібний в 
плані, з наріжним вирішенням. Фасад, що виходить на вул.. Радянська – триповерховий, на пров. 
Некрасова – двоповерховий: в оформленні фасадів використані елементи класичного стилю.  

− Вулиця Радянська, 10 Колишній готель «Лондон». Будинок розташований на одній із 
центральних магістралей міста. Побудований в 1901р. в стилі раннього модерну. Головний фасад 
вирішений в традиційні для класицизму п’ятипільній системі.  В оздобленні фасадів домінує 
вертикальне членування, яке замовлене трьома висями ризалітів і підхоплене пілястрами з 
накладним вертикальним рисунком дерев’яний храм великих вітрин першого поверху. 

− Вулиця Радянська, 28. Житловий будинок, побудований в 1870р. Головний фасад оздоблений 
парадно, в стилі неоренесансну. 

− Вулиця Радянська, 39 Святомиколаївський собор побудований в 1809-1812рр. нині собор є 
діючим. В 1999р. було встановлено купол і хрест на відновленій дзвіниці. 
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− Вулиця Жовтневої Революції, 4. Військовий собор. В 1832р. на кошти Потоцького було 
побудовано великий цегляний будинок. В 1921р. Військовий собор було закрито. Будинок 
перебудували, зняли куполи, зробили внутрішнє переобладнання. В 1936р. в приміщенні було 
відкрито кінотеатр, якому в післявоєнні роки було присвоєно ім’я І.Д. Черняхівського, який на 
даний час не працює. 

− Вулиця Жовтневої Революції, 25. Чоловіча гімназія. Побудований в 1896р. за проектом 
архітектора Городецького. Будинок цегляний двоповерховий Т-подібний в плані,  декорований 
фігурною цеглою. Вікна другого поверху арочного типу. 

− Вулиця Жовтневої Революції, 31. Приватний будинок лікаря М.Піотровської, побудований в 
1900 – 1902рр. Будинок цегляний, Г-подібний в плані, двоповерховий. В архітектурному декорі 
використані елементи неоренесансну. Головний фасад прикрашений металевою решіткою – 
парапетом, розміщеного над карнизом між трубами. Ажурна огорожа балкона в центральній 
частині будинку доповнює архітектурне оформлення фасаду. З 1924р. тут розміщується 
Уманський краєзнавчий музей. 

− Вулиця Жовтневої Революції, 35. готель «Новоєвропейський». Побудований в 1901-1902рр. на 
кошти В.Фанштейна, власника чавунно-ливарного заводу. Будинок цегляний, П- подібний в 
плані, побудований з використанням елементів неоренесансну. Будинок розміщений на розі двох 
вулиць, рівноцінно оформлені два фасади, вугол будинку зрізаний.  

− Вулиця Коломенська, 2. Костьол Успіня Богородиці. Побудований в 1826р. в стилі пізнього 
класицизму. Головний східний фасад акцентовано чотириколонним портиком тосканського 
ордену, піднятий на ступінчастий стилобат і несучим антаблементом з тригліфами по фризу і 
модельованими під карнизом, завішений трикутним фронтом, стіни бокових фасадів ритмічно 
розчленовані віконними отворами з на півциркульними перемичками, завершені антаблементом, 
аналогічним головному фасаду. В 1974р. в приміщенні костьолу було відкрито Картинну 
галерею. 

− Вулиця Коломенська, 7. Жіноча гімназія відкрита в 1900р. В архітектурному оформленні 
будинку співіснують елементи раннього модерну неросійського стилю «російського узору», 
виконаного цегляною кладкою, з мотивами модерну, що виявляється в гладеньких площинах стін 
і скупому декорі першого поверху. Фасади відзначені високою технічною майстерністю 
оздоблюваних робіт. В будинку в теперішній час розміщується школа-гімназія.  

− Вулиця Коломенська, 9. Будинок побудований у  1898-1900рр. на замовлення Б. Ланда. В 
архітектурному декорі використані елементи неоренесансну у поєднанні з елементами раннього 
модерну. В 1950р. його пристосовано під гуртожиток технікуму механізації.  

− Вулиця Радянська, 31 – найстаріша споруда міста, що збереглась до нашого часу. Будинок 
побудований у 1764р. як католицька школа уніатських монахів. Монастир заснував граф 
Потоцький. З 1998р. розпочато роботу над документацією з реставрації цієї пам’ятки. 
Метою створення державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань» є 

реконструкція архітектурних пам’яток, розширення туристичної інфраструктури, покращання 
благоустрою міста Умань. Усе це, безперечно, сприятиме поступовому перетворенню міста у один з 
найбільших туристичних центрів України. 
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НРАВСТВЕННЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О. Б. Богатырева  
Таврическая государственная агротехническая академия 

 
Вопросы экологического образования имеют профессиональную и нравственную значимость. 
Профессиональное значение экологического образования определяется отношением 
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специалистов к применению полученных знаний в практической деятельности. 
Нравственный аспект экологического образования обусловлен формированием отношения 

человека к окружающей среде в процессе жизнедеятельности. При этом определяющую роль играет 
взаимодействие нравственных ценностей человека и экологического сознания. 

Значение экологии как отрасли знаний получило широкое развитие в XX веке в связи с 
развитием научно-технического прогресса во всех сферах деятельности человека и усилением 
катаклизмов в природе, связанных с техногенезом. 

В условиях глобального экологического кризиса выживание человечества зависит от степени 
организованности общества и государства, от сознания ответственности, которое должно 
пронизывать мысли и действия людей. В этой связи возрастает нравственное значение 
экологического образования. Каждый человек, чувствуя свою личную ответственность, должен 
контролировать свои поступки и действия, как между окружающими его людьми, так и миром, в 
котором он существует. Научно-техническая революция, охватившая мир после Второй Мировой 
войны, не сопровождалась сознанием гармонии с природой, а напротив, сопровождалась концепцией 
рационализма. Механистический взгляд на мир способствовал хищнической эксплуатации 
природных ресурсов, неограниченной торговой экспансией и развитию нового социально-
экономического порядка, позволившего поработить как человека, так и «природу». 

Деградация природной среды, ее разрушение постепенно осознаются обществом. Средства 
массовой информации освещают различные аспекты экологических проблем: истощения природных 
ресурсов, потери продуктивности земель, загрязнения воздуха и воды, экологических ограничений 
экономики, вызванных катастрофами, сокращением вредных производств и др. 

Однако недостаточно исследуются «глубинные основания» экологических проблем. В 
большинстве случаев рассматриваются последствия экологического кризиса, а не причины, 
вызвавшие его, или мотивов, способствующих ухудшению общей экологической ситуации. 

Экологический кризис связан с традиционными моделями взаимоотношений между человеком 
и природой, основанными на убеждении человека в собственном превосходстве над природой. 
«Энвайроментальные проблемы связаны с другими проблемами в нас самих и в обществе. Это чисто 
человеческие проблемы, поскольку природа сама по себе совершенна и не создает проблем». (1, 
с. 129). 

Приведенное выше высказывание канадского эколога Дрексона свидетельствует о 
необходимости изменения культурологической основы общества, ибо возникающие трудности – это 
проблемы культуры и образа жизни с человеческой деятельностью вообще и с совершенствованием 
технологий. 

В связи с этим возникает необходимость в формировании соответствующей системы 
ценностей, которая, будучи интегрированной в прогрессивную политику и экономику, позволит не 
только разрешить экологическую проблему, но и окажет огромное позитивное влияние на развитие 
человечества в целом. 

Система ценностей формируется в социальном контексте – на уровне макропроцессов, 
происходящих в культурно историческом поле, а также на микроуровне – во взаимодействии 
индивида с другими людьми – в семье, школе, малых социальных группах, формальных и 
неформальных организациях. 

Экологические ценности располагаются в разных социальных измерениях, среди которых 
наиболее важным следует считать образование и воспитание, ибо экологическое воспитание одного 
поколения – это ключ к социальным изменениям в следующем поколении. 

Концепция экологического воспитания и образования в отечественной педагогике имеет свои 
традиции, хорошо разработанную методическую и теоретическую базу. 

Система всеобщего просвещения в области охраны природы на современном этапе состоит из 
четырех ступеней, из них: 

I ступень – дошкольное воспитание (дома и в детском саду), которому придается большое 
значение, так как именно в раннем детстве складываются основные представления об окружающем 
мире и природе. 

II ступень – природоохранное просвещение в средней школе. Это важнейшая ступень. 
III ступень – система экологического и природоохранного образования в высших учебных 

заведениях разных степеней аккредитации. 
IV ступень – подготовка специалистов в области экологии и охраны природы. (2, с. 133). 
С 1985 года во всех ВУЗах введено непрерывное (сквозное) экологическое образование, 

спецкурсы по экологии и охране природы. 



 Розділ 10. Біологічна та екологічна освіта  

 573

Наряду с этим следует отметить, что официальные учебные программы, также и формальное 
образование не всегда стимулируют как у студентов, так и у преподавателей критическое мышление, 
стремление к самостоятельному познанию. По мере перехода от одного курса к другому, число 
задаваемых студентами спонтанных вопросов быстро уменьшается. Попав в ВУЗ, молодой человек 
расспрашивает тех, кто должен знать больше о вещах, его интересующих. Однако проходит 
некоторое время, и студент начинает сдерживать свое любопытство, ибо усваивает истину: Вопросы 
задает преподаватель. Педагоги, в свою очередь, задают лишь те вопросы, ответы на которые сами 
знают. Они спрашивают не из любопытства, а чтобы удостовериться, что студенты усвоили 
необходимые «запасы» знаний. Студентов учат слушаться преподавателей, иначе к ним могут быть 
применены различные санкции. Под угрозой санкций «правильная» информация оседает в головах 
как вклад в банке, становясь мертвым грузом, с которым они и выходят в мир, им остается лишь 
приспособиться к нему. 

Формальное образование имеет «скрытые» стороны, такие как обучение послушанию и 
лояльности, соперничеству и расслоению студентов и др., что в свою очередь порождает 
противоречие между знанием и действием в соответствии с этим знанием. 

Все вышесказанное позволяет нам предположить, что в современном экологическом 
образовании возможно существование противоречия между формальной стороной образования и его 
эффективностью. 

При выявлении эффективности экологического образования представляется целесообразным 
использование возможностей социологического анализа, имеющего свой собственный центр 
аналитической фокусировки. 

Привилегия социологического подхода заключается в знании основных компонентов 
социальной структуры и основных моментов личностей, функционирующих в этой структуре. 
Экологическое сознание, формирующее экологическое поведение, в конечном итоге представляет 
собой социальное действие, анализ которого предполагает исследование мотиваций субъекта 
деятельности. 

Для определения эффективности экологического образования В.В. Трещевым и 
Е. А. Сенюшкиным разработана методика проведения социологического исследования студентов 
ВУЗов, изучающих экологические дисциплины. 

Методика позволяет: выявить наиболее эффективные формы экологического образования, 
способствующие не только усвоению экологических знаний, но и формирующих навыки 
экологического поведения; выяснить установку респондентов на изучение экологических дисциплин; 
изучить намерения студентов применять экологические знания в будущей профессиональной 
деятельности; выявить степень действительной применяемости экологических знаний у студентов, 
изучивших основные экологические дисциплины; выявить корреляцию между социальным 
происхождением респондентов и основными моделями экологического поведения; изучить 
представление студентов-экологов о квалификации и профессионализме в экологической 
деятельности; исследовать мнение студентов о наиболее эффективных формах экологического 
образования и воспитания. 

Для проведения социологического исследования разработана программа, необходимый 
инструментарий (анкета или опросный лист), осуществлен сбор социологической информации, 
анализ и интерпретация полученных данных. 

В результате исследования выявлена степень эффективности экологического образования в 
высших учебных заведениях. Методика может использоваться преподавателями экологических 
дисциплин, педагогами, социологами и другими специалистами высших учебных заведений. 

В заключении следует отметить, что профессиональное и нравственное значение 
экологического образования на всех ступенях развития человека способствует формированию общей 
культуры, ибо, думая о природе в процессе труда, он вынужден думать о себе и других, так как он и 
другие – едины с природой. Сохранить себя мы можем лишь тогда, когда сохраняем природу, мир. 

 
1. Drengson A.R. Beyong environmental crisis: From technocrat to planetary person. N.Y. etc: Lang, 1989. 
2. Лаптев А.А. Страна и оптимизации окружающей среды. Киев, 1990. 
3. Трещев В.В., Сенюшкин Е.А. О профессиональном и нравственном аспектах экологического образования 

//Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана.- Киев, 1997. – С. 51. 
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УДК: 378.937: [37.035.5 : 502] 
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ І ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ЗАСОБУ ЯКІСНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

Т. П. Вербенець, С. В. Лапшина  
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут  

 
Екологічна ситуація, що нині склалася на планеті, поставила людство перед розв’язанням 

цілого спектру проблем наукового, технічного, економічного й соціального характеру. Віднайти 
ефективні засоби і шляхи захисту природного середовища від знищення – найважливіше 
загальнолюдське завдання. Необхідно зберегти природу не тільки як середовище існування людини, а 
й як обов’язкову основу її гармонійного розвитку. Усвідомлення того, що діяльність людини 
призводить до фатальних змін у природі, підтверджує, що гармонізація взаємовідносин людства з 
навколишнім середовищем неможлива без розв’язання екологічних і технічних проблем. Необхідно 
змінити споживацьке ставлення людства до довкілля. 

Одним із засобів попередження руйнування навколишнього середовища є формування 
свідомості суспільства в цілому та індивідуума зокрема. Оскільки сьогодні суб’єктивному фактору 
належить провідне місце в динаміці соціоприродних процесів, то від способу мислення людей у 
більшості випадків залежить стратегія природокористування. Екологізація свідомості є важливою 
умовою оптимізації взаємовідносин суспільства і природи, що виконує регулювання діяльності 
людини в довкіллі. 

Мета цієї статті полягає в тому, щоб визначити й обґрунтувати умови підвищення ефективності 
процесу формування екологічної культури студентів на прикладі системи роботи з екологічного 
виховання в Харківському гуманітарно-педагогічному інституті. 

На початку 21-го століття молодь вступає не лише у світ прогресу науки, техніки та інших 
людських досягнень, а й у світ негативних наслідків цього прогресу: забруднення атмосфери, 
деградація земель, демографічний вибух тощо. Отже, світ навколо нас уже не може 
самоочищуватися, йому необхідна допомога. На всій світовій кулі вже немає жодної екологічно 
чистої держави. З 1992 року вся територія України вважається зоною екологічного лиха. Загинуло 
багато рік, Чорне та Азовське моря нині на межі загибелі. Запаси чорнозему та гумусу значно 
зменшились. Екологічні проблеми можна перелічувати до нескінченності. Однак мало тільки 
говорити, треба діяти, володіючи певною інформацією. 

Молодь нашої країни, на жаль, не опікується розв’язанням екологічних проблем, тому що не 
озброєна необхідними знаннями. Логічно чіткої та ефективної системи екологічної освіти та 
виховання, на жаль, не існує в жодній країні світу.  

Для забезпечення результативності екологічної освіти необхідний міждисциплінарний синтез і 
вивчення екології в єдності з іншими науками про природу і закони розвитку суспільства. Ці знання 
забезпечує інтегрований спецкурс «Основи формування екологічної культури особистості», який 
запроваджено в навчальному процесі Харківського гуманітарно-педагогічного інституту. 

Спецкурс розраховано на майбутніх педагогів загальноосвітніх дошкільних і навчальних 
закладів. Мета спецкурсу – озброєння студентів системою основних екологічних понять і процесів, 
знання яких мають стати основою екологічного світогляду, екологічних переконань, відповідної 
поведінки майбутнього фахівця-організатора навчально-виховної роботи з дітьми.  

Суспільству сьогодні потрібні виховані, високоосвічені та культурні в екологічному аспекті 
люди. Саме тому так важливо розпочинати екологічне виховання з дошкільного віку. Свідоме й 
бережливе ставлення необхідно формувати в сім’ї та школі змалку за умов активного прилучення 
дітей до екологічної культури.  

Екологічний світогляд – це продукт освіти; його становлення відбувається поступово протягом 
багатьох років життя і навчання людини. Початок цього процесу припадає на період дошкільного та 
молодшого шкільного віку, коли закладаються перші основні світосприйняття та практичної 
взаємодії з предметно-природним середовищем. Ці знання і вміння забезпечують дитині адаптацію до 
самостійного життя та самореалізацію. 

Успіх екологічного виховання значною мірою залежить від практичної та методичної 
підготовки педагогів. Підготовка вихователів, учителів здійснюється через екологізацію всіх циклів 
навчальних дисциплін відповідно до навчальних планів та позааудиторної роботи, навчально-
пошукової та науково-дослідної роботи студентів, що є однією з умов системи екологічного 
виховання в Харківському гуманітарно-педагогічному інституті. 
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На лекційно-семінарських заняттях запроваджуються різноманітні форми та методи навчання. 
Особлива увага приділяється спостереженню за живими об’єктами куточка живої природи інституту, 
організацію екскурсій, семінарських занять у формі тренінгів та ігор, мозкової атаки, проведення 
практичних занять з використанням комп’ютерів. 

Важливу роль у підготовці майбутніх фахівців до здійснення екологічного виховання відіграє 
позааудиторна робота. 

Одним із ефективних заходів позааудиторної роботи є організація та проведення студентських 
науково-практичних конференцій з екології, циклів бесід, зустрічей з фахівцями-екологами, 
конкурсів плакатів екологічного спрямування, вікторин, брейн-рингів, круглих столів тощо. 

Результатами позааудиторної роботи студентів є підготовка збірників конспектів занять з 
екологічного виховання, сценаріїв екологічних ігор, природоохоронних стежин, бесід, вікторин, що 
студенти використовують під час проходження практики в дошкільних і навчальних загальноосвітніх 
закладах. 

Усе вище зазначене створює сприятливі умови для усвідомлення студентами значення 
екологічного виховання не тільки як глобальної проблеми сучасності, а й забезпечує вироблення 
практичних умінь і навичок застосування набутих знань в організації навчально-виховного процесу з 
дітьми.  

 
1. Бунин А. П. в дружбе с людьми и природой. Книга для учителей. –М., 1991 
2. Екологічне навчання і виховання молодших школярів /Початкова школа. – 1997 -№3. -/14/ 
3. Класична педагогіка // під. ред. Нечепоренко Л.С., Подоляк Я.В. – Харків: Основа, 1998. – С. 159-167 
4. Писарчук Є.А., Кухта Л.М. Екологічне виховання учнів. – Київ, 1990 
5. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання учнів // за ред. проф. Демиденко В. К. – К., 1996. – С. 119 -
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ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «РАДІОБІОЛОГІЯ» СТУДЕНТАМ БІОЛОГІЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

А. І. Дворецький, Т. В. Ананьєва 
Дніпропетровський національний університет 

 
Останніми десятиліттями проблема біологічної дії іонізуючих випромінювань стає дедалі 

актуальнішою. Це зумовлено невпинним зростанням кількості радіоактивних речовин у довкіллі й 
підвищення інтенсивності ультрафіолетових променів, які частково відносять до іонізуючих, 
унаслідок чого людина й будь-які інші організми (тварини, рослини, мікроорганізми, віруси) 
зазнають усе більшого впливу іонізуючих випромінювань. До підвищеного радіоактивності 
навколишнього природного середовища призводить насамперед подальший розвиток ядерної 
енергетики, розширення використання джерел іонізуючих випромінювань у медицині й 
промисловості, а також радіоактивних речовин у техніці й наукових дослідженнях. Згубна дія 
ультрафіолетових променів посилюється внаслідок руйнування озонового шару атмосфери, хімічний 
склад якої змінюється через техногенні забруднення. 

Радіоактивне забруднення біосфери відбувається в результаті випробування ядерної зброї, 
аварій на об’єктах атомної енергетики, під час експлуатації уранових копалень та переробки ядерного 
палива. Найтяжчими для людини й біоти стали наслідки аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції в 1986 р. – найбільшої в історії цивілізації техногенної катастрофи. Отже, людині 
необхідно вміти протидіяти негативному впливові іонізуючих випромінювань на біологічні системи, 
насамперед на свій організм, а тому надзвичайної ваги набувають знання механізмів дії радіації на 
живі клітини і речовини, що входять до їхнього складу. Разом із тим численні ефекти дії іонізуючої 
радіації мають велике практичне значення у медицині, генетиці, сільському господарстві, 
біотехнології, що потребує цілковитого розуміння суті процесів, які відбуваються в опромінених 
біологічних системах. 

Тому радіобіологічна освіта є невідкладним завданням вищих навчальних закладів України, 
мета якої – формування у студентів реального уявлення про іонізуючі і неіонізуючі випромінювання 
як фактори довкілля, подолання таких ментальних помилок, як радіофобія або радіоейфорія, що 
являють собою наслідки загальної неосвіченості в галузі радіаційної біології і радіаційної екології. 

В Дніпропетровському національному університеті дисципліна «Радіобіологія» викладається як 
загальнобіологічна усьому складу студентів біолого-екологічного факультету денної і заочної форм 
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навчання у 4-му навчальному році. Викладання дисципліни вміщує 18-годинний лекційний курс і 
курс лабораторних занять (18 годин); загальний обсяг курсу – 81 година, в тому числі 36 аудиторних і 
45 годин, відведених для самостійної роботи. Дисципліна «Радіобіологія» безпосередньо пов’язана з 
низкою загальноосвітніх, загальнобіологічних дисциплін, таких як: «Неорганічна хімія», розділ 
«Особливості хімії радіоактивних елементів»; «Фізика», розділ «Ядерна фізика»; «Загальна 
цитологія»; «Гістологія»; «Фізіологія людини та тварини»; «Біохімія»; «Біофізика»; «Загальна 
гідробіологія»; «Гідрохімія»; «Водна токсикологія»; «Санітарна гідробіологія» та ін. 

Метою курсу «Радіобіологія» є відтворення у свідомості студентів загальної картини 
біологічної дії іонізуючих випромінювань від будь-яких джерел, а також реакції біологічних систем 
різних рівнів організації на радіаційний вплив, та можливостей модифікувати (штучно послабляти чи 
підсилювати) радіаційний ефект. 

Лекційний курс містить такі основні теми: 
1. Визначення радіобіології як науки. Історія і етапи розвитку радіобіології. 
2. Характеристика іонізуючих випромінювань, їх взаємодія з речовиною. Фізичні параметри 

радіобіологічних процесів. 
3. Джерела опромінення людини й біоти іонізуючою радіацією. Природні і штучні джерела. 

Ядерно-паливний цикл. 
4. Пряма і непряма дія іонізуючого випромінювання. Утворення вільних радикалів. Первинні 

радіотоксини і ланцюгові реакції. Стохастична теорія. 
5. Реакції клітин на опромінення. Критерії клітинної радіочутливості. Радіочутливість клітини на 

різних стадіях клітинного циклу. Форми клітинної загибелі. 
6. Радіочутливість тканин, органів. Радіаційні синдроми. Критичні й некритичні органи. 
7. Променева хвороба людини, гостра і хронічна форми. Віддалені наслідки опромінення. 
8. Особливості ураження інкорпорованими радіонуклідами. Дія малих доз радіації. Ефекти 

неіонізуючого випромінювання. 
9. Механізми модифікації дії іонізуючих випромінювань. Радіопротектори і радіосенсибілізатори. 

Фізичний та біологічний протипроменевий захист, загальні принципи і практичні аспекти. 
Курс лабораторних занять з «Радіобіології» надає змогу студентам підкріпити теоретичні 

знання, отримані на лекціях, прикладами їх застосування в практично-прикладному аспекті. Метою 
лабораторного курсу є ознайомлення студентів з принципами і нормами радіаційної безпеки та 
оволодіння ними прийомами і навичками кількісної оцінки і порівняння радіаційних рівнів, 
користування дозіметричними і радіометричними приладами. До тематичного плану входять такі 
лабораторні заняття: 
1. Поняття про іонізуючу радіацію і природні джерела іонізуючих випромінювань. Поняття про 

радіонукліди та радіоактивні ізотопи. Класифікація радіоактивних речовин за токсичністю. 
Загальні відомості з техніки безпеки під час роботи з радіоактивними речовинами. 

2. Штучні джерела іонізуючих випромінювань. Шляхи надходження штучних радіонуклідів в 
довкілля, техногенний радіоактивний фон. Застосування іонізуючих випромінювань в медичній 
практиці і наукових дослідженнях. Ознайомлення з роботою рентгенівської медичної установки 
РУМ-17 в науковій рентгенлабораторії ДНУ. Ознайомлення з принципом дії рентгенівської 
трубки. 

3. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Іонізаційні лічильники Гейгера. Сцинтиляційні 
лічильники. Сучасні прилади дозиметрії і радіометрії. 

4. Наукові основи гігієнічного нормування іонізуючих випромінювань. Норми радіаційної безпеки 
України (1997). Принципи дозиметрії, дозиметричні величини й одиниці. Відносна біологічна 
ефективність іонізуючих випромінювань. 

5. Ознайомлення з принципом роботи сцинтиляційного радіометра СРП-88Н. Визначення за 
допомогою СРП-88Н інтенсивності гама-фону будівель і споруд, розташованих в студмістечку 
ДНУ. Оцінка і порівняльний аналіз гама-активності будівельних матеріалів. 

6. Розв’язання задач щодо перерахунку дозових навантажень і порівняння кількісних характеристик 
різних видів іонізуючих випромінювань. 

7. Поняття про радіаційну експертизу об’єктів довкілля. Ознайомлення з загальними принципами і 
вимогами до відбору проб грунту, рослинності, води. Відбір проб і радіаційна експертиза 
об’єктів сільськогосподарського виробництва. 
Форми самостійної роботи студентів – опрацювання рекомендованої обов’язкової і додаткової 

літератури, підготовка і аудиторний захист аналітичних оглядів, виконання індивідуальних завдань. 
Методи поточного контролю – семінари, співбесіди, тестування, контрольні роботи. 
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Рекомендована учбова література: 
1. Ярмоненко С.П. Радиобиология человека и животных. – М.: Высшая школа, 2004. 
2. Гродзинський Д.М. Радіобіологія: Підручник. – К.: Либідь, 2001. 
3. Кудряшов Ю.Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения). – М., 2004. 
4. Пристер Б. С. и др. Основы сельскозяйственной радиологии. – К.: Урожай, 1988. 
5. Гудков І.М., Віннічук М.М. Сільськогосподарська радіобіологія.- Житомир, 2003. 
6. Журавлев В.Ф. Токсикология радиоактивных веществ. – М.: Энергоатомиздат, 1990. 
7. Глазко В.І. та ін. Українсько-англо-російський тлумачний словник з радіобіології та 

радіоекології. – К : Чорнобильінтерінформ, 2001. 
8. Дворецький А.І., Севериновська О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із 

курсу «Радіобіологія». – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2002. 
 
 
УДК: 547+502 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС «ВОДНАЯ РАДИОЭКОЛОГИЯ» 
ЕГО РОЛЬ И ЗАДАЧИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ, 

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
А. И. Дворецкий, А. С. Белоконь 

Днепропетровский национальный университет 
 
Специальный курс «Водная радиоэкология» ставит своей целью обеспечить качественную 

подготовку студентов специализирующихся в области водных биоресурсов. В связи с этим 
программа составлена таким образом, чтобы ознакомить студентов с основными свойствами 
радиоактивных веществ, биологическими основами действия ионизирующих излучений, 
токсикологией основных радиобиологически значимых радионуклидов, путями миграции и 
распределения их в системе почва-раствор, вода-пресноводные организмы-грунты, механизмами 
накопления радионуклидов гидробионтами, задачами в области мониторинга радионуклидного 
загрязнения окружающей среды в связи с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС и работой 
ядерно-топливного цикла (ЯТЦ). 

В процессе изучения дисциплины студент должен изучить и знать: физические основы 
радиоэкологии, биологические основы действия ионизирующих излучений различной природы на 
биологические объекты, пути миграции и распределение радионуклидов в системе почва-раствор, 
накопление радионуклидов в гидробионтах, грунтах водоемов, действие радионуклидов на 
гидробионты, основы мониторинга, радионуклидного загрязнения окружающей среды, 
экологические последствия аварии на ЧАЭС. 

В процессе практической подготовки студент должен освоить и уметь: отобрать и подготовить 
пробы воды, гидробионтов, грунтов для радиохимического анализа с последующей их обработкой на 
основном радиометрическом оборудовании, определять содержание цезия-137 и стронция-90 в воде, 
грунтах, гидробионтах; определять коэффициенты накопления радионуклидов. Практическая 
подготовка студентов ведется на базе отдела гидробиологии, ихтиологии и радиобиологии НИИ 
биологии ДНУ.  

Этот курс базируется на изучении следующих дисциплин: физике (раздел строение атома и 
атомного ядра, неорганической химии (особенности химии радиоактивных элементов), общей 
гидробиологии, гидрохимии, общей и частной ихтиологии, биологических основах рыбного 
хозяйства, экологической физиологии и биохимии рыб, прудовом и индустриальном рыбном 
хозяйстве, санитарной гидробиологии. 

В процессе изучения дисциплины уделяется внимание следующим вопросам: предмету и 
задачам курса водной радиоэкологии, где рассматриваются вопросы строения атома, атомного ядра, 
явления радиоактивности, радиоактивных свойств, взаимодействию радиоактивных излучений с 
веществом, образованию радионуклидов, источников их поступления в окружающую среду, 
природным и искусственным излучателям, основным видам ядерных реакций. В разделе 
биологические основы действия ионизирующих излучений на биологические объекты 
рассматриваются физико-химические процессы, происходящие в живых тканях при воздействии 
ионизирующих излучений на организм. Уделяется внимание современным представлениям о 
механизмах биологического действия ионизирующих излучений на молекулярных и клеточных 
уровнях, зависимости биологического действия излучений от дозы, мощности излучения, проблемам 
естественного, искусственного радиоактивного фона и действия малых доз ионизирующей радиации. 
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В разделе «Миграция и распределение радиоактивных изотопов в системе почва – раствор» уделяется 
внимание изучению влияния рН раствора, концентрации ионных носителей, стабильных изотопов, 
искусственных комплексонов, прочности фиксации радиоизотопов в почве. В разделе «Накопление 
радионуклидов водными растениями» рассматриваются вопросы накопления радионуклидов в 
зависимости от концентрации в воде изотопных, неизотопных носителей, рН среды и физико-
химического состояния радионуклидов, влияния света, температуры, сезонов года, трофности 
водоема, роли отмирающих растений в накоплении радионуклидов, прочности фиксации 
радионуклидов в живой и отмирающей массе водных растений. В лекции «Накопление 
радионуклидов пресноводными животными» рассматриваются вопросы накопления радионуклидов 
разными видами животных, развивающейся икрой рыб, личинками рыб, рыбами. В разделе 
«Накопление радионуклидов в грунтах водоемов» рассматриваются вопросы накопления 
радионуклидов различными типами грунтов в зависимости от щелочно-кислотных условий среды, 
температуры, сезона года. В главе «Действие радионуклидов на гидробионты» рассматриваются 
вопросы радиочувствительности гидробионтов при радиоактивном загрязнении водоемов, а также 
действия ионизирующей радиации на сообщества гидробионтов. В главе «Мониторинг загрязнения 
окружающей среды» уделяется внимание основным задачам мониторинга, требованиям к программе 
мониторинга, к планированию программ мониторинга, а также мониторинговым исследованиям 
окружающей среды и изучению последствий аварии на ЧАЭС. В спецкурсе определены темы 
курсовых работ: методы изучения путей миграции и накопление радионуклидов пресноводными 
животными; токсикология цезия-137 и стронция-90 и методы их определения; влияние различных 
факторов на накопление радионуклидов различными растениями; накопление радионуклидов в 
грунтах водоемов; накопление радионуклидов в пресноводных рыбах и моллюсках и др. 

Студентам при выполнении курсовых работ и изучении дисциплины предоставляют список 
рекомендуемой литературы, наглядных пособий, методических указаний, а также представлена 
тематика самостоятельных работ. 

Результаты, полученные студентами в процессе практической подготовки, используются для 
написания статей на студенческие конференции, которые проводятся в различных ВУЗах, также 
студенты принимают активное участие в студенческих семинарах и олимпиадах. 

Таким образом, курс лекций, который включает теоретическую и практическую части 
обеспечивает качественную подготовку студентов в области водных биоресурсов. Полученные 
знания позволяют молодым специалистам квалифицированно разобраться в сложной экологической 
ситуации, в случае необходимости критически подойти к ее оценке, и, возможно, не ожидая 
инструкций в чрезвычайной ситуации, принять самостоятельное правильное решение.  

Рекомендуемая учебная литература: 
1. Куликов Н.В., Чеботина М.О. Радиоэкология пресноводных биосистем. Свердловск, 1988. – 

129 с. 
2. Куликов Н.В., Молчанова И.В. Континентальная радиоэкология (Почвенные и пресноводные 

экосистемы). – М.: Наука, 1975. – 184 с. 
3. Морская радиоэкология / Под ред. Г.Г. Поликарпова. – К, 1970. – 275 с. 
4. Поликарпов Г.Г., Егоров В.Н. Морская динамическая радиохемоэкология. – М.: Энергоиздат, 

1986. – 176 с. 
5. Дворецький А.І., Севериновська О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із 

курсу «Водна радіоекологія». – Д.: РВВ ДНУ, 2002. – 23 с. 
6. Коваленко Г., Рудя К. Радиоэкология Украины. – К.: Київський університет, 2001. – 166 с. 
7. Пристер Б.С., Лощилов Н.А., Немец О.Ф. Основы сельскохозяйственной радиологии. – К.: 

Урожай, 1991. – 470 с. 
8. Кутлахмедов Ю.О., Корогодін В.І., Кольтовер В.К. Основи радіоекології. – К.: «Вища школа», 

2003. – 317 с. 
9. Гудков І. М., Віннічук М.М. Сільськогосподарська радіобіологія. – Житомир, 2003. – 472 с. 
10. Методы биоиндикации окружающей среды в районах АЭС // Сб. науч. трудов. – М.: Наука, 1988. 

– 163 с 
11. Мережко О.І., Величко І.М., Пасічний О.П. Радіоекологія річок. – К.: Наукова думка, 1991. – 

105 с. 
12. Романенко В.Д., Кузьменко М.И., Евтушенко Н.Ю. Радиоактивное и химическое загрязнение 

Днепра и его водохранилищ после аварии на Чернобыльской АЭС. – К.: Наукова думка, 1992. –
194 с. 
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УДК: 574.632; 574.64 
ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ВОДНА ТОКСИКОЛОГІЯ» 

ПРИ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ З ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ 
А. І. Дворецький, Л. І. Цегельник 

Дніпропетровський національний університет, НДІ біології 
 
Навчальні гідроекологічні дисципліни мають важливу роль у засвоєнні студентами екологічних 

знань, особливо за стратегічними напрямами водно-еологічної політики України. Ця програма на 
період до 2015 року передбачає поліпшення екологічного стану басейну Дніпра, якості води та 
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Екосистеми Дніпра знаходяться під впливом 
дії техногенних чинників (нафтопродуктів, поверхнево-активних речовин, важких металів, 
пестицидів, радіонуклідів), які порушують продукційно-деструкційні процеси відтворення природної 
якості води. У спеціальному курсі робиться акцент на значне збільшення у середній течії Дніпра, в 
регіоні скупчення промислових агломерацій, впливу стічних вод, обсяг яких за останні півстоліття 
досягнув майже 2 млрд. м3. 

У лекційному спеціальному курсі «Водна токсикологія» розкриваються аспекти взаємодії у 
водному середовищі забруднюючих речовин (природного та техногенного походження) з 
гідробіонтами та водними екосистемами, з біологічними та екологічними наслідками такої взаємодії. 

Наводиться плеяда науковців Н. С. Строганова, В. І. Лук’яненко, О. Ф. Філенка і керівника 
наукової школи з водної токсикології Дніпропетровського національного університету С. П. Федія, 
дослідження яких мали велике значення у розвитку цього наукового напрямку. Також приводяться 
дані досліджень сучасного еколого-токсикологічного стану водойм. Оволодіння критеріальною 
екологічною оцінкою категорій якості та забруднення води відповідно «Методики оцінки 
поверхневих вод...» В. Д. Романенко, В. М. Жукинського, О. П. Оксіюк та інш, 1998 р., являється 
важливим у моніторингу водних ресурсів і управлінні якістю води. 

На практичних зайняттях за допомогою методичних вказівок і інструкцій до лабораторних 
робіт по великому практикуму «Водна токсикологія», ДНУ, 1993р., студенти знайомляться з 
сучасними методами атомно-абсорбційною спектрофотометрією важких металів, тонкошаровою 
газорідинною та рідинною хроматографією пестицидів, фотометричними методами визначення 
нафтопродуктів та аніоноактивних речовин, методами біотестування загального забруднення води за 
допомогою реакцій тест-об’єктів із застосуванням приладу «Біотестер». 

Перед виконанням практичних робіт важливим є ознайомлення з правилами техніки безпеки 
при визначенні токсикантів. 

При ознайомленні з кожною із методик визначення токсикантів проводили доскональне 
вивчення принципів дії приладів, звертали увагу на технічні особливості практичних завдань.  

При атомно-абсорбційній спектрофотометрії важких металів важливо зв’язувати необхідність 
визначення вмісту елементів застосовувати лише їх аналітичні довжини хвиль, при фотометрії 
концентрованих солянокислих проб води та стандартних розчинів елементів на максимумі цих хвиль 
додержуваись режиму газів, які подаються у полум’я пальника, силу струму ламп, фото-електричного 
посилювача за калібровочним графіком залежності оптичної щільності від концентрації елементів 
стандартних розчинів, знаходять концентрацію в пробі. Важливо зробити розрахунок концентрації на 
одиницю міри. За отриманим результатом студенти повинні зробити висновки визначивши екологічні 
категорії забруднення чистоти водного середовища та порівняти результати з нормативами ГДК для 
водойм санітарно-побутового призначення та рибогосподарських ГДК. 

При визначенні вмісту нафтопродуктів вагомим методом студенти роблять подвійну 
екстракцію їх чотирьоххлористим вуглецем та гексаном, хроматографію їх на колонках з оксидом 
алюмінію. Під витяжною шафою відгоняють розчинник за допомогою вакуумного роторного 
випаровувача. За різницею маси бюксів порожніх та з пробами проводяться розрахунки вмісту 
вуглеводів нафтопродуктів та роблять висновки за рівнями забруднення. Вивчається принцип методу 
ІК-спектроскопії нафтопродуктів. 

Знайомство з методиками визначення пестицидів включає опанування прийомами екстракції їх 
із води, донних відкладів чи біоти, хроматографії на прикладі «Міліхорм» екстрактів з проб і 
стандартів, ідентифікацію піків, розрахунки вмісту пестицидів. 

Також проводиться тонкошарова хроматографія пестицидів у суміші розчинників і 
визначається їх вміст за площами забарвлених плям проб та стандартів. 

Фотоелектрометричне визначення вмісту аніоноактивних речовин проводять після 
хлороформної екстракції їх забарвлених комплексів проб води водойм та стандартних розчинів з 
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відомою концентрацією. За побудованим графіком залежності вмісту цих речовин у стандартах та 
оптичної щільності, за оптичною щільністю проби знаходять концентрацію детергенту та роблять 
розрахунки на одиницю міри та екологічні висновки рівнів забруднення води. 

Про токсикологічну ситуацію у водоймі можна скласти уяву, визначаючи по реакціям тест-
об’єктів сукупну токсичну дію забруднених речовин. 

Практичне визначення токсичності води пов’язане з проблемою чистої води, іригацією з 
продуктивністю та охороною водних ресурсів. Біотестові методи давно стали частиною обов’язкових 
методів моніторингу водного середовища у ряді країн, а також в Україні. 

На практичних заняттях проходить освоєння методами культивування організмів, які 
використовують у якості тест-об’єктів, дафній, інфузорій. Для визначення резистентності 
гідробіонтів до стандартних токсикантів застосовується метод пробітів, розроблений у 
Кембріджському університеті. Для інфузорій визначають ЛК 50 = 1 сірчано кислої міді у межах від 
1,0 до 1,5 мг/л, для дафній – ЛК 50 = 24 біхромово кислого калію. Придатність культур для 
біотестування в першій серії біотестування природних вод експериментів визначають відсотки 
загиблих дафній по відношенню до контролю, що слугує показником (індексом) токсичності. 
Результат порівнюють з нормативом ДсанПіН – 96, який для водойм питного користування не 
повинен перевищувати 50 %, а також проводять екологічну характеристику результатів по категорії 
забруднення і токсичності до 10 % (1-3) категорії чистих вод, більше відсотку смертності дафній у 
48-годинному випробовуванні >10 % до 19,9 % – слабко забруднені, 4 категорія слабко токсичного 
забрудненя 20 % до 49,9 % –  помірно забруднені, 5 категорій забруднення – помірно токсичні 50% і 
більше брудні, гостро токсичні у 24-годинному – 50 і більше – дуже брудні, надзвичайно токсичні. 

У другій серії дослідів проводять визначення індексів токсичності води за хемореакціями 
інфузорій-парамецій з використанням приладу «Біотестер», ноу-хау якого складається в тому, що він 
рахує фотоелементом рухливі об’єкти у верхній частині кювети. 

Для калібровки приладу треба побудувати графік залежності кількості імпульсів приладу від 
середньої кількості клітин у одному міллілітрі культури при різних розбавленнях підрахованих у 0,03 
мл фіксації спиртом у 2 та 4 і 8 разів. Ця операція потрібна для визначення щільності культури, яка 
біотестування повинна бути у межах від 500 до 1000 кл/мл. Дослідження хемореакції парамецій 
проводять згідно методичним вказівкам, 1993 у воді водойми та у культурному середовищі, 
визначають індекси токсичності, роблять висновки щодо екологічних та санітарних критеріїв, 
визначають категорії токсичності та забруднення. 

Результати біотестування випускники можуть застосувати при проведенні водоохоронних 
заходів, виявленні факторів токсофікації водойм, підрахуванню завданих збитків водоймі в 
залежності від обсяги і токсичності стоків. 

Таким чином, освоєння на практиці студентами методів водної токсикології надає в сукупності 
з теоретичним курсом можливість якісної підготовки студентів з напряму «Водні біоресурси». 
 
 
УДК: 378.147 

КУРСИ «ХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ» І «БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ» В СИСТЕМІ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Ж. В. Замай, О. С. Смольський 
Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка 

 
Підготовка фахівців-екологів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст і магістр в 

Чернігівському державному педагогічному університеті проводиться з 2001 року. До виходу 
навчальних програм [1] вже підготували перших випускників, всі навчальні і робочі програми було 
складено, тому особливий інтерес викликало порівняння розроблених нами програм і тих, що 
запропоновані Державним стандартом.  

Так, для студентів спеціальності «екологія» курс «Хімія з основами біогеохімії» викладається 
другий рік за програмою, що відповідає запропонованому в [1] першому варіанту програми даного 
курсу (автор – проф. В. М. Плахотник). 

Метою даної роботи було прийняти участь в обговоренні питань хімічної підготовки студентів-
екологів, зокрема двох запропонованих варіантів курсу «Хімія з основами біогеохімія» та 
обгрунтування необхідності викладання курсу «Біологічна хімія». 

На нашу думку, кожен з варіантів програми курсу «Хімія з основами біогеохімія» має свої 
переваги, але й один спільний недолік – це застосування європейських технологій навчання (зокрема, 
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робота студентів над роботами наукового спрямування) при збереженні обсягу умінь і навичок, які 
студенти звичайно набувають на практичних заняттях. 

Нами обрано перший варіант програми, в якому питання біогеохімії розглядаються на протязі 
всього курсу, а не виносяться в окрему другу частину курсу в зв’язку з тим, що саме питання 
хімічного складу довкілля, його забруднення ми пропонуємо виносити на самостійне вивчення, 
готувати реферати та наукові доповіді з питань новітніх досліджень в даній галузі. А вивчення основ 
загальної хімії ми вважаємо за доцільне проводити і на практичних заняттях. 

Аналізуючи запропонований розподіл годин [1] ми прийшли до висновку, що для набуття 
узагальнених умінь з навчальної дисципліни, що формуються в процесі навчальної та наукової 
діяльності, таких, як 3.2.1. Виконувати якісні та кількісні експерименти в хімічній лабораторії чи 
3.2.2. Проводити одержання та вивчення властивостей усіх класів неорганічних сполук, тих годин, 
що відведені на лабораторні роботи, достатньо. Проте, час на формування навичок, що традиційно 
формувались при вивченні хімії на практичних заняттях, відсутній. 

При виконанні наукової роботи студенти не навчаться самостійно, скажімо, 3.2.6. Визначати 
тип гібридизації та форми молекул; 3.2.8. Проводити розрахунки ентальпій, ентропій та енергій 
Гіббса процесів; 3.2.10. Визначати напрямок протікання хімічних реакцій за допомогою 
термохімічних характеристик і таке інше. 

Перераховані і подібні уміння формувались при традиційному розподілі годин, в якому 
відводився час на практичні заняття, де проводиться і контроль знань і умінь з кожного змістового 
модуля. 

Наприклад, модуль «Розчини. Дисоціація та комплексоутворювання» передбачає 10 лекційних 
годин і 2 години консультаційних (достатньо, вважаючи, що ця тема освітлена у всіх підручниках з 
загальної хімії, частково розглядається в шкільному курсі і частину матеріалу студенти здатні 
опанувати самостійно); 6 годин лабораторних занять необхідні для виконання лабораторних робіт 
„Приготування розчинів», „Електролітична дисоціація, іонообмінні реакції», „Гідроліз солей», 
„Комплексні сполуки»; 1 година контроль-колоквіуму і 2 години круглого столу ніяк не дадуть змоги 
навчити студентів вирішувати стехіометричні задачі з застосуванням розчинів, навчити їх 
перераховувати різні концентрації розчинів, визначати концентрацію іонів в розчинах електролітів і 
розрахунок рН, складати координаційні формули комплексних сполук та здійснювати аналіз їх 
поведінки в водних розчинах. 

Тому нами запропонований такий розподіл годин на лабораторно-практичні завдання: 
 

Таблиця 1 – План проведення практичних занять 
та розподіл балів з видів контролю за модулями 

Модуль Змістовий 
модуль Тема заняття Вид контролю Кількість 

балів 
  І семестр   
І ЗМ 1 Знайомство з хімічною лабораторією та хімічним посудом. 

Зважування речовин та вимірювання об’ємів рідин. 
л/р 2 

 ЗМ 1 Основні поняття і закони хімії. Стехіометричні розрахунки.   
 ЗМ 1 Хімічний еквівалент. Розрахунки за законом еквівалентів. КР 10 
 ЗМ 2 Класи неорганічних сполук. Номенклатура неорганічних 

сполук. 
л/р 2 

 ЗМ 2 Класи неорганічних сполук. Номенклатура неорганічних 
сполук. 

КР 10 

ІІ ЗМ 3 Будова атому. Колоквіум 10 
 ЗМ 4 Хімічний зв’язок. Колоквіум 10 
ІІІ ЗМ 5 Енергетика хімічних процесів КР 10 
 ЗМ 6 Швидкість хімічних реакцій та хімічна рівновага л/р 2 
 ЗМ 6 Основи хімічної кінетики і хімічна рівновага. КР 10 
ІV ЗМ 7 Розрахунки, пов’язані з приготуванням розчинів   

 ЗМ 7 Приготування розчинів л/р 4 
 ЗМ 7 Розчини, способи вираження концентрації розчинів. КР 14 
 ЗМ 8 Електролітична дисоціація, іонообмінні реакції. л/р 2 
 ЗМ 8 Гідроліз солей  л/р 2 
 ЗМ 8 Теорія електролітичної дисоціації. Розчини електролітів. КР 12 
  ІІ семестр   
І ЗМ 1 Окисно-відновні реакції захист л/р 2 
 ЗМ 2 Гальванічний елемент. Електроліз 

Гетерогенні окисно-відновні процеси 
л/р 
КР 

2 
8 

ІІ ЗМ3 Геохімія сфер Землі. Хімія атмосфери. Тест. контроль 10 
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Модуль Змістовий 
модуль Тема заняття Вид контролю Кількість 

балів 
 ЗМ3 Хімія гідросфери Тест. контроль 10 
 ЗМ3 Хімія літосфери Тест. контроль 10 
 ЗМ 4 Біогеохімічні цикли елементів Тест. контроль 10 
ІІІ ЗМ5 Хімічні властивості металів л/р 2 
 ЗМ 6 Комплексні сполуки л/р 

КР 
2 
8 

ІV ЗМ7 Елементи V групи періодичної системи як забруднювачі 
навколишнього середовища л/р 2 

 ЗМ7 Елементи V1 групи періодичної системи як забруднювачі 
навколишнього середовища л/р 2 

 ЗМ7 Елементи V11 групи періодичної системи як забруднювачі 
навколишнього середовища л/р 2 

 ЗМ8 Якісний аналіз органічних сполук л/р 2 
 ЗМ 8 Класифікація та номенклатура органічних сполук   
 ЗМ 8 Неметали та їх сполуки у навколишньому середовищі КР 8 
  Захист творчої роботи  20 

 
Нами включено до програми питання будови органічних сполук за рахунок скорочення часу на 

розгляд елементів побічних підгруп для забезпечення вивчення курсу «Біохімія». 
Курс „Біологічна хімія» відіграє важливу роль у системі підготовки майбутнього еколога, в 

пізнанні перебігу і управління процесами, що лежать в основі обміну речовин і енергії в живих 
організмах та біологічних системах. Програма курсу біохімії побудована з урахуванням 
міждисциплінарних зв’язків і місця даного курсу в системі екологічних, біологічних і хімічних 
дисциплін. Вона спрямована на розширення і поглиблення знань студентів в галузі органічної, 
фізколоїдної хімії, методів фізико-хімічного аналізу біологічних систем і є необхідною для вивчення 
ряду еколого-біологічних дисциплін, зокрема курсів «Фізіологія та екологія рослин», «Основи 
біохімічної адаптації», «Екологічна токсикологія». 

Програма курсу передбачає лабораторний практикум, на якому студенти опановують методи 
виділення, очищення і розділення біоорганічних речовин, визначають їх біологічну активність. 

Сучасні методи еколого-біологічних досліджень ґрунтуються на використанні методик та 
принципів біохімії. Зокрема, таке поняття, як біоіндикація не може бути опрацьована без 
використання принципів молекулярної біології, оскільки будь-які зміни в екосистемах перш за все 
пов’язані з порушенням функціонування біомолекул. 

Нижче пропонується структурна схема викладання біохімії за кредитно-модульною системою 
підготовки бакалаврів-екологів. 

 
Таблиця 2 – Структура навчальної дисципліни «Біологічна хімія» 

Кількість годин № 
ЗМ Змістовний модуль лекції лаб-ні 
Модуль І. Теоретичні та практичні основи хімії основних біополімерів клітини   

1 Предмет і завдання біологічної хімії. Структура курсу. Хімічний склад організмів. Зв’язок 
біохімії з іншими науками. 1 2 

 Роль білків в процесах життєдіяльності. Склад білків. Методи виділення білків із 
біологічного матеріалу. Будова та властивості амінокислот. 2 2 

 Рівні організації та типи стабілізуючих зв’язків в білках. 2  
 Фізико-хімічні властивості білків. Класифікація білків. 2 2 
2 Будова ферментів. Поняття про активний центр. Механізм дії ферментів. Кінетика 

ферментативних реакцій. 2 2 

 Номенклатура. Шифри ферментів. Способи вираження активності ферментів. Класифікація 
ферментів, її принципи. 1  

 Локалізація ферментів в клітині. 
Промислове одержання та практичне використання ферментів. Використання ензимології у 
екологічних дослідженнях. 

1 1 

 Коферменти – органічні кофактори ферментів. Хімічна природа і механізм дії деяких 
коферментів. Будова основних коферментів, простетичних груп та вітамінів.  1 1 

3 Історія відкриття і вивчення нуклеїнових кислот. Хімічний склад нуклеїнових кислот. Типи 
нуклеїнових кислот. Будова, рівні організації ДНК. 2  

 Рибонуклеїнові кислоти, їх класифікація. Фізичні і хімічні властивості нуклеїнових кислот і 
в молекулі нуклеопротеїду. 
Біологічна роль нуклеїнових кислот.  

2 2 

 Всього 16 12 



 Розділ 10. Біологічна та екологічна освіта  

 583

Кількість годин № 
ЗМ Змістовний модуль лекції лаб-ні 

Форми модульного контролю: лабораторно-практичне завдання – 1, контрольна робота – 1 
Модуль ІІ. Теоретичні та практичні основи хімії вуглеводів 

4 Загальна характеристика вуглеводів та їх класифікація. Прості вуглеводи: номенклатура, 
ізомерія, коформація, фізичні та хімічні властивості, представники. Складні вуглеводи. 
Дисахариди: типи, будова, властивості. Полісахариди: класифікація, хімічна структура, 
властивості. 
Значення вуглеводів в природі та промисловості. 

4 4 

 Найважливіші представники моносахаридів, їх ізомерія, номенклатура. Циклічні форми. 
Формула Хуорса. 
Дисахариди. Хім. властивості найважливіших представників. Вищі полісахариди. Будова і 
властивості крохмалю, глікогену, клітковини. 
контрольна робота по темі «Вуглеводи». 

2 2 

 Всього 6 6 
Форми модульного контролю: лабораторно-практичне завдання – 1, контрольні роботи – 1 

Модуль IІІ. Теоретичні та практичні основи хімії ліпідів 
5 Загальна характеристика ліпідів. Номенклатура ліпідів. Будова та характеристика жирних 

кислот та спиртів, що входять до складу різних груп ліпідів. Класифікація: прості ліпіди – 
жири, воски, стериди; складні – фосфоліпіди, гліколіпіди. Характеристика окремих груп 
ліпідів. Фізичні і хімічні властивості ліпідів.  

2 2 

 Воски. Їх склад, будова, біологічна роль. Стериди, їх склад, будова, хімічні та фізичні 
властивості.. Стероли. Фосфоліпіди, структура молекули, характеристика ВЖК, азотистих 
основ і багатоатомних спиртів, що входять до їх складу. Фосфатиди. Їх поширення в 
природі, їх біологічна роль. Гліколіпіди, їх склад і будова. Цереброзиди і гангліозиди, 
функції гліколіпідів у тканинах і організмах. 

4 4 

 Всього 6 6 
Форми модульного контролю: лабораторно-практичне завдання – 2, контрольна робота – 1 

Модуль IV. Обмін речовин та енергії в організмах 
6 Поняття про метаболізм. Катаболізм та анаболізм та їх стадії. Основні макроергі клітини. 2  
 Біологічне окислення, його механізм. Теорії біологічного окислення. Шляхи використання 

кисню в організмі 2 2 

 Основні шляхи перетворення білків, ліпідів, вуглеводів та нуклеїнових кислот в організмі. 
Роль АТФ у цих процесах. 

Аденілатна система як показник енергозабазпеченочті екосистем. 
2 4 

 Всього 6 6 
Форми модульного контролю: лабораторно-практичне завдання – 2, колоквіум – 2 

ВСЬОГО 34 30 
 
Провівши порівняльний аналіз запропонованих [1] програм курсу «Хімія з основами 

біогеохімії» ми вважаємо за доцільне впроваджувати його перший варіант з вивченням питань 
біогеохімії на протязі всієї дисципліни, а також розгляд питань біоорганічної хімії, оскільки 
біологічна хімія повинна бути важливою ланкою дисциплін при підготовки фахівців екологічного 
профілю. 

 
1. Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямком 

«Екологія» / За ред. проф. В. Ю. Некоса та проф. Сафранова. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Карабіна, 2005. – 268 с. 
 
 
УДК: 37.03 – 053.5 : 37.046.2 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ 
В. Н. Климюк, Н. М. Лялюк, Т. Л. Козлова1 

Донецкий национальный университет 
1 ОССИУ «Эрудит» 

 
Стабильное развитие общества происходит только в том случае, если оно будет 

ориентироваться не на импорт, а на экспорт идей, знаний, технологий, готовой продукции. Это 
возможно в случае осознания государством ценности научного потенциала нации, роли 
образовательных учреждений в формировании интеллектуальной элиты и поддержки детей с 
повышенными интеллектуальными потребностями.  

Именно потребность в высококвалифицированных кадрах в области естественных и 
технических наук делают сегодня актуальными формы углубленного изучения естественнонаучных 
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знаний, развития творческих способностей подрастающего поколения. Одной из таких 
общепризнанных форм являются олимпиады школьников, которые проводятся уже несколько 
десятилетий, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Олимпиада по естественнонаучным дисциплинам – прежде всего умение решать поставленные 
перед учащимся проблемы и задачи, применять ранее полученные знания в новых, зачастую 
нестандартных ситуациях и условиях, и весомых успехов достигают те из участников, которые 
имеют развитое творческое мышление, т.е. умеют продуцировать оригинальные идеи, легко 
переключаться с одного класса задач на другой, быстро и детально формулировать ответ. Наряду с 
творческим мышлением большое значение имеют интеллект и высокий мотивационный потенциал. 

Основной методикой исследования уровня IQ является методика Айзенка, а методикой 
определения уровня творческих способностей – метод Торренса. Психолого-педагогические 
исследования, проводившиеся в течение периода с 1999 года по 2006 год среди учащихся 10-х – 11-х 
классов – призеров III (областного), IV (республиканского) и международного этапов ученических 
олимпиад по биологии и химии на базе общеобразовательного специализированного санаторного 
интернатного учреждения (ОССИУ) II – III ступеней «Эрудит» для одаренных детей позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. Среди призеров областного этапа олимпиад количество детей с высоким уровнем развития 
творческих способностей примерно столько же, сколько и детей со средним и низким уровнем. Среди 
призеров республиканского этапа олимпиад преобладают учащиеся с высоким уровнем развития 
творческих способностей (до 80%), призеры международной олимпиады – преимущественно 
учащиеся со средним уровнем развития творческих способностей. 

2. Уровень IQ призеров областного этапа олимпиад распределяется поровну – детей с высоким 
IQ примерно столько же, сколько и детей со средним и низким уровнем. Среди призеров 
республиканского этапа олимпиад преобладают учащиеся с высоким уровнем развития IQ (до 85%), 
призеры международной олимпиады – преимущественно учащиеся с высоким и сверхвысоким IQ. 

Таким образом, призерами областного этапа олимпиад могут с равной долей вероятности стать 
как дети с высоким уровнем творческих способностей, так и дети со средними способностями, в том 
числе и с невысоким IQ. Этот результат можно объяснить известным в педагогике и психологии 
явлением «компенсации», когда недостающие способности компенсируются за счет более 
интенсивного развития других.  

Кроме того, в последнее время многие исследователи приняли точку зрения, согласно которой 
ключевой характеристикой потенциала личности следует считать не выдающийся интеллект или 
высокую креативность, а мотивацию деятельности. 

Так, например, некоторые ученые отмечают, что люди изначально менее способные, но 
целенаправленно решающие собственную, личностно значимую задачу, оказываются, в конечном 
счете, более продуктивными, чем более одаренные, но менее заинтересованные.  

Следует также учесть, что общий уровень областной олимпиады для победы не требует 
максимального напряжения волевых, интеллектуальных и творческих качеств, поэтому и результат 
распределения учащихся по вышеуказанным качествам получается усредненным. 

Победа на республиканском этапе олимпиад, требующая от учащихся уже намного большей 
отдачи, высокого уровня развития творческих способностей и IQ, говорит о том, что комплекс 
«высокое напряжение всех способностей – высокий творческий и интеллектуальный уровень задач» 
функционирует согласованно и высокий уровень творческих способностей приводит к успеху в этом 
соревновании. 

Результаты победителей международных олимпиад свидетельствуют, что самыми важными 
факторами оказываются высокий и сверхвысокий IQ, высокий мотивационный потенциал, а 
творческие способности занимают последнее место. Это связано как со сложностью выхода на 
международный этап олимпиад (прохождение через многодневные сборы, множество контрольных 
работ, нацеленных на проверку знаний, большое нервное и интеллектуальное напряжение), так и с 
невысокой креативностью (незначительная возможность реализации творческого потенциала) самих 
заданий международных олимпиад. 

Таким образом, для получения краткосрочного результата – победы на олимпиадах, 
поступления и успешного обучения в высших учебных заведениях ребенку необходимо иметь 
высокий уровень IQ, но достаточно – средний уровень развития творческих способностей. При этом 
недостаточно развитые творческие способности не дают возможности для полной творческой 
реализации в будущей научной деятельности, и как следствие – отсутствие или недостаточно 
долгосрочный результат. 
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Одной из сложных проблем, имеющих важное практическое значение, является разработка 
способов организации (развития, формирования, управления) творческого мышления. Научным 
основанием для её решения служат психологические знания о механизмах творческого процесса, о 
средствах его психолого-педагогического формирования и развития. Актуальность и практическая 
значимость этой проблемы сейчас общепризнанны. 

Для развития творческих способностей детей современная педагогика и психология 
предлагают следующие методики: 

1. Мозговой штурм исторически сложился первым. Группа людей собирается вместе и 
усиленно думает над проблемой или предложением. Работа проводится в два этапа. На первом этапе 
генерируются идеи, при этом запрещена какая-либо критика членами коллектива новых идей, а на 
втором – идеи анализируются, выбираются наиболее работоспособные из них. Несмотря на то, что 
некоторые исследования показали, что, работая индивидуально, люди могут генерировать большее 
количество более качественных идей, чем, работая в группе, мозговой штурм в группе позволяет 
всем членам группы глубже вникнуть в сущность проблемы, а также позволяет создать ощущение 
коллективного авторства результатов. 

2. Синектика – метод коллективной творческой деятельности и учебного исследования, 
основанный на целенаправленном использовании участниками метафорического и интуитивно-
образного мышления. При синектическом штурме допустима критика, которая позволяет развивать и 
видоизменять высказанные идеи. 

Этапы работы: 
1. Первоначальная постановка проблемы. 
2. Анализ проблемы и сообщение необходимой вводной информации. 
3. Поиск способов решения проблемы. 
4. Переформулирование проблемы. 
5. Совместный выбор одного из переформулированных вариантов проблемы. 
6. Выдвижение образных аналогий. 
7. «Подгонка» решений к требованиям, заложенным в постановке проблемы. 

Применяется как приём решения сложных творческих, в том числе технико-изобретательских 
задач, в педагогической практике используется для решения учебно-познавательных проблем, а 
также в целях обучения самому процессу творческого поиска. 

3. Метод контрольных вопросов (МКВ) – один из методов психологической активизации 
творческого процесса. При использовании этого метода ученик отвечает на вопросы, которые 
содержатся в списке, рассматривая собственную задачу в соответствии с этими вопросами. 

Списки таких вопросов составлялись многими авторами, начиная с 20-х годов. Наиболее 
известны список А. Осборна, список вопросов СУМ (Систематика Усовершенствованных Методов), 
список Т. Эйлоарта, список математика Д. Пойа. К МКВ относится также «селфсторминг», 
предложенный С.И. Чурюмовым и Е.С. Жариковым. 

МКВ является усовершенствованием метода проб и ошибок. В сущности, каждый вопрос 
является пробой (или серией проб). Составляя списки вопросов, их авторы отбирают наиболее 
сильные вопросы. Поэтому МКВ более результативен, чем метод проб и ошибок. 

4. Метод фокальных объектов – метод поиска новых идей путём переноса на исходный объект 
каких-либо свойств, признаков других случайных объектов. Совершенствуемый объект, находится в 
фокусе переноса и поэтому называется фокальным. Далее следует развитие полученных необычных 
сочетаний путём свободных ассоциаций. Другие названия метода: метод каталога, метод случайных 
объектов. При работе по данному методу из условий задачи выделяют объект, подлежащий 
усовершенствованию (уточняют цель), выбирают 3-4 случайных объекта и выписывают для каждого 
из них несколько характерных свойств, которые затем переносят на фокальный объект и получают 
новые сочетания. Их развивают путём свободных ассоциаций и фиксируют интересные идеи, 
которые оценивают и отбирают наиболее эффективные с точки зрения реализации. 

Область применения – при поиске новых модификаций известных устройств и способов, в 
частности ТНП, создании рекламы товаров, а также для тренировки воображения. 

5. ТРИЗ – теория решения изобретательских задач – метод, который использует для получения 
решения определённые законы возникновения и развития технических систем. ТРИЗ помогает 
погасить психологическую инерцию и с помощью чётких правил и законов получить результат. 
Основными рабочими механизмами ТРИЗ являются: алгоритм решения изобретательских задач 
(АРИЗ) и система изобретательских стандартов, которые приводят к идеальному конечному 
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результату и к решению проблемы. ТРИЗ даёт возможность решать не только имеющиеся 
изобретательские задачи, но и прогнозировать появление новых задач. 

Существуют также другие методы решения задач изобретательского типа: морфологический 
анализ, метод Р. Коллера и др., однако они направлены не на активизацию творчества, а являются 
методиками перебора вариантов. 

Данные методики применялись нами для развития творческих способностей и дальнейшего их 
применения при участии в олимпиадах и достижении высоких результатов. На базе ОССИУ 
«Эрудит» был организован центр креативного развития и в учебный план введён обязательный курс 
изучения методик развития творческих способностей, кроме того, элементы вышеуказанных методик 
вводились в структуру обычных уроков. Регулярное изучение и применение методик развития 
творческого мышления привело к следующему результату: у детей с невысоким IQ уровень 
творческих способностей увеличивался редко, чаще всего он или оставался неизменным, или даже 
снижался; у детей с IQ 120-170 единиц наблюдалось значительное развитие творческих 
способностей; у детей же со сверхвысоким IQ наблюдалось чаще всего снижение творческих 
способностей и очень редко, как исключение, повышение (это связано с тем, что, согласно теории о 
связи творческого развития с интеллектуальным очень высокий уровень IQ создаёт препятствия для 
нормального развития творческих способностей). 

Тем не менее, на наш взгляд, методики развития творческих способностей необходимо 
применять по отношению ко всем детям, вне зависимости от их уровня IQ, поскольку нет 
уверенности в том, что другие факторы (такие как мотивация, сила воли и др.) не влияют на развитие 
творческих способностей. Кроме того, желательно как можно более раннее привлечение детей к 
творческой, исследовательской деятельности, закладывающей фундамент  как для получения 
высоких результатов в интеллектуальных соревнованиях, так и для формирования навыков 
возможной будущей научной деятельности. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 
ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

В. О. Коваль 
Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка 

 
Оскільки професіоналізм учителя полягає не лише в запасі загальних педагогічних і 

спеціальних знань, а й у майстерності передати їх учням, важливою складовою забезпечення єдності  
теорії і практики є вивчення курсів окремих методик, багатства прийомів, методів і форм роботи, 
розуміння душі дитини, педагогічної переконаності. Але методики викладання  предметів починають 
вивчати на старших курсах, базуючись на загальних знаннях, які отримують студенти на 1 та 2 
курсах. З природознавчих дисциплін на першому курсі факультету початкового навчання 
вивчаються: «Ботаніка», «Зоологія з основами екології», «Фізіологія людини», «Землезнавство», 
«Польова практика з природознавчих дисциплін». Тому вважаємо доцільним закладання навичок 
роботи з різними методиками з початкових курсів, щоб студент міг  повністю відчути на собі і обрати 
необхідні форми і методи майбутньої роботи в процесі навчання, та оцінити їх результат. 

У вищих навчальних закладах найчастіше зустрічається, як пасивна модель (лекція-монолог, 
пояснення, демонстрація і т.д.),  так і активна форма навчання (самостійна робота, проблемні та 
творчі заняття). Остання модель більше розкривається в зв’язку впровадження Болонського процесу. 
Крім того, на сучасному етапі педагогічного пошуку разом з традиційним навчанням, у якому  
домінують репродуктивні методи, посилився інтерес до інтерактивних технологій і чимало науковців 
займається розробкою їх теоретичних основ (І. М. Богданова, П. І. Матвієнко, О. І. Пометун, 
Л. В. Пироженко, Г. О. Сиротенко). В їх роботах висвітлено сутність інтерактивного навчання, 
охарактеризовано різноманітні інтерактивні технології, подано методичні рекомендації щодо їх 
використання на уроках різних предметів. Елементи інтерактивного навчання  ми можемо знайти в 
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працях В. Сухомлинського, творчості вчителів-новаторів Ш. Амонашвілі, Є. Ільїна, С. Лисенкової. 
Але їх праці орієнтовані на роботу з учнями середнього і старшого шкільного віку. Методичні 
рекомендації для використання інтерактивних технологій в початковій школі подані в обмеженому 
плані [3]. А ефективність використання інноваційних методів значною мірою залежить від 
психологічної готовності вчителя до такої роботи, що передбачає, насамперед, зміну існуючих 
стереотипів і формування нового педагогічного мислення. Метою даної статті є виявлення 
особливостей використання інтерактивних технологій навчання при підготовці вчителів початкових 
класів на заняттях природознавчих   курсів. 

Виходячи з умовної робочої класифікації, запропонованої авторами О. І. Пометун, 
Л. В. Пироженко [1], всі інтерактивні технології поділяються на чотири групи: 
− інтерактивні технології кооперативного навчання; 
− інтерактивні технології колективно-групового навчання; 
− технології ситуативного моделювання; 
− технології опрацювання дискусійних питань. 

Прикладами окремих технологій є: робота в парах, діяльність ротаційних трійок, карусель, 
мікрофон, мозковий штурм, акваріум, прес-конференція, асоціації, ігрові методи, тренінгові методи.  

На практичних заняттях з курсу «Ботаніка» найчастіше використовується робота в парах, під 
час якої можна виконувати такі завдання: обговорення особливостей пристосування рослин до 
навколишнього середовища; опис рослин за планом з використанням гербарних матеріалів; 
обговорення результатів фенологічних спостережень; проведення дослідів. Дана технологія на 
початку студентського навчання вирішує і певні психологічні завдання: дає студентам краще 
ознайомитись з групою і встановлює певні комунікативні стосунки між студентами. 

Заняття з курсу «Зоологія з основами екології» проводяться із застосуванням інтерактивної 
технології «робота в групах». Так на практичному занятті  «Земноводні і плазуни» Студенти 
поділяються на 4-5 груп. Кожна група отримує завдання, яке виконує 5-10 хвилин. Наприклад:  
− Порівняти зовнішню будову і особливості скелету амфібій і рептилій в зв’язку з різним місцем 

існування; 
− Виявити особливості органів травлення, органів виділення земноводних і плазунів  в зв’язку з 

різни типом живлення; 
− Використовуючи таблиці, вологі препарати і знаючи про різні середовища життя амфібій і 

рептилій, порівняти будову і особливості органів дихання і кровоносної системи плазунів і 
амфібій на прикладі жаби і ящірки; 

− Порівняти особливості нервової системи і органів чуття плазунів і амфібій; 
− Використовуючи вологі препарати, таблиці порівняти особливості розмноження і стадії розвитку  

плазунів і амфібій.  
По завершенню роботи представники від кожної групи роблять доповідь та основні підсумки 

на дошці. Після кожної відповіді відбуваються загальне обговорення і доповнення. Для викладача 
заздалегідь необхідно розробити запитання, відповіді на які можна знайти в різних джерелах 
інформації. До них можуть належати: таблиці, вологі препарати, підручники, додатковий матеріал. 

На четвертому курсі з природознавчих дисциплін викладається курс «Основи екології» в якому 
ми використовуємо інтерактивні технології «Мозковий штурм» і «Аналіз ситуації». Бо данні 
технології для студентів слугують конкретними прикладами для ідей та узагальнень, забезпечують 
основу для високого рівня абстрагування та мислення, демонструють людські почуття та емоції, 
допомагають пов’язати навчання з досвідом реального життя [1]. 

Інтерактивну технологію «Мозковий штурм» доцільно використовувати на заняттях в тих 
випадках, коли необхідно за невеликий проміжок часу спільними зусиллями знайти правильну 
відповідь на поставлене запитання. Досить сприятливим у цьому плані є на наш погляд створення 
викладачем  проблемної ситуацій, які зацікавлюють студентів предметом обговорення, стимулюють 
їх пізнавальну активність і спонукають до інтенсивної розумової діяльності. Так в курсі «Основи 
екології» при вивчені теми «Біосфера. Походження і еволюція біосфери» студенти можуть базуватись 
на знаннях отриманих не тільки по природознавчим предметам, а і з курсів «Філософії», 
«Релігієзнавство» пропонувати теорії походження біосфери.  

Одну з найскладніших інтерактивних технологій «Аналіз ситуації» (вона в собі поєднує 
декілька простих технологій) можна використовувати в темі «Екологічні проблеми України». 
Студентам пропонується проблемні завдання [2]:  
− У чому полягає екологічна проблема Дніпра й яке це має значення для України? 
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− Які основні причини розвитку екологічної кризи в Україні? 
− Якої шкоди довкіллю завдають основні його забруднювачі? 
− Чи справедливе твердження про те, що здоров’я нації залежить насамперед від дій уряду? 

Відповідь обґрунтуйте. 
Студенти об’єднуються в групи, у яких вони могли б обговорити проблему, і запропонувати 

шляхи вирішення. Аналізуючи разом з викладачем об’єднуємо ідеї та обговорюємо можливі 
позитивні і негативні наслідки кожної. Обирається можливий варіант вирішення.  Ця технологія 
вчить студентів ставити запитання, відрізняти факти від думок, виявляти важливі та другорядні 
обставини, аналізувати та приймати рішення. Ситуації та  випадки слугують для студентів 
конкретними прикладами для ідей та узагальнень, забезпечують основу для високого рівня 
абстрагування та мислення, демонструють людські почуття та емоції, зацікавлюють студентів та 
захоплюють їхню уяву допомагають пов’язати навчання з досвідом реального життя, дають шанс 
реального застосування знань. 

Інтерактивні технології, які використовуються при вивчені біологічних дисциплін не тільки 
поглиблюють і закріплюють знання студентів про навколишнє природне і соціальне оточення, а і 
закладають фундамент майбутньої роботи в школі, надають можливість обрати різні методи і форми 
викладання уроків курсу природознавства, сформувати у молодших школярів певну екологічну 
позицію.  

Використання інтерактивного навчання не самоціль. Це лише засіб для досягнення тієї 
атмосфери в групі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, надає 
можливості дійсно реалізувати особистісто – орієнтоване навчання  
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ДИДАКТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА УРОКУ БІОЛОГІЇ  
ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ 10-их, 11-их КЛАСІВ 
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Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка 

 
Перед сучасним вчителем біології сьогодні постає чимало проблем, серед яких – 

незацікавленість учнів у навчанні. В межах традиційної системи освіти реалізується уявлення про те, 
що основною метою навчання є оволодіння певними знаннями, вміннями та навичками. Однак досвід 
свідчить про те, що відведеного програмою часу на вивчення багатьох тем, недостатньо, а структура, 
порядок подання тем подекуди не відповідають логічній структурі предмета. 

Сьогодні, як ніколи, ефективність педагогічної праці залежить від рівня теоретичної 
підготовки, інших сучасних компонентів педагогічного професіоналізму. Педагогові доводиться 
самостійно розв`язувати такі завдання, які раніше не входили до його компетенції, а надсилалися 
школам у вигляді готових планів та рекомендацій. Як зазначають ряд дослідників даної 
проблематики (Підласий І. П., Фурман А. В., Калугін О. І.), діагностування, прогнозування, 
проектування, розроблення авторських програм, оптимізація всіх аспектів навчально-виховного 
процесу стають нормою педагогічної діяльності. 

Ключовою компонентою класно-урочної системи організації навчання є урок. Урок є 
завершеним у змістовому, часовому та організаційному відношенні відрізком навчального процесу 
[4]. Якість уроку є важливою характеристикою всього навчально-виховного процесу в школі, тому 
опрацьовуються теоретичні та практичні шляхи його вдосконалення, розробляються загальні вимоги 
до уроку, можливості найефективнішої реалізації триєдиної мети уроку. З огляду на це дидактичне 
прогнозування та діагностика уроку біології виступає потужним фактором підвищення навчальної 
активності учнів.  

За визначенням, прогнозування – це знання наперед, уявлення про те, чого ще немає, але що 
може виникнути при цілком визначеному розвитку подій [3]. Діагностування в буквальному 
перекладі означає прояснення, розпізнавання.  Можна тлумачити також і як отримання інформації 
про стан та розвиток контрольованого об`єкта, його відхилення від норми. Діагностування перебуває 
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у нерозривному зв`язку з прогнозуванням та проектуванням, які логічно завершують ланцюжок 
дослідницької процедури. 

Діагностика – система технологій, засобів, процедур, методик і методів висвітлення обставин, 
умов та факторів функціонування педагогічних об`єктів, перебігу педагогічних процесів, 
встановлення їх ефективності та наслідків у зв`язку із заходами, що передбачаються, або 
здійснюються [2, 3]. 

Для того, щоб розуміти основні мотиви тих чи інших навчальних дій необхідно бачити всю 
гаму подій, які відбуваються на уроці. Тож прогнозування дає можливість розкриття суті внутрішніх 
взаємозв’язків у навчальній діяльності, що, в свою чергу, дає розуміння зовнішньої форми, побудови 
цілісної системи, а, отже, взаємозв’язків між структурними елементами уроку. Діагностика, таким 
чином, оцінює та коректує кожен наступний крок у побудові наступного уроку, спираючись при 
цьому на попередній досвід та керуючись спрямованістю цілісного навчального процесу з біології як 
надсистеми до уроку (якщо розглядати його як систему). Отже, здійснюється свідоме управління 
навчальним процесом.  

Таким чином, якщо розглядати урок як систему, необхідно триматися наступної логічної схеми 
трьох рівнів його побудови, яка реалізується через дидактичне прогнозування та діагностику: 
перший рівень – формопобудова як структуризація відношень елементів уроку в систему; другий 
рівень – оптимізація взаємозв’язків елементів у ефективні системні відносини; третій рівень – 
самоврядування елементів в системних відносинах як побудова ієрархії підпорядкованості у 
взаємодіях [5].  

Розглядаючи динаміку навчального процесу в системі уроку біології (за Г. П. Добшиковою [1]) 
можна виділити чотири стадії (рис.1). Перша стадія – навчання індивіда тому новому, що він не 
знає, в першу чергу, універсальним законам розвитку світу та взаємодії в природі. Друга стадія – 
виховання особистості як суб’єкта відносин у колективній діяльності (застосування пізнаного) на 
уроці. Третя стадія – розвиток індивідуальності як суб’єкта відносин та діяльності, здатної до участі 
у самоврядуванні (де проявляється здатність керувати собою). Четверта стадія – творчість, а саме – 
колективна співтворчість індивідуальностей (перехід у якісно новий стан навчального процесу).  

 

Рис. 1 – Чотири стадії динаміки навчального процесу в системі уроку з біології 

Нами було проведено опитування вчителів природничих наук та учнів 10-их, 11-их класів 
загальноосвітніх шкіл Чернігівського району, основною метою якого було виявлення, чи відбувається 
повноцінне цілеорієнтування учнів у навчальному процесі, а саме, наскільки ефективним у цьому є 
урок, як обрана нами система. Результати виявили слабко виражену потребу навчатися (відмічають 
51,6% вчителів, 47,8% учнів), недостатнє орієнтування на прийняття рішень, критичне мислення 
(відмічають більше 50% учнів), співтворчість та вміння працювати в команді, злагоджену взаємодію 
між вчителем та учнем, між вчителем та учнівським колективом. Зміст освіти, таким чином, 
недостатньо відповідає вимогам суспільства і не спрямований на придбання смислу життя та 
життєвих компетентностей.  

Тому ми говоримо про необхідність дидактичного прогнозування та діагностики уроків біології 
з метою формування культурно-продуктивної особистості учня, його пізнавальної активності. 
Діагностика виступає першим необхідним (обов’язковим) компонентом раціонально організованої 
педагогічної та навчальної праці. 

Предметом нашого вивчення є моделі дидактичного прогнозування та діагностування уроку 
біології в 10-их, 11-их класах. Серед основних факторів ефективності уроку, за якими нами 
прогнозується якість навчальних занять, наступні: кількість нових понять, складність знань, вид 
навчального матеріалу, працездатність учнів, активність учнів, увага учнів на уроці, уміння 
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навчатися, психологічний клімат заняття [2]. Також пропонуються й додаткові фактори ефективності 
уроку, наприклад взаємонавчання учнів на уроці, вміння працювати в команді, вміння ставити мету 
та її досягати.   

Наше дослідження ґрунтується на припущенні, що навчальна активність учнів 10-их, 11-их 
класів при вивченні біології підвищиться, якщо: 
− розробити і реалізувати моделі дидактичних прогнозів уроку біології; 
− визначити основні фактори ефективності уроку біології в 10-их, 11-их класах; 
− застосувати такі форми і методи навчального процесу з біології, які б забезпечили максимальну 

інтенсивність дії факторів ефективності уроку; 
− розробити алгоритм діагностування уроку біології, який вказуватиме на навчальну активність 

учнів.  
Таким чином, основними задачами керування навчальним процесом на основі моделей 

дидактичних прогнозів можна вказати наступні: 
− визначити об’єм загальноосвітніх та політехнічних знань по курсу загальної біології в 10-их, 11-

их класах; 
− на основі цілісності побудови всього курсу біології спланувати пізнавальну діяльність учнів з 

розділу Загальна біологія; 
− у зв’язку з цим встановити взаємозв’язки та найбільш цілевідповідні поєднання та послідовність 

різних форм організації навчальної роботи з біології; 
− на основі вищезазначеного можна ретельно спланувати урок (об’єм та послідовність змісту, 

поєднання різних методів та прийомів навчання). 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ И КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССОВ – 
ОСНОВА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ» 
Е. Н. Корж, Л. А. Яковишин, Т. А. Меньшикова, Н. И. Бондаренко 

Севастопольский национальный технический университет 
 
Изучение дисциплины «Антикоррозионные материалы и покрытия в автомобилестроении» 

позволяет получить современные научные представления о механизме коррозионного разрушения 
автомобиля, рассмотреть влияние факторов на интенсивность коррозии металлов, узнать 
современные методы защиты от коррозии металлов; изучить свойства антикоррозионных материалов, 
ознакомиться с особенностями технологии нанесения защитных покрытий на автомобильных заводах 
и в условиях ремонта автомобиля; познакомиться с использованием новых материалов для 
повышения коррозионной стойкости и срока службы современного автомобильного транспорта. 

Весь отечественный опыт эксплуатации транспортных средств показывает, что кузов 
автомобиля является самым слабым звеном в комплексе узлов и агрегатов автомобиля. На 
протяжении всего периода эксплуатации кузов подвергается достаточно жесткому воздействию 
окружающей среды. Нужно учитывать и перепад температур, и высокую относительную влажность 
воздуха, и воздействие воды, водных растворов солей, кислотных атмосферных осадков, грязи и 
пыли. Ультрафиолетовое излучение, плохое качество дорог, высокое содержание солей и различных 
примесей в атмосфере, механическая вибрация и деформация металла в результате аварии, 
приводящие к трещинам по поверхности лакокрасочных покрытий, последствия кузовного ремонта, 
нарушающего структурную целостность металла, снижают коррозионную стойкость автомобиля. 

Для повышения уровня преподавания дисциплины «Антикоррозионные материалы и покрытия 
в автомобилестроении» в Севастопольском национальном техническом университете был специально 
разработан курс лекций и лабораторных занятий, который основан на использовании 
термодинамических и кинетических закономерностей процессов коррозии металлов для изучения 
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влияния различных факторов на скорость коррозии, при изучении свойств защитных материалов и 
технологических процессов нанесения защитных покрытий на автомобиль. Это позволяет 
специалисту, которого мы готовим, понять целесообразность использования в автомобилестроении 
современных методов защиты металлов от коррозии. 

Как известно, одной из главных проблем в условиях происходящей перестройки высшей 
школы является активизация познавательной деятельности студентов в процессе становления 
личности современного специалиста. В процессе обучения достаточно сложно реализовать 
потребность студентов в получении глубоких знаний. Для повышения интереса к самостоятельным 
занятиям была разработана специальная система заданий. Выполнение этих заданий стимулирует 
получение студентами новых знаний; позволяет прочно усвоить, проверить и закрепить 
теоретический материал по всем разделам изучаемого курса. Для самостоятельной работы студентам 
предлагается использовать учебное пособие, которое является оригинальной разработкой первого 
сборника задач и упражнений по коррозии и защитным покрытиям автомобиля. При разработке этого 
пособия был использован многолетний опыт научно-исследовательской работы в отраслевой 
лаборатории Министерства автотранспорта Украины, опыт работы на автомобильных заводах и 
станциях технического обслуживания Крыма, Украины, России. 

Сопоставление успеваемости студентов за период с 2000-01 учебного года по 20005-06 
учебный год показывает определенные положительные сдвиги. Абсолютная успеваемость 
повысилась с 79 % до 95,1 %, что составляет прирост более 20 %. 

Улучшение успеваемости студентов является следствием как применения принципов 
термодинамики, кинетики и химического равновесия процессов для разработки циклов лекций и 
лабораторных занятий по дисциплине «Антикоррозионные материалы и покрытия в 
автомобилестроении», так и использования специальной системы заданий, которая активизирует 
самостоятельную работу студентов в процессе обучения, позволяет приблизить изучение 
дисциплины к современному состоянию научных исследований в области автомобилестроения 
передовых стран. 

Студенты приобретают умение применять химические знания для решения конкретных 
практических вопросов защиты автомобиля от коррозии, понимают целесообразность применения в 
автомобилестроении современных, экономически обоснованных химических и физико-химических 
методов, химических материалов. 
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СОЦІАЛЬНИЙ АРХЕТИП Ю. М. ПЛЮСНІНА 
ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ВИКЛАДАННЯ ЕТОЛОГІЇ 

О. П. Корж 
Запорізький національний університет 

 
За поглядами М. В. Тимофеєва-Ресовського, суворий та достатньо точний аналіз у будь-якій 

області наук, що досліджують явища оточуючого нас світу, можливий лише у тому випадку, коли у 
матеріалі, який піддають аналізу, виділені елементарні структурні одиниці та елементарні явища, що 
в них відбуваються. Без цього відповідні дослідження стають безпредметними та спостерігається 
термінологічна плутанина.  

Особливого значення ця позиція набуває стосовно наук про поведінку, в першу чергу етології. 
Тут одностайність відсутня навіть у визначенні самого предмету дослідження науки – поведінки 
(часто розглядається як комплекс активних дій тварин та його зміни у відповідь на зовнішні та 
внутрішні впливи). За поглядами К. Е. Фабрі, психіку тварин не можна відокремлювати від 
поведінки, під якою він розуміє сукупність проявів зовнішньої, переважно рушійної, активності 
тварин, спрямованої на встановлення життєво необхідних зв’язків організму з середовищем. 
Пристосувальне ж значення поведінки полягає у тому, що адекватно віддзеркалюючи оточуючий 
світ, тварина стає здібною орієнтуватися в ньому й адекватно будувати свої відносини з біологічно 
значущими компонентами середовища. 
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Але при цьому ми не можемо не погоджуватись з позицією Ю. М. Плюсніна, згідно з якою 
поведінка – такий саме невід’ємний атрибут тваринного організму, як і наявність органів травлення 
або розмноження. Яким би не було розмаїття форм та рівнів організації тих та інших, всі вони 
виступають життєво необхідними системами організму, які забезпечують його життєво суттєві 
функції – самозбереження та самовідтворення. Тому розмову про адаптивність поведінки взагалі 
можна розглядати як беззмістовну. 

За поглядами сучасних дослідників етології, післяпарадигмальний період її розвитку призвів до 
формування комплексної дисципліни, складові якої знаходяться у конкуруючих взаємовідносинах і 
керуються різними парадигмами. Але викладання дисципліни вимагає методологічно єдиного 
підходу та певного узагальнення всього об’єму наукового матеріалу, накопиченого за час розвитку 
етології як наукового напрямку. Саме такою методологічною основою можуть стати уявлення про 
соціальний архетип, запропоновані Ю. М. Плюсніним. 

Основою будь-якої поведінки тварин виступає їх спонтанна активність, яка стикається з 
безпосереднім оточенням організму. Ця активність спрямована на вирішення чотирьох життєво 
необхідних потреб, з яких дві виступають як індивідуальні, а ще дві з’являються при суспільному 
способі життя. 

Потреба збереження себе, яка полягає у необхідності самозабезпечення певними ресурсами, 
виступає часто у вигляді агресивної поведінки тварин щодо присвоєння певної території, яка ці 
ресурси містить. Подібні типи взаємовідносин організмів з їх безпосереднім оточенням першого 
порядку прийнято розглядати як територіальну поведінку, або територіальність. 

Друга індивідуальна життєва потреба полягає у необхідності збереження свого виду через 
залишення нащадків. Взаємовідносини організмів щодо репродукції й формують шлюбно-сімейні 
стосунки або сім’ї у широкому розумінні. Обидві перелічені потреби виступають індивідуальними, 
але їх вирішення стає можливим лише при спрямуванні спонтанної активності організмів на своїх 
співродичів, які можуть виступати головними конкурентами, тому відповідна поведінка набуває 
соціального характеру. 

Дві життєві потреби, які з’являються при соціальному способі життя, спрямовані на пошук та 
утримання організмом особистого місця у своїй спільноті та збереження свого угрупування. Перша 
проблема базується на асиметричності взаємодій організмів за принципом домінування-
підпорядковування і зовні має вигляд соціального статусу певної особини, а цей поведінковий аспект 
отримав назву ієрархічних взаємовідносин або ієрархії. Для збереження своєї спільноти обов’язковим 
є підтримання її єдності, що може досягатись шляхом встановлення дружніх стосунків між окремими 
членами угруповання. Подібні взаємовідносини отримали в етології назву альянсів і зараз 
вважаються достатньо поширеним серед тварин поведінковим явищем, яке має спільні механізми 
формування принаймні у птахів та ссавців, враховуючи й людину. 

Поєднання означених вище чотирьох типів взаємодій тварин і створює соціальний архетип – 
першоосновну принципову форму поведінкових взаємодій всередині будь-якого соціального 
угрупування. Оскільки поведінка, яка реалізується під час соціальної взаємодії, є обов’язково 
взаємозрозумілою, а в більшості випадків набуває вигляду відповідних ритуалів, це підтверджує 
методологічну доцільність виділення архетипу. Використання ж його при викладанні положень 
етології дозволяє довести до студентів універсальність поведінкових патернів тварин та 
систематизувати отримані знання за доцільною схемою. 

Зрозуміло, що існують й інші аспекти етології, зокрема розвиток певних поведінкових актів в 
онтогенезі та філогенезі, походження та механізми формування тих чи інших ритуалів, проблеми 
порівняльної зоопсихології тощо. Але використання соціального архетипу надає можливість 
простежувати розвиток першооснов поведінки майже всіх тварин як у філогенетичному, так і в 
онтогенетичному аспектах, не відкидаючи порівняльних методів. Головною ж є узагальнююча 
першооснова, яка дозволяє виробити сталість поглядів на формування поведінки незалежно від 
систематичної належності певного виду тварин. 
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Приватное природоохранное сельскохозяйственное производственное коллективное 

предприятие «Рiдна природа» (дальше – «Хозяйство») было организовано в 1991 г. по инициативе 
одесских предпринимателей, охотников и ученых ОНУ на базе существовавшего лесхоззага, в 
верховьях Хаджибейского лимана (Ивановский район Одесской области), в 40 км от г. Одессы. Его 
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площадь составила первоначально 250 га арендованных под создание кормовой базы земель, а с 
1994 г. – 5000 га [1]. Первоначально планировалось лишь создать испытательную станцию 
собаководов, но вскоре встал вопрос о природоохранной деятельности и разведении различных видов 
охотничьих зверей и птиц. Территория, занятая Хозяйством, представляет участок типичного 
приморско-степного ландшафта юга Украины. Рельеф балочно-овражный, с обширным 
солончаковым понижением в вершине лимана. Искусственные леса занимают менее 15 % 
территории. Древесные породы представлены робинией псевдоакацией, дубом черешчатым, кленом 
американским, вязом мелколистным, софорой восточной, айлантом восточным. На солончаках 
высажены посадки из лоха серебристого, тамарикса, придорожные и полезащитные лесополосы 
созданы из этих же видов деревьев и сухоустойчивых кустарников; список древесно-кустарниковых 
пород насчитывает свыше 90 видов, в основном акклиматизированных. Безлесые пространства 
заняты агроландшафтом (80 % территории): полями, садами пастбищами; по склонам балок 
сохранились участки исконная степная разнотравно-типчаково-ковыльная растительности, 
включающей до 120 видов. По долине пересыхающей речки Средний Куяльник, по берегам 
искусственных прудов встречается водно-болотная растительность, типичная для региона. На 
солончаках обычны солерос европейский, кермеки, сведы, на более увлажненных местах фоновым 
видом является тростник обыкновенный, образующий вокруг центрального пруда обширные мощные 
заросли площадью около 100 га. Площадь центрального пруда достигает 800-1000 га; имеются еще 3-
4 небольших пруда в балках и оврагах. Пруды зарыблены, ежегодно в них выпускаются молодь 
сазана, толстолобика, водится карась. Границы территории Хозяйства обозначены межевыми 
столбами и аншлагами. Выделен участок под заказник, огороженный высоким забором из 
металлической сетки, а внутри поделенный сетчатым забором на обширные загоны площадью 3-5 га 
каждый. На территории Хозяйства располагается несколько небольших сел (Егоровка, 
Александровка, Карпово, Светлогорское).  

На полях выращивается озимая пшеница, подсолнечник кукуруза, бахчевые культуры. В 
агроландшафте обычны суслик крапчатый, хомяк обыкновенный, заяц-русак, полевка обыкновенная, 
мышь полевая, мышь курганчиковая, встречаются хорь степной, барсук, ласка; обитают серая 
куропатка, перепел, полевой и степной жаворонки; в лесополосах гнездится до 25-30 видов птиц: 
грач, серая ворона, сорока, ушастая сова, сплюшка, чернолобый сорокопут, садовая овсянка, 
просянка. вяхирь, обыкновенная горлица, серая куропатка, пустельга, кобчик, славка серая, славка 
ястребиная. Фауна региона включает: млекопитающие – 40 видов, птиц – 330, рептилий – 12, 
амфибий – 8 , пресноводных рыб – свыше 80 видов. Из редких видов рептилий встречается полоз 
желтобрюхий, полоз четырехполосый. В тростниковых зарослях обитают енотовидная собака, 
ондатра, водяная полевка, из птиц – серая цапля, рыжая цапля, кряква, красноголовый нырок, чирок-
трескунок, малая выпь, большая поганка, малая поганка, дроздовидная и тростниковая камышевки, 
усатая синица, соловьиный сверчок. Поэтому регион и его малая часть – Хозяйство является 
привлекательным для экологического туризма [5]. Особую привлекательность для туристов имеют в 
летнее время колонии норных птиц в глинисто-песчаных обрывах (щурка золотистая, сизоворонка, 
удод, береговая ласточка). В селах орнитокомплекс также богат и разнообразен, хотя и типичный по 
составу. Для экотуризма здесь значительный интерес могут представлять традиционные формы 
ведения хозяйства, в том числе с использование ручного труда в огородничестве, скотоводстве. 
Сохранились также старинные дома, орудия труда, фрагменты национальной одежды, что также 
может быть использовано в туристическом бизнесе [5]. 

Основным направлением деятельности хозяйства «Рiдна природа» стало организация 
охотников области и оказание им помощи, ведение комплексного охотничьего хозяйства и охотничий 
туризм, хотя основные экономические показатели определяются деятельностью агропромышленного 
сектора, особенно урожаями озимой пшеницы. Было создано охотничье общество «Рiдна природа», 
издается иллюстрированный одноименный журнал, создан областной Центр по натаске, испытаниям 
и состязаниям охотничьих собак и Испытательная станция общества охотников, рыболовов и 
собаководов, современный стрелковый стенд для тренировок и проведения соревнований охотников 
и спортсменов. Перечень услуг, предоставляемых охотникам и рыбакам, включает натаску 
охотничьих собак различных пород, охоту на территории Хозяйства в установленные сроки на 
разрешенные виды дичи, а также по желанию клиента на такие «экзотические виды», как 
полуодичавшие домашние цесарки, индюки. В летне-осеннее время ведется охота на пернатую дичь: 
голубей (вяхирь, клинтух, обыкновенная горлица, кольчатая горлица), серую куропатку, фазана, 
крякву, другие виды диких уток и гусей. В ноябре – декабре ведется отстрел зайцев-русаков и лисиц, 
лицензионная охота на диких копытных (дикий кабан, косуля, муфлон, лань). Разрешается 
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спортивная рыбная ловля на прудах, стендовая стрельба. Все услуги платные, тарифы в рамках 
общепринятых. Использование передовых методов дичеразведения и биотехнии [3] позволяет 
насыщать и обогащать охотугодья. Проводятся работы по улучшению мест обитания, защитных, 
кормовых и гнездовых условий, создание новых местообитаний для ондатры, пролетных уток и гусей 
через сооружение прудов и др. Устраиваются ремизы, или кормовые поля и площадки, 
подкормочные площадки для диких копытных, водопои, солонцы, галечники и порхалища для 
куриных птиц. Ведется отстрел бродячих собак и кошек, регулярная зимняя подкормка охотничьих 
животных. В специализированные загоны животные выпускаются накануне охоты по запросам и 
заявкам клиентов. 

Интересен опыт успешной акклиматизации в хозяйстве сурка, дикого кролика, планируется 
разведения дикой лошади Пржевальского и красной утки в целях сохранения этих исчезающих 
видов. Уделяется внимание сохранению исчезающих степных растительных ценозов, как и 
отдельных редких видов растений. В местах их произрастания ограничивается или полностью 
запрещен выпас скота, сенокос, распашка земель. В перспективе возможно создание 
специализированного Центра по содержанию и разведению редких и исчезающих видов животных, а 
также по разведению охотничьих видов (кряква, фазан, серая куропатка, заяц-русак) для 
последующей реализации их в охотничьи хозяйства страны и за рубеж. Это потребует строительства 
инкубаторного цеха, питомников. 

Инфраструктура Хозяйства включает центральную базу, расположенную вблизи заказника, и 
отделения в ближайших селах. На центральной базе построен современный трехэтажный 
административный корпус, жилой комплекс, современная конюшня, хозяйственный двор с 
автопарком и мастерскими. Имеется гужевой транспорт. Жилой комплекс представлен двумя 
десятками 2-6 местных коттеджей, выстроенных из бревен с имитацией под старину и с каминами, 
двухэтажной гостиницей современного типа с биллиардными залами, комнатами отдыха и 
телевизорами, сауной. Коттеджи расположены изолировано, территория вокруг них озеленена. 
Лошади, используемые для хозяйственных работ, верховой езды или на тарантасах, содержатся в 
конюшне с обширным загоном. Для улучшения верховых лошадей в Туркмении был закуплен 
жеребец-производитель ахалтекинской породы. Налажена работа Испытательной станции Хозяйства 
по натаске, испытаниям и состязаниям собак охотничьих пород. Построены искусственные норы по 
международным стандартам (нора – восьмерка, П-образная и др.), вольер для испытаний по кабану 
площадью 5га, вольер для испытаний по барсуку площадью 0,6 га. В октябре 2000 г. здесь были 
впервые успешно проведены первые республиканские соревнования собак охотничьих пород по 
подсадному кабану, по «кровяному следу», волоку, подсадной лисице, подсадному барсуку, пернатой 
дичи [4]. 

В сельскохозяйственных работах участвуют жители всех сел, находящихся на территории, что 
позволило снять социальную напряженность и практически устранить безработицу местного 
населения. От бывшего лесхоззага осталась специализированная техника, это позволяет проводить 
лесовосстановительные работы и санитарный уход за лесопосадками. 

Для проведения охотничьего и экологического туризма в Хозяйстве построен уникальный 
зоокомплекс на территории выделенного заказника, общей площадью свыше 120 га. Он включает 
несколько обширных загонов площадью по 3-5 га каждый, разгороженных сеткой, предназначенных 
для раздельного содержания охотничьих животных: ланей, косуль, диких кабанов, муфлонов, 
охотничьих фазанов. Сеткой разгорожены участки искусственного лес с деревьями разного возраста 
и густыми зарослями кустарников. Животные ведут в загонах привычный образ жизни, для них 
построены подкормочные площадки, солонцы, водопои, ведется постоянный контроль, селективный 
отстрел в сезон охоты. В отдельных загонах для цесарок, индюков и фазанов построены укрытия – 
навесы для защиты от пернатых хищников и непогоды, галечники и порхалища, созданы защитные и 
гнездовые условия для естественного размножения, хотя основное поголовье для охоты закупается на 
фазанариях. Колонии сурков созданы в степной балке, а диких кроликов – в более глубоких 
залесенных балках. Чтобы увеличить выживаемость охотничьих зверей и птиц ведется борьба с 
наземными и пернатыми хищниками. Водный орнитокомплекс представлен стадом кряквы (свыше 
500 особей) на искусственном пруду, где ведется их регулярная подкормка. К ним подпущены 
несколько редких красных уток – огарей (Tadorna ferruginea Pall.) и пеганок, или галагазов (T. tadorna 
L.). Пруд глубокий, до 3-5 м, устроен в лесу вблизи летнего дома типа «бунгало», зарыблен сазаном и 
карасем, посетители имеют уникальную возможность любоваться и наблюдать за водоплавающими 
птицами с веранды, сидя за самоваром, при желании половить на удочку рыбу с удобных дощатых 
помостов на берегу. Специально для осмотра туристами в вольере содержатся фазаны несколько 
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экзотических видов (золотой, серебряный, королевский, алмазный). В угодьях создана очень высокая 
плотность дичи и рыбы, что было изначально одной из главных задач. Кажущийся парадокс: охота, 
которые многие считают всего лишь убийством беззащитных животных, способствует сохранению 
многих видов [1,3]. На предприятии туристам готовы в любое время года предоставить 
комфортабельное жилье на любой вкус, провести экскурсии по зоокомплексу, где можно наблюдать 
и фотографировать животных в естественной среде обитания. Создан мини-зоопарк с наиболее 
характерными видами животных местной фауны. Имеется возможность поиграть в пейнтбол, 
попариться в бане, поиграть в бильярд, посмотреть телепередачи, в т.ч. видеофильмы о живой 
природе. 

Перспективно использование территории хозяйства для организации и проведения 
краткосрочного «зеленого» и экологического туризма. Здесь на относительно небольшой площади 
представлены все элементы степного ландшафта, сочетающего как остатки былых естественных 
местообитаний (балки, степные участки, долина речки, солончаки, лиман), так и антропогенного 
происхождения (населенные пункты и отдельные постройки, искусственные леса, 
сельскохозяйственные угодья – поля с различными агрокультурами и пастбища, пруды, дороги и др.). 
Для подготовки студентов – биологов, экологов и каждого посетителя перспективны и познавательны 
тематические экологические экскурсии на следующие темы: Фауна и флора степей Украины, Фауна и 
флора искусственных лесов юга Украины, Акклиматизированные виды животных и растений, 
Адвентивные виды животных и растений, Биотехния и дичеразведение в охотничьих хозяйствах, 
Фауна и флора искусственных водоемов, Традиционные народные формы ведения сельского 
хозяйства, Колонии сурка и дикого кролика и др. 

Для Хозяйства перспективно создание приемлемыми следует считать познавательно-
прогулочные экологические тропы, или тропы «выходного дня» и собственно учебные экологические 
тропы для студентов и школьников, протяженностью 4-8 км [2,5]. Для целей экотуризма в Хозяйстве 
следует разработать и проложить также более длительные автомобильные и конные маршруты. 
Перспективно создание Экологической тропы по современным требованиям, несмотря на 
значительные первоначальные расходы на ее обустройство. Прообразом ее может стать 
туристическо-познавательный маршрут, проходящий через загоны и вольеры зоокомплекса в 
заказнике, однако эту тропу необходимо привести в надлежащий вид, провести разметку и 
маркировку участков, выделить и оборудовать места для отдыха, оборудовать аншлаги. Следующим 
этапом организации и проведения экологического образования должно быть создание в Хозяйстве 
современного Визит-центра, занимающегося организацией экскурсий, информационным 
обеспечением посетителей, проведением выставок, конкурсов, созданием музея, организацией 
издания и реализации рекламных и справочных материалов экологического и природоохранного 
содержания, особенно с символикой данного Хозяйства и региона. У Хозяйства имеются также 
прекрасные возможности организации и развития агротуризма, или зеленого туризма, 
удовлетворяющим все возрастающую тягу городских жителей и иностранцев к отдыху в деревенском 
ландшафте, включающего проживание в домах фермеров или мини-гостиницах, знакомство с 
домашними сельскохозяйственными животными, земледелием. 
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Агрокультурный университет им. Августа Чиешковского (Augusta Cieszkowskiego) в г. Познани 

(ПАКУ) – один из старейших вузов в Западной Польше, он был основан в 1870 г. благодаря усилиям 
известного польского философа А. Чиешковского как сельскохозяйственный коллегиум (техникум) 
им. Галины, в 1919 г. он стал сельскохозяйственно-лесным университетом, в 1951 г. он получил 
статус Сельскохозяйственного отделения Познанского государственного университета, в 1972 г.– 
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статус самостоятельного Агрокультурного университета Академии сельского хозяйства, с 1996 г. ему 
присвоено имя А. Чиешковского. 

Обмен опытом работы и знакомство с организацией и деятельностью Агробиологического 
комплекса (далее АБК) ПАКУ проводился нами в 1999 – 2002 гг. в рамках совместного Договора о 
научно-техническом сотрудничестве между ПАКУ и МГПУ. Научная командировка в Польшу была 
совершена нами в октябре 2001 г.; польские коллеги посетили Украину в 1999 – 2001 гг. 

В настоящее время ПАКУ включает 7 факультетов, на которых обучается по двухступенчатой 
системе (бакалавр, магистр) 9727 студентов дневной формы обучения, 6260 студентов вечерней 
формы обучения и 2700 студентов заочной формы обучения по 19 специальностям [1,4]. При 
университете создан НИИ животноводства и биологии охотничьих животных, а также 7 
специализированных проблемных научных лабораторий. Открыты факультет последипломного 
образования, аспирантура и докторантура. Штат преподавателей и научных сотрудников насчитывает 
788 человек, из них профессоров 181 человек. Сокращение числа преподавателей стало возможным 
после привлечение к ведению лабораторных занятий аспирантов и магистров (без оплаты). Так, на 
факультете животноводства и биологии охотничьих животных на двух смежных кафедрах работает 5 
лекторов (из них 3 профессора), 4 ассистента, 7 аспирантов (работают на 0,25 ставки) и 8 магистров. 
Учебная нагрузка профессора составляет 600 часов в год (при окладе 700 долларов США), ассистента 
– 500-800, в среднем 700 часов в зависимости от объема лекционных часов (при окладе 400 – 500 
долларов), аспиранта –120 часов, причем все аспиранты ведут учебные занятия на первом году 
обучения без оплаты. Университет поддерживает международные контакты с 87 вузами и научными 
организациями 45 стран мира, ежегодно по обмену преподавателями и студентами на зарубежные 
стажировки выезжает 100-120 человек. Для проведения научных исследований и производственных 
практик студентов в ПАКУ создано 12 производственных отделений (из них сельскохозяйственных – 
10, лесных – 2), занимающих 364 га сельскохозяйственных и 15000 га лесных земель. В отделениях 
работает более 400 человек, с 1989 г. отделения полностью переведены на хозрасчет и окупают себя 
за счет реализации сельхозпродукции. Финансирование научной работы кафедр осуществляется 
через получение Грантов на исследования и заключение хозяйственных договоров с предприятиями. 
Часть полученных средств выделяется на приобретение современного научного и учебного 
оборудования. 

Агробиологический комплекс (АБК) создан в одном из лесных производственных отделений 
ПАКУ в районе с. Мендыжеч, в 150 км к западу от г. Познани и в 100 км от границы с Германией. 
Подготовка будущих специалистов ведется в ПАКУ по 11 направлениям: земледелие, технология 
земледелия и лесного хозяйства, экономика, биотехнология, охрана окружающей среды, зоотехника, 
лесоводство, огородничество, технология древесины, технология переработки продуктов, 
мелиорация. Из 19 специальностей, открытых в ПАКУ, популярностью и спросом пользуются такие 
новые, как агротуристика, или зеленый туризм, кормление животных, информатика и инженеры 
сельского хозяйства, цветоводство и уход за декоративными растениями, а также специализация по 
биологии охотничьих животных и охотоведению, по рыбоводству. Специалисты такого профиля 
стали необходимы в связи с вступлением Польши в Евросоюз, переориентацией хозяйства на 
массовый прием и обслуживание туристов из Германии. 

 Интересен опыт работы факультета животноводства и биологии охотничьих животных. 
Факультет занимает отдельное трехэтажное здание. В его структуру входит 15 кафедр, которые ведут 
подготовку студентов по трем специальностям (животноводство, агротуризм, биология охотничьих 
животных). Штат преподавателей включает 20 профессоров, 8 докторов наук (doktorow 
habilitowanych), 27 кандидатов наук (doktorow oraz). Учебные планы студентов включают, наряду с 
классическими традиционными дисциплинами, ряд новых современных дисциплин. Так, по 
специальности «Агротуризм» читаются курсы: «Туризм, рекреация и отельное обслуживание», 
«Агротуризм», «Организация и технология отельного обслуживания», «Дипломатический протокол», 
«Краеведение», «Экономика туризама», «Ресторанное обслуживание и кухня», «Психология 
туриста», «Право в агротуризме и отельном обслуживании», «Организация и маркетинг в туризме», 
«Финансовая деятельность в агротуризме», «Применение информационных технологий в туризме», 
«Мировые тенденции в развитии агротуризма» и др. [1,2,3,4]. Перечень спецкурсов, читаемых на 
факультете и посещаемых студентами «по выбору» включает более 22 предметов, в т.ч.: Спортивное 
и рекреационное использование коней, Гипотерапия, Апитерапия, Фаунистика, Флористика, Уход за 
аматорскими животными, Гидробиология рек и прудов, Биоиндикация окружающей среды, 
Охотоведение, Дичеразведение, Кинология и др. Учебный план специальности «Биология» включает 
как общую подготовку в течение 2,5 лет, так и последующую специализацию по биологии животных 
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или биологии растений в течение 2,5 лет. Как зоологов, нас заинтересовала первая специализация, где 
читаются такие дисциплины как: Гистология, Энтомология, Цитогенетика, Иммуногенетика, 
Эмбриология, Основы ветеринарии, Основы экономики и маркетинга, Основы ухода за домашними 
животными, Эндокринология, Ихтиобиология, Молекулярная биология, Инженерные сооружения 
для животных. Кроме них читается ряд спецкурсов: Патология родов домашних животных, Биология 
водоемов, Основы кормления различных видов домашних животных (коров, лошадей, свиней, овец и 
др.), Токсикология, Этология домашних животных, Генетика популяций, Применение информатики в 
сельскохозяйственном производстве и др. 

В АБК сельскохозяйственные угодья представлены, в основном пахотными землями. На них по 
современным технологиям выращиваются зерновые и многолетние кормовые культуры. Ландшафт 
имеет слабо холмистый рельеф, леса занимают 95% территории АБК. Имеется несколько 
животноводческих ферм, где содержится в стойлах, или выпасается в сменных загонах с 
электропастухами крупнорогатый скот, кони, свиньи, овцы, домашние птицы. На базе этих ферм 
студенты проходят учебные и производственные практики. Часть лошадей используются в конно-
спортивных секциях Университета. Высокие технологии и производительность труда обеспечивают 
самоокупаемость АБК. В глубоких долинах небольших рек и ручьев построены пруды современного 
типа, в которых выращивается товарная рыба; осенью пруды спускаются, рыба отлавливаются в 
шлюзовых камерах и реализуется через торговую сеть. Несмотря на интенсивный характер 
использования земель, на территории АБК обитает большое количество охотничьих животных, что 
позволяет вести организованное спортивное хозяйство и использовать его в учебных целях для 
студентов соответствующих специальностей. В лесах обитает лось (Alces alces L.), косуля (Capriolus 
capriolus L.), дикий кабан (Sus scrofa L.), лисица (Vulpes vulpes L.), заяц-русак (Lepus europaeus L.), 
ежегодно производится выпуск обыкновенных (расы: охотничьи, румынские) фазанов (Phasianus 
colchicus L.), выращенных в питомнике АБК. 

 Гордостью АБК является зоокомплекс, расположенный в центре хозяйства и занимающий 
площадь более 20 га. Он представляет собой ряд современных построек (административное здание, 
лабораторный учебный корпус, экспериментальный корпус), питомники по разведению охотничьего 
фазана, кряквы (Anas platyrhynchos L.), вольеры для домашних голубей и экзотических видов фазанов 
(которые пользуются огромным спросом), загоны для овец. В одноэтажном экспериментальном 
корпусе, площадью свыше 3000 м2 располагается питомник по содержанию маточного и 
производственного стада домашнего японского перепела (Coturnix japonica Tem., var. domesticus) 
(реализуется ежемесячно свыше 2000 штук), инкубаторный цех, экспериментальное стадо домашних 
кур (свыше 1000 голов нескольких пород), кормоцех, небольшое стадо домашних гусей, уток, 
индюков, цесарок, экзотических видов фазанов: серебряного (Lophura nycthemera L.), золотого 
(Chrysolophus pictus L.), королевского (Lophura imperialis Del.), алмазного (Chrysolophus amherstiae 
Gray), отнесенных к исчезающим видам мира. Коллекция домашних голубей насчитывает более 120 
особей 17 пород, преимущественно польского происхождения. Обслуживающий персонал 
зоокомплекса включает всего 6 человек благодаря высокой технологизации производственных 
процессов. Он находится в ведении кафедры кормления животных и биологии дичи. Проводятся 
научные исследования силами сотрудников кафедры, аспирантов и студентов, разрабатываются 
новые кормовые смеси и кормовые добавки для домашних и декоративных птиц, отрабатываются 
технологии интенсивного содержания птиц для промышленного птицеводства. 

Большой интерес вызывают разрабатываемые в зоокомплексе методики интенсивного 
содержания и разведения кур. Каждая птица находится в индивидуальном боксе в общей клетке-
вольере, его размеры позволяют птице лишь стоять или присесть во время сна и полностью 
исключают возможность «лишних движений» и конфликтов с птицами-соседками, что ведет к 
экономии затрачиваемой ими энергии, а следовательно и потребляемых кормов. Корма в виде гранул 
комбикорма даются точно дозированными порциями, как и вода из расположенной на уровне головы 
птицы автоматической поилки. Каждый экспериментальный бокс с птицей находится на 
автоматических весах, показания с которых поступают на компьютер. Контролируется динамика 
массы тела курицы, поедаемого ею корма и воды, массы откладываемых яиц и экскрементов, что 
позволяет точно рассчитать бюджет ее энергии. Откладываемые птицами яйца автоматически 
попадают на лоток для их сбора, регулярно собираются, упаковываются для отправки в торговую 
сеть. На первый взгляд, такие методы содержания домашних птиц антигуманны, но именно на них 
построено современное производство мяса и яиц домашних птиц. Уход за экспериментальными и 
промышленными курами облегчается продуманной системой их кругового перемещения в процессе 
онтогенеза; соседние вольеры разделены дверцами и по мере роста цыплята переходят 
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самостоятельно в соседнюю более просторную вольеру без трудоемкого отлова и пересаживания 
людьми. Птицы, выработавшие свой срок яйцекладки (1 – 1,5 года) или достигшие товарного веса 
молодые (куры, перепела, утки), как и яйца, реализуются через торговую сеть, благодаря чему 
зоокомплекс не только окупается, но дает и значительную прибыль. Выращенные в питомниках 
фазаны и кряквы выпускаются в охотугодья хозяйства перед началом охотничьего сезона, или 
продаются в другие охотничьи хозяйства. Спрос на таких птиц чрезвычайно велик и превышает 
производство, но в АБК не разводит их в промышленных масштабах, а лишь попутно при проведении 
научных и хозяйственных экспериментов. 

Гордостью зоокомплекса является сохранение генофонда и разведение уникальной польской 
породы овец «жовжушка» (по-польски «wrzosowka») овчинного направления. Единственное на всю 
Польшу стадо из 60 голов содержится в генетической чистоте лишь здесь, благодаря многолетним 
усилиям профессора Анджея Рутковского. Им же создана генетическая коллекция голубей польских 
пород. Из 22 официально признанных польских пород голубей [5] в АБК содержится и разводится 14 
пород (польские рыси, чайка польская, мазур польский, орлик польский, вертун мазурский, сорока 
польская, сокол гданьский, в т.ч. стоящие на грани исчезновения – серебристый польский, 
жемчужный польский, шек польский белый, орлик виленский, познанский черноголовый, гривун 
польский, краковский белоголовый) [5].  

Большие усилия прилагают преподаватели и студенты ПАКУ и сотрудники АБК к сохранению 
окружающей среды. В лесах проводятся санитарные рубки и рубки ухода, древесина 
перерабатывается и реализуется. Ведется плановое охотничье хозяйство и рыбоводство, 
осуществляется комплекс биотехнических и природоохранных мероприятий. На территории 
хозяйства выпущены и успешно прижились бобры (Castor fiber L.), ондатра (Ondatra zibethicus L.). 
Вблизи прудов гнездятся 2-3 пары редких орланов-белохвостов (Haliaeetus allbicilla L.), черный аист 
(Ciconia nigra L.), змееяд (Circaetus gallicus Gm.), осоед (Pernis apivorus L.); налажена строгая охрана, 
учет и контроль их гнезд. 

Агробиологический комплекс ПАКУ и его зоокомплекс выполняют полностью возложенные на 
них учебные задачи, даже сменив приоритеты. Основной их задачей стала производственная 
деятельность и рентабельность производства. Значительная удаленность его от г. Познань не 
позволяет проводить краткосрочные учебные занятия (лабораторные, семинарские). На АБК 
проводится широкий комплекс научных исследований по тематике кафедр и НИИ животноводства и 
биологии охотничьих животных, особенно в области разработки новых видов кормов и рационов для 
домашних и декоративных видов птиц. Перспективным рентабельным направлением может стать 
также массовое разведение охотничьих птиц (охотничий фазан, кряква) для реализации в охотничьи 
хозяйства Польши и Германии, а также разведение и реализация ценных декоративных видов 
(фазаны серебряный, золотой, королевский и алмазный, павлин), декоративных пород кур (пуховые, 
кохинкоки и др.). 

 
1. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowkiego w Poznaniu. – Poznan, 2000. – 30 p. 
2. Wydziat Technologii Zymnosci. – Poznan, 1999. – 52 p. 
3. Informator o studiach – 2000 w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. – Poznan, 2000. – 82 p. 
4. Wydzial hodowli I biologii zwierzat Akademii Rolmiczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu: Oferta edukacyjna: 

hodowla zwierzat, agroturystyka, biologia. – Poznan, 2001. – 22 p.  
5. Nowicki B., Pavlina E., Dubiel A. Golebie: chow, hodowla, rasy.- Warszawa, 1996. –152 p.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ 
З КУРСУ «ГЕОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ПАЛЕОНТОЛОГІЇ» 

НА ХІМІКО-БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ  
ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА 
Г. Ф. Лобосок 

Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка 
 
Курс „Геологія з основами палеонтології» передбачає проведення  лабораторно-практичних 

занять студентів хіміко-біологічних факультетів педагогічних вузів. Метою курсу є отримання 
фундаментальних знань та їх практичне закріплення з мінералогії, петрографії, палеонтології. Він 
побудований таким чином, щоб формувати у студентів навики і вміння роботи з колекціями 
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мінералів, викопними рештками, корисними копалинами, а також систему самостійної роботи та 
можливість вільно орієнтуватися у вивченому матеріалі. Курс складається з трьох розділів: І розділ – 
містить короткі відомості з кристалографії та діагностики мінералів, ІІ розділ – з основ петрографії, 
ІІІ розділ – короткі відомості з палеонтології. 

Кожен розділ містить мінімальний обсяг теоретичного матеріалу, необхідного для 
використання на лабораторних заняттях по відповідних темах, що супроводжується таблицями та 
малюнками. У кожному розділі наявна самостійна робота по виконанню практичних завдань. В якості 
прикладу наводимо фрагменти з лабораторного заняття на тему „Форми знаходження мінералів у 
природі. Діагностичні властивості мінералів.»  

 

. 
Рис. 1 – Форми знаходження мінералів у природі: 

1 – друза кристалів кварцу; 2 – жеода, виповнена агатом і кварцом; 3 – конкреція марказиту; 
4 – дендрити; 5 – кристали марказиту в породі; 6 – сталактити лімоніту 

 
Завдання: 1. Навчитись розрізняти запропоновані викладачем зразки форм мінералів у 

природі. Замалювати поширені мінеральні агрегати у робочих зошитах. 
2. На зразках мінералів, запропонованих викладачем, навчитись визначати їх основні фізичні й 

хімічні діагностичні ознаки, заповнити таблицю 1. 

Таблиця 1 – Діагностичні ознаки мінералів 
Діагностичні ознаки Назва 

мінералу блиск колір колір риски твердість густина спайність 
       

 
3. Під час самостійної роботи студенти опрацювують розділ «Основні відомості про мінерали» 

за підручником: Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія з основами палеонтології. – К.: Вища шк., 1995 . 
 
Особливістю є те, що вивчення навчального матеріалу та виконання завдань розміщуються у 

послідовності від більш простих до більш складних зразків, і базуються виключно наочному 
природно-мінеральному матеріалі (колекції мінералів) та колекціях викопних решток безхребетних. 
Студенти знайомляться з зразками мінералів гірських порід найбільш поширених у природі і тих, що 
мають практичне значення, і поширені в дані місцевості. Студенти під час самостійного виконання 
завдань користуються визначниками мінералів та картами, що містяться у лабораторному курсі 

Особливістю кожного лабораторного заняття є заповнення таблиць, які узагальнюють вивчений 
матеріал та закріплюють його. Виконання цих завдань сприяє розвитку у студентів швидких навичок 
орієнтації у діагностичних властивостях мінералів та їх ознаках. В якості прикладу зразок таблиці до 
теми лабораторного заняття «Метаморфічні гірські породи» 

Таблиця 2 – Діагностика метаморфічних порід 
Особливі і специфічні ознаки Назва 

породи 
Струк-
тура 

Текс-
тура 

Мінераль-
ний склад Колір Твердість Блиск Злом Реакція 

з НСІ 

Практичне 
значення 
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Знання з неорганічної хімії студентами широко використовується при вивченні класифікації 
мінералів, їх хімічного складу та певних реакцій і взаємодій. Міжгалузеві зв’язки дозволяють 
найкраще практично закріпити хімічні навички. 

Для перевірки якісного засвоєння теоретичного матеріалу використовуються тестові завдання. 
Нижче запропонуємо фрагмент завдань з теми «Класифікація мінералів» 

Зразок завдань 
1. В основі сучасної класифікації мінералів лежить .... . 
2. Мінерали утворені під впливом внутрішніх сил Землі називаються ... . 
3. Мінерали утворені під впливом зовнішніх сил Землі називаються ... . 
4. Вкажіть мінерали класу самородні мінерали:  
а) галеніт  
б) золото  
в) графіт   

г) пірит 
д) сірка 
е) кіновар. 

5. До якого класу належить такі мінерали як 
галіт  
сильвін  
флюорит 

 

6. Які ви знаєте мінерали класу сульфатів? ...  
7. Вкажіть мінерали класу карбонатів 
а) халькопірит 
б) кварц 
в) кварцит 

г) магнезит  
д) малахіт  
е) боксит 

8. До якого класу належать такі мінерали як  
кварц 
лімоніт 
гематит 

магнетит 
боксит 
корунд 

9. Які мінерали входять до класу сульфіди: 
а) платина 
б) галеніт  
в) сфалерит 

г) флюорит 
д) лімоніт 
е) пірит 

10. До якого класу належать такі мінерали, як  
серпантин 
каолініт 
нефелін 
азбест 

 

11. Які ви знаєте мінерали класу фосфатів? ...  
12. Які ви знаєте мінерали класу органічні сполуки ? ...  

 
Щоб поглибити та закріпити знання з тієї чи іншої теми студентам пропонуються теми 

рефератів, наприклад, з теми «Магматичні гірські породи»: «Рудні родовища магматичних порід», 
«Магма і магматичні гірські породи», «Вулканізм. Ефузивні магматичні породи». 

Отже, отримані на лабораторних заняттях знання та практичні навички з даного курсу мають 
практичне значення у підготовці вчителя хімії, біології і екології та знаходять застосування в 
шкільних курсах, а саме на уроках предметів географічного, біологічного і хімічного циклів. 

 
1. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. – М.: Просвещение, 1980. – 140 с. 
2. Лебедева Н. Б. Пособие к практическим занятиям по общей геологи. – М.:1986. – 175 с. 
3. Свинко Й. М., Сивий М. Я. Геологія з основами палеонтології. – К.: Вища шк., 1995 
4. Сивий М. Я. Лабораторний практикум із геології з основами палеонтології. – К.: Вища шк., 1995. – 105 с. 
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УДК: 37.033 
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ 

ЧЕРНІГІВСЬКОГО КОМЕРЦІЙНОГО ТЕХНІКУМУ 
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ЕКОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ 

М. В. Лупіна, М. О. Колесник 
Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка 

 
Сьогодні в світі гостро постає питання відносин між людиною і природою. Нове екологічне 

мислення розповсюджується дуже повільно. Сучасне покоління починає розуміти, що в природі все 
взаємопов’язане, і кожна подія накладає відбиток на оточуюче середовище. До того ж, усвідомлення 
взаємозалежностей – це відносно новий феномен. Тому екологічна реальність ставить як перед 
біологічною, так і перед технічною та гуманітарною освітою завдання формування екологічного 
світогляду. 

В Концепції екологічної освіти України екологічна освіта розглядається як одна із 
найпотужніших важелів повороту людства в його ставленні до життєвого середовища від руйнівного, 
споживацького до конструктивного, дбайливого, бережно-відновлюваного [1]. Наукові дослідження 
та педагогічна практика свідчать про складний динамічний розвиток екологічної освіти в державі. 

Світогляд в широкому розумінні – сукупність поглядів, уявлень, знань, понять про світ: 
природознавчих, суспільствознавчих, етичних, релігійних, міфологічних, філософських тощо. У 
вузькому розумінні світогляд – це власне філософське світобачення, об’єктом світогляду є світ як 
цілісність. Процес формування екологічного світогляду є неперервним і цілісним, він включає в себе 
організовані множини структурних елементів, які діалектично зумовлені, взаємозалежні, 
взаємодоповнюють і узагальнюють погляди, переконання та ідеали, через які людина відображає своє 
ставлення до навколишнього середовища [3]. Отже, предметом екологічного світогляду є 
взаємовідносини в системі «людина – світ». Одним із компонентів екологічного світогляду 
особистості виступає її екологічна свідомість як вищий рівень психічного відтворення природного і 
штучного середовища, всього внутрішнього світу, саморефлексія місця і ролі людини в біологічному, 
фізичному та хімічному світі за умов розуміння своєї життєздатності, а також саморегулювання 
цього відтворення екологічним змістом [5]. 

На сьогоднішній день людина не має рівня екологічної культури та свідомості, адекватного 
сучасному стану екологічних подій та процесів у довкіллі. Студенти мають певний, іноді досить 
високий, рівень знань з природничо-географічних наук, але часто не можуть інтегрувати свої знання 
в цілісну картину й у них формується еклектичне, фрагментарне бачення світу природи. 

З метою виявлення реального стану сформованості екологічного світогляду студентів І, ІІ 
курсів комерційного технікуму нами була проведена діагностика інтенсивності суб’єктивного 
відношення до природи, а також типу домінуючої установки особистості по відношенню до природи 
за методиками «Натурафіл» [2] та «ЕЗОП» [2]. За методикою «ЕЗОП» нами було досліджено чотири 
типи установок: естетична установка (природа сприймається особистістю як об’єкт краси), 
когнітивна установка (природа сприймається як об’єкт вивчення), етична установка (природа 
сприймається як об’єкт охорони), прагматична установка (природа сприймається як об’єкт 
користі). Проведений аналіз результатів вербальної асоціативної методики діагностування типу 
екологічних установок особистості «ЕЗОП» свідчить про досить високий рівень вираженості 
естетичної установки студентів І курсу на фоні нижчих показників інших установок по відношенню 
до природи, що вказує на постійний і невід’ємний зв’язок з природою на будь-якому рівні розвитку 
самосвідомості особистості (рис.1). Відсутність домінування потреби у вивченні природи подекуди 
компенсується її практичним використанням. Позиція етичної установки не є останньою, такий 
показник можна пояснити здебільшого загальною «екологізацією» суспільства через засоби масової 
інформації, але за відсутності потреби у вивченні законів та закономірностей живого світу, а , звідси, 
й розуміння взаємозв’язків, формування екологічного світогляду не буде ефективним. Тож всі ланки 
цього процесу мають бути врівноважені. 

Така ж тенденція проглядається також і у випускників технікуму (ІІ курс) при загальному 
домінуючому зростанні позиції естетичної установки. Показники когнітивної та практичної 
установок знаходяться майже на одному рівні, але їхні показники є суттєво зниженими. Етична 
установка порівняно з показниками у студентів І курсу становить нижчий рівень. Результати 
методики діагностування рівня розвитку інтенсивності суб’єктивного ставлення до природи 
«Натурафіл» виявили середній показник інтенсивності.  
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Отже, можна зробити висновок про те, що спрямованість навчального процесу має 
недовершену ланку між знаннями та потребою перетворення знань у конкретну екоатребутивну 
поведінку, а саме – ставлення особистості до знань.  

0

1

2

3

4

5

6

К                                И                                П                               О

ба
ли

, с
ер
ед
нє

 
зн
ач
ен
ня

1курс 2курс
 

Рис. 1 – Екологічні установки особистості студентів І, ІІ курсів 
Чернігівського комерційного технікуму 

К – естетична установка; И – когнітивна установка; П – етична установка; О – прагматична установка 
 
Звернення до глибинних почуттів людини дозволяє вивести на рівень усвідомлення (через 

синтез філософії, психології, мистецтва і екології) глибинний зв’язок з природою, яка присутня у 
кожній живій істоті. Таке усвідомлення призводить до формування природозорієнтованої картини 
світу, яка з часом стане підґрунтям світогляду. 

Отже, формування екологічного світогляду, на наш погляд, повинно відбуватися на семи рівнях 
відносин в системі «людина – природа» [4]: 
−  екологічні знання професійного характеру (в тому числі екологія здоров’я, екологія побуту, 

екологія сім’ї тощо); 
−  емоційно-почуттєва сфера (взаємовідносини із світом природи, ставлення особистості до знань); 
− діяльність екологічного спрямування, яка призводить до потреби в екоатрибутивній поведінці, 

самореалізації особистості в екологічній сфері діяльності (в тому числі й на матеріально-
побутовому рівні);  

− соціалізація особистості в плані екологізації своєї професійної діяльності; 
− самоуправління в сфері професійної діяльності з точки зору її екологічної доцільності; 
− корпоративні стратегії професійної реалізації в напрямку оптимального природовідповідного 

розвитку, остаточне формування ціннісних установок екоатрибутивного характеру; 
−  світоглядні, ціннісні орієнтири. 

Навчальні програми, які пропонуються нами з дисциплін «Основи екології та безпеки товарів 
народного споживання», «Основи екології» для спеціальностей 5.050301 «Товарознавство та 
комерційна діяльність», 5.050403 «Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах» 
та 5.091711 «Технологія харчування» мають за мету формування екологічного світогляду студентів 
на перших трьох рівнях його прояву.  

Метою курсу «Основи екології та безпеки товарів народного споживання » за спеціальністю 
5.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність» є розробка методів виживання в довкіллі, 
прогнозування динаміки стану біосфери в часі і просторі, розробка шляхів гармонізації 
взаємовідносин людини і природи. Програмою передбачено 54 години, з яких 24 години аудиторні 
(передбачено 14 годин лекційних, 8 годин семінарських занять) і 30 годин винесені на самостійне 
опрацювання. У змісті програми передбачаються наступні розділи: 
Розділ 1. Вступ. Людина і навколишнє середовище. 
Розділ 2. Природокористування і навколишнє середовище.  
Розділ 3. Сучасні екологічні проблеми.  
Розділ 4. Охорона навколишнього середовища і раціональне використання ресурсів.  
Розділ 5. Екологія харчових продуктів та її значення для здоров’я людини. 
Розділ 6. Екологічні аспекти виробництва непродовольчих товарів.  
Розділ 7. Утилізація твердих відходів від виробництва товарів народного споживання. 

Курс «Основи екології» за спеціальністю 5.050403 «Організація обслуговування в готелях і 
туристичних комплексах» передбачає 54 години, з яких 32 години аудиторні (передбачено 20 годин 
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лекційних, 10 годин семінарських занять) і 22 години винесені на самостійне опрацювання. Програма 
включає в себе наступні розділи: 
Розділ 1. Вступ. Людина і навколишнє середовище.  
Розділ 2. Екологічні основи раціонального природокористування. 
Розділ 3. Природокористування і навколишнє середовище. 
Розділ 4. Охорона навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів. 
Розділ 5. Заповідна справа. 
Розділ 6. Радіоекологія. 
Розділ 7. Екологія харчових виробництв продуктів. 
Розділ 8. Екологічний стан в Чернігівській області. 

Курс «Основи екології» за спеціальністю 5.091711 «Технологія харчування» передбачає 54 
години, з яких 30 години аудиторні (18 годин лекційних, 10 годин семінарських занять) і 24 години 
винесені на самостійне опрацювання. Програма включає в себе наступні розділи: 
Розділ 1. Вступ. Людина і навколишнє середовище.  
Розділ 2. Екологічна характеристика людської діяльності. 
Розділ 3. Охорона навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів. 
Розділ 4. Основи екологічного права. 
Розділ 5. Радіоекологія. 
Розділ 6. Екологія харчових виробництв продуктів. 

Особливою характеристикою навчального процесу є те, що він спрямований не на трансляцію 
педагогом певного обсягу екологічних знань, а на розвиток екологічного світогляду через чуттєве 
усвідомлення свого внутрішнього взаємозв’язку зі світом природи, яке підкріплюється необхідними 
теоретичними знаннями законів природи. Подібний підхід дозволяє перекласти знання в області 
екології із сфери особливо непотрібних у сферу особливо необхідних, що у результаті сформує 
мотивацію вчинків людини і всієї поведінки. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ: ЗАДАЧИ ЧЕЛЕВЕЧЕСТВА В ХХІ ВЕКЕ 
Ж. Д. Малахова 

Гуманитарный университет «ЗИГМУ» 
 
Корни многих современных экологических воззрений можно найти в философских и 

экономических идеях ХYІІІ – ХІХ вв., в мальтузианстве, а также в неоклассической экономической 
школе. Как отдельная дисциплина, наука о взаимодействии общества и природы была определена в 
программной статье американского учёного Р. Э. Парка, которая была опубликована в 1916 г. В 20 –
30-е гг. ХХ столетия под названием «человеческая экология» или «социальная экология» она была 
развита в работах американских социологов Э. У. Берджесса, Р. Макензи и др. На необходимость 
изучения связей между состоянием здоровья и окружающей среды указал ещё в 1927 г. известный 
представитель классической экологии человека Р. М. Кензил. Значительный вклад в развитие 
социальной экологии внёс американский учёный А. Тоули, который в 1950 г. опубликовал 
монографию «Человеческая экология». 

Однако только в 60-е г. началась реальная экспансия сферы социально-экономических 
отношений, включавшая в себя появление экологических движений, экологической политики и 
экологического управления, в это же время наблюдается появление экологических проблем 
невиданной ранее остроты и масштаба.  

Социальная экология как отрасль науки, исследующая отношения общества и природы, 
возникла под влиянием последствий научно-технической революции и глобального экологического 
кризиса. Она анализирует влияние производственной деятельности человека на состояние 
окружающей среды и на людей, их стиль потребления, здоровье, репродуктивные функции, качество 
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жизни и т.д. В социально-экологических исследованиях осуществлён переход от описательного 
уровня к анализу причин кризиса в отношениях природы и общества. Такие исследования приобрели 
особую актуальность в результате проявления с начала 60-х годов ряда критически важных для 
человечества экологических проблем (глобальное потепление климата, образование «озоновых дыр», 
загрязнение мирового океана, атмосферы и поверхности Земли, обеднение животного и 
растительного мира и др.), слившиеся в глобальную экологическую проблему, порождённую 
антропогенными нарушениями природного равновесия. 

Отправной точкой социальных и философских дискуссий о природе и обществе стали 
публикации естественнонаучного характера: книга Рашель Карсонс «Тихая весна» о воздействии на 
природу тотальной химизации и доклад Римскому клубу «Пределы роста», где утверждалось, что 
призрак глобальной катастрофы превратился в реальную, ощутимую угрозу для жизни всего 
человечества. Основные подходы современного инвайронментализма для развития экодвижения 
были сформулированы в работах «План выживания» с предисловием известного биолога Эрлиха и 
«Маленькое прекрасно» Фрица Шумахера. Основные их идеи: общество должно развиваться, 
используя минимум природных ресурсов и сохраняя стабильный уровень населения. 

Классическая социология в течение длительного периода рассматривала окружающую среду 
как внешний фактор, не связанный с социальной сферой. В конце 1980-х годов изучение 
экологических движений, как носителей системы ценностей, позволили сформулировать Новую 
экологическую парадигму, которая не содержит конкретных механизмов перехода к новому 
обществу и не определяет его политической и экономической системы (капитализм, социализм или 
что-либо ещё), но она позволяет выявить ключевые социально-культурные позиции общества по 
отношению к основным аспектам своего функционирования – промышленному росту, прогрессу, 
политике, взаимосвязям человека с природой и т.п. Новая экологическая парадигма признаёт 
человека одним из многих других существ, которые взаимосвязаны и включены в глобальную 
экосистему. Основное – это самоценность природы, забота обо всех живых организмах, включая 
людей и их будущие поколения, стремление к исключению любых видов риска и опасностей, 
угрожающих человечеству и природе, признание того, что существуют законы биосферы, которые 
человеческое сообщество не должно преступать.  

Экологическая опасность и её воздействие на социальные процессы стала глобальной и явной 
угрозой существованию современного общества. Это угроза не только здоровью людей и состоянию 
экосистем, но экономическим и политическим интересам различных социальных групп. Вот почему 
экологический кризис рассматривается как проявление экологического риска. 

Общество столкнулось с необходимостью оценки степени реальной экологической опасности, 
созданной его индустрией. Важный шаг в развитии оценки риска был сделан Чарльзом Перроу, 
который ввёл понятие обычной или системной аварии. Ч. Перроу произвёл детальный анализ ряда 
аварий, включая аварию на атомной станции. Он сделал три ключевых вывода: а) системная авария в 
сложных технологических системах неизбежна и непредсказуема, её вероятность невозможно 
просчитать, так как она всегда существует в силу нелинейного сочетания элементов; б) системная 
авария одинаково свойственна как старым, хорошо отрегулированным отраслям промышленности 
(например нефтехимии), так и новым, пока ещё плохо контролируемым (ядерная энергетика); в) 
количественная оценка риска просто игнорирует сложные взаимодействия между компонентами 
системы, которые и являются причиной многочисленных и неизбежных системных сбоев [5]. 

Дальнейшее развитие исследований риска в социальной теории привело к появлению 
концепции общества риска Ульриха Бека, который вывел понятие системного инцидента за узкие 
рамки функционирования технологических систем, определив современное общество как общество 
риска, а сам риск он считает всеобщим, непредсказуемым и некалькулируемым. Среда жизни не 
инертна: риски, носителями которых могут быть как отходы технологических процессов, так и сами 
люди, мигрируют в ней, накапливаются, трансформируются и возвращаются обществу («эффект 
бумеранга», по У. Беку). Под давлением среды жизнеобеспечения меняется качественный состав 
населения, характер социальных обществ и институтов [1]. 

Деградация среды жизнеобеспечения, по мнению О. Н. Яницкого, является многосторонним 
процессом. Во-первых, она деградирует потому, что её хозяйственное освоение идёт быстрее, чем её 
восстановление, ликвидация или переработка производственных отходов. 

Во-вторых, перестройка и экономические реформы инициировали два параллельно идущих 
явления. С одной стороны, переход от плановой экономики к рыночным отношениям означал отказ 
государства от поддержания социотехнических систем (городов, гражданских и военных 
инфраструктур) в рабочем состоянии, что привело к появлению обширных зон деградации и 
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запустения, которые чреваты опасностью, загрязнением среды, формированию обширных «мёртвых» 
зон. С другой, – курс на форсированную либерализацию экономики привёл к истощительному, 
варварскому использованию ресурсов природы. Это наблюдается как со стороны новых 
капиталистов, не желающих вкладывать средства в её охрану, так и со стороны обнищавшего 
населения, которое уже много лет выживает за счёт сверх эксплуатации природы и разборки 
технических систем жизнеобеспечения. Причём население разбирает как устаревшее или плохо 
охраняемое (склады боеприпасов, удобрений, заброшенные военные городки и базы), так и 
действующее оборудование (линии электропередач, кабели телефонной связи, элементы городской 
инфраструктуры и пр.) [3, с.87]. 

Главным вызовом ХХ и начала ХХІ века стал экологический кризис, который неумолимо 
приближает человечество к экологической катастрофе. Наука это уже доказала, но, к сожалению, мир 
занятый своими меркантильными заботами зарабатывания денег, не «слышит» и не хочет «слышать» 
этой тревоги. Исходя из создавшейся ситуации, можно сформулировать задачи, которые ставит перед 
человечеством экологическая социология. 
1. Сегодняшняя мощь человека не в производстве продуктов и услуг, а в установлении гармонии 

человека с природой, создании условий для саморазвития и проявления своих творческих 
жизненных сил каждой личности. В качестве объекта управления сегодня выступает такая 
сложная взаимосвязанная система как Космос – Биосфера – Земля – Общество – Человек. Кроме 
того, учитывая мнение академика В. И. Вернадского, что «биосфера перешла…. в новое 
эволюционное состояние – в ноосферу, перерабатывается научной мыслью социального 
человечества» [1, с. 30], эта система выглядит как Космос – Ноосфера – Земля – Общество – 
Человек. Субъектом управления становится духовно-нравственный, интеллектуально богатый, 
творческий человек. Если человечество не научится управлять на основе разума, балансировать 
свои отношения с Природой и Космосом, оно окончательно разрушит планету Земля и исчезнет с 
неё. 

2.  В настоящее время происходит социальная революция, ставшая последствием научно-
технической и информационной революций. Суть этой революции заключается в том, что 
меняется вектор общественного развития: от потребительского, спонтанного использования 
планеты Земля, безудержной эксплуатации её недр, природных и производственных ресурсов – к 
целесообразному расходованию её жизненных сил на основе коллективного интеллекта – 
мировой науки, творческого развития, как всех землян, так и отдельно каждой личности. Должен 
быть утверждён новый образ жизни – природосообразный, а для этого необходимо сформировать 
новый тип мышления – единения с природой. 

3. В новых условиях возрастает роль государства, его политической элиты, государственного 
управления, которое из послушного исполнителя требований рынка должно превратиться в 
интеллектуально – информационный центр его регулирования, прогнозно-стратегического 
ориентирования, социального оздоровления. Такое управление существенно отличается от 
оперативного управления, так как является программно-целевым. Государственные служащие 
должны научиться методам социального проектирования и прогнозирования социальных 
явлений.  

4. Предотвращению всепланетарной экологической катастрофы должны быть подчинены усилия 
всех стран, всего человечества, так как ряд проблем, связанных с загрязнением окружающей 
среды, выходят за рамки национальных границ, носят глобальный характер и требуют 
международной кооперации для их разрешения. К таким проблемам относятся: защита озонового 
слоя Земли, сокращение выбросов окислов углерода, сохранение тропических лесов, умеренная 
эксплуатация рыбных и животных ресурсов морей и океанов, борьба с общим потеплением и 
изменением климата на планете. Добиться международной кооперации стран для разрешения 
вышеперечисленных проблем крайне сложно, поскольку требуется достижение определённых 
компромиссов между странами, преследующими, к сожалению, различные цели.  

5. Необходимо обеспечить изучение экологических движений. В последнее время проявляется 
тенденция к вовлечению экологических организаций во внутреннюю и внешнюю политику. 
Первый такой «прорыв» произошёл в ФРГ, где экологисты и выделившееся из их рядов 
«политическое крыло» – «зелёные» – решительно повернулись к парламентским структурам и 
добились серьёзных результатов. В странах бывшего СССР из-за тяжёлого материального 
положения большего количества населения, которое всё своё внимание сосредоточило на 
выживание, упал процент лиц, обеспокоенных экологической ситуацией. И если, в частности, в 
Украине «зелёные» ранее были представлены в парламенте, то на последних выборах в 
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парламент они не прошли. Кроме того, поддерживая идеи «зелёных», большинство респондентов 
не участвует в его акциях, и имеют слабое представление о конкретных направлениях этого 
массового движения.  

6. Большое значение по распространению экологических знаний принадлежит телевидению и 
средствам массовой информации. Но, к сожалению, телевидение практически недоступно 
экологам, а специализированные экологические издания не доходят до широких масс населения. 
Как показывают социологические исследования, телевидение стоит на первом месте по 
значимости среди каналов экологической информации, а специализированные СМИ на втором. 
Поэтому не случайно лишь 10 % населения бывшего СССР считает себя достаточно 
информированным по экологическим вопросам, а полностью доверяют СМИ не более 17 % [2, 
с.95]. 
Специфика социальных феноменов, изучаемых социальной экологией, определяется 

принципиально важным обстоятельством: неспособностью человека к непосредственному 
восприятию в реальном масштабе времени изменений свойств и характеристик окружающей 
природной среды, а основывается на восприятии социальных последствий экологических явлений, 
таких как уровень заболеваний, доступность потребления тех или иных продуктов питания, 
деградацией природной среды в зонах отдыха, потерей рабочих мест при ликвидации предприятий, 
загрязняющих природу и др. 

В мире идёт борьба могущественных групп интересов не только за доступ к национальному 
богатству отдельных стран, но и за пользование жизненно необходимыми ресурсами человечества. 
Хищническая эксплуатация природных ресурсов Земли, совершенно иное извлечение, переработка и 
обмен ресурсами (рабочей силы, товаров, услуг, знаний, информаций) в экосистемах порождает 
приближение экологической катастрофы. Человечество должно научиться жить в согласии с 
Природой, использование ресурсов Земли должно стать природосообразным, а социальное 
управление – прогнозно-стратегическим и програмно-целевым. Защиту окружающей среды 
необходимо превратить в жизненно необходимую составляющую социального поведения каждого 
человека планеты. 
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ВИКЛАДАННЯ ГЕНЕТИКИ У ВИЩОМУ АГРАРНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗА  
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ 

В. С. Мамалига 
Вінницький державний аграрний університет 

 
Кредитно-модульна система організації навчального процесу ґрунтується на поєднанні 

модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). 
Метою впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу є 

підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності 
випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому процесі. 

Однією із основних складових кредитно-модульної системи організації навчального процесу є 
вимога щодо оцінки знань студентів з визначенням їх рейтингу за кожну дисципліну, звідки і 
походить назва «модульно-рейтингова система» (МРС). 

Організація навчання за МРС забезпечує систематичний контроль знань, умінь і навичок 
студентів, організацію їх самостійної роботи, заохочення результативної творчої праці (участь у 
наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах, за що нараховуються додаткові бали), 
індивідуалізацію навчання й підвищення зацікавленості у процесі набуття знань із відповідною 
диференціацією студентів за рівнем знань. Крім того, МРС підвищує об’єктивність знань студентів і, 
на основі цього, обґрунтовує умови подальшого добору студентів для проходження виробничої 
практики за кордоном, магістерської підготовки та вступу до аспірантури, надання різних пільг тощо. 
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МРС стимулює викладача до постійного вдосконалення якості своєї роботи і є джерелом 
підвищення активності студентів. 

На агрономічному факультеті генетика вивчається в IV семестрі протягом двох триместрів (по 
10 тижнів кожен). На її вивчення відводиться 30 год. лекційних занять, 40 – лабораторних та 38 – 
самостійної роботи студента. За кожен вид роботи студенту виставляється певний бал, загальна сума 
балів за дисципліну – 100. Дисципліна розподіляється на два модулі – самостійні структурні логічні 
частини теоретичного і практичного матеріалу (табл. 1). 

Таблиця 1 – Розподіл дисципліни на модулі та розрахунок кількості балів за видами робіт 
години 

в тому числі Вид занять Всього І модуль ІІ модуль 
Кількість балів 

Лекції 30 14 16 15 
Лабораторні заняття 40 20 20 70 
Самостійна робота студентів (СРС)* 38 19 19 15 

* теми для опрацювання студентами самостійно (СРС) визначені у методичних вказівках 

Кожен вид роботи студента оцінюється певною кількістю балів, а якість опрацювання 
матеріалу, виділеного для самостійної роботи, визначається колоквіумами. Так присутність на лекції 
оцінюється в 1 бал, а якість роботи під час лабораторних занять диференціюється (табл. 2). 

Таблиця 2 – Розподіл балів за категоріями діяльності студента під час лабораторних занять 
балів 

в тому числі Оцінка всього виконання тестових 
завдань усно 

«відмінно» * 3,5 2,5 1,0 
«добре» 2,8 2,0 0,8 
«задовільно» 2,1 1,6 0,5 
«незадовільно» 
(2 пит.) 
(1 пит.) 

 
1,4 
0,9 

 
1,2 
0,7 

 
0,2 
- 

присутність на занятті 0,7 0,5 0,2 
* кожне тестове завдання складається з 5 питань; правильні відповіді на всі 5 питань забезпечує 
оцінку «відмінно» і бал 2,5, на 4 – «добре» і бал 2,0 і т.д. 

Виконання завдання під час колоквіуму на «відмінно» оцінюється в 3,75 бала, «добре» – 3,0 
бала, «задовільно» 2 бали, «незадовільно» /присутність на колоквіумі – 1 бал. Додаткові бали 
нараховуються за виступ на науковій студентській конференції – 7 балів, а за зайняте призове місце – 
10 балів. 

В цілому структурно-модульна схема дисципліни має такий вигляд (табл. 3). 

Таблиця 3 – Структурно-модульна схема дисципліни «Генетика» 

Кількість годин Оцінка за 
захід, балів Сума балів 

Модуль 
ЛЗ ЛПЗ СРС 

Форма контролю Кількість 
заходів max min max min 

Присутність на лекції 7 1 0 7 0 
Контрольні тестові 
завдання 

10 3,5 0,7 35 7 1 

14 

20 

19 Колоквіум 2 3,75 1 7,5 2 
Всього 49,5 9 

Присутність на лекції 8 1 0 8 0 
Контрольні тестові 
завдання 

10 3,5 0,7 35 7 2 

16 

20 

19 Колоквіум 2 3,75 1 7,5 2 
Всього 50,5 9 

2 30 40 38 Разом 100 18 

Відпрацювання лекцій, лабораторних занять та колоквіумів проводиться під час самостійної 
роботи студентів і дозволяється лише тоді, коли студент був відсутній на даному занятті з поважної 
причини. Перескладання того чи іншого завдання на вищий бал не проводиться. 

В залежності від того, яку суму балів набере студент за 2 модулі, він одержує відповідну оцінку 
(табл. 4). 
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Таблиця 4 – Шкала оцінки знань студента 

За шкалою 
ЕСТS За національною шкалою 

Рейтингова оцінка за шкалою 
навчального закладу 

(абсолютна кількість балів  
за дисципліну) 

A 5 – відмінно 90…100 
BC 4 – добре 75…89 
DE 3 – задовільно 60...74 
FX* 2 – незадовільно (з можливістю повторного складання) 35...59 
X** 2 – незадовільно (з обов’язковим повторним курсом навчання) 1....34 

* – FX означає «незадовільно» – необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного 
складання; ** – F означає «незадовільно» – необхідна значна подальша робота. 

Детальну інформацію про особливості вивчення дисципліни за МРС студенти отримують на 
першій (вступній) лекції. Тоді їм оголошуються терміни завершення модулів та проведення 
контрольних заходів (колоквіумів). 

Вся документація стосовно вивчення дисципліни за МРС вивішується на стенді «Методичний 
куточок з генетики» в лабораторії генетики. 

На цьому ж стенді розміщується типова програма з генетики рослин, список рекомендованої 
літератури, зміст лекційних та лабораторних занять, теми та питання, винесені на самостійне 
опрацювання студентами. 

Напередодні заліково-екзаменаційної сесії викладач виставляє в деканатському журналі 
загальну кількість балів, отриманих кожним студентом, та відповідну їй оцінку за 4-бальною 
(«відмінно – незадовільно») шкалою. 

Якщо студент повністю виконав навчальний план і позитивно атестований за МРС, відповідна 
оцінка, яка випливає із набраної суми балів, за згодою студента проставляється до заліково-
екзаменаційної відомості в останній тиждень теоретичного навчання. 

Студент може підвищити оцінку, яку він отримав за МРС, із «задовільно» на «добре» чи 
«відмінно» шляхом складання семестрового іспиту в період заліково-екзаменаційної сесії. Його 
абсолютна бальна оцінка при цьому підвищується до нижнього рівня балів екзаменаційної оцінки. 

Якщо на екзамені студент отримав нижчу оцінку, ніж за результатами МРС, в заліково-
екзаменаційну відомість виставляється оцінка за МРС. 

Якщо студент не виконав навчального плану при відсутності поважних причин, у заліково-
екзаменаційній відомості у графу «оцінка» проставляється «не допущений», що означає оцінку 
«незадовільно». Екзамен чи залік такі студенти можуть перескладати в період сесії за направленням 
деканату після того, як  опрацюють пропущені заняття і доберуть необхідну до мінімуму суму балів. 

 
1. Генетика рослин. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців у аграрних вищих закладах освіти ІІ – ІV 
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Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка 

 
Самостійна робота учнів завжди була невід’ємною частиною процесу навчання. Дидактика 

переконливо довела, що ця робота стимулює всі пізнавальні процеси в учнів і разом з тим підсилює 
формування таких рис особистості, як активність і самостійність. Завдяки цьому учні свідоміше 
сприймають навчальний матеріал і швидше засвоюють його. 

Починається самостійна робота там, де завдання вчителя вимагають активної розумової 
діяльності, ініціативи і застосування раніше одержаних знань, умінь і навичок на практиці. Отже, 
самостійна робота – це різновид навчальної діяльності, при якому учень під керівництвом учителя 
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виконує навчальне завдання, використовуючи при цьому необхідні розумові чи фізичні зусилля (або 
поєднання їх) [1]. 

Вибір тієї чи іншої форми самостійної роботи при вивченні біології залежить від вікових 
особливостей учнів, рівня їх знань, умінь і навичок специфіки біології, дидактичної мети уроку, його 
типу і структури, методів навчання, а також від педагогічної майстерності вчителя.  

Застосування самостійної роботи є найраціональнішим: 
− коли учні готові до самостійного засвоєння даної теми; 
− коли навчальний матеріал доступний для вивчення учнями самостійно; 
− коли наявні дидактичні матеріали для самостійної роботи і час, щоб її організувати на уроці. 

Відомо новий підхід до оцінки і класифікації самостійних робіт як засобу навчання і розвитку 
учнів. Залежно від того, які елементи переважають у діяльності учнів (відтворюючі чи творчі), у 
дидактиці розрізняють репродуктивні і пошукові самостійні роботи. 

Репродуктивна самостійна робота має на меті сприймання, осмислення і запам’ятовування 
учнями тієї навчальної інформації, яку подано в підручнику або яка повідомляється вчителем. У 
процесі цієї роботи учні нагромаджують знання, необхідні для виявлення нових властивостей 
розглядуваних природних об’єктів, розкриття взаємозв’язків між ними; такий вид роботи є 
необхідною умовою для самостійного пошуку. 

Пошукова самостійна робота учнів передбачає здобування нових знань і вмінь на основі 
набутих, оволодіння способами самостійного пошуку: виділення істотних ознак предметів і явищ, 
установлення причинно-наслідкових зв’язків між ними, доведення окремих положень тощо. 

Пошукова самостійна робота учнів має такі ознаки: 1) її метою є засвоєння нових знань; 2) 
постановка завдань сприяє розвитку потреби розв’язувати їх самостійно, формуються позитивні 
мотиви учіння; 3) учні оволодівають прийомами навчальної діяльності. 

Отже, важливо систематично залучати учнів до пошукових завдань. Зміст самостійної роботи 
пошукового характеру в процесі вивчення нового матеріалу потрібно в міру розширення знань і 
оволодіння прийомами навчальної діяльності ускладнювати, а обсяг – збільшувати. Проте це не 
означає, що матеріал, який опрацьовується на уроці, учні повинні вивчати тільки самостійно. Керівна 
роль учителя залишається визначальною на всіх етапах засвоєння матеріалу. Головне, щоб учитель 
знайшов оптимальне поєднання репродуктивних і пошукових завдань. Виходячи з цього, навчальна 
діяльність учнів на уроці повинна включати: сприймання, осмислення і запам’ятовування знань; 
застосування здобутих знань за зразком; застосування засвоєних знань у новій ситуації з метою 
здобуття нових знань, формування прийомів навчальної діяльності. 

Самостійна робота пошукового характеру потребує більше часу. Це зумовлене різними 
факторами: несформованістю в учнів прийомів навчальної діяльності, відсутністю досвіду пошукової 
діяльності, а також індивідуальними особливостями. Вплив цих факторів помітний на перших етапах 
організації самостійного пошуку. Згодом лише окремі учні потребують додаткових вказівок щодо 
виконання поставлених перед ними пізнавальних завдань. 

У дидактичній літературі завдання для самостійної роботи учнів називаються по-різному. Тут 
вживається термін «пізнавальні завдання», під яким ми розуміємо сукупність проблемних запитань, 
логічних завдань, виконання яких вимагає від учнів різного рівня самостійності. Серед них є такі 
пізнавальні завдання, які передбачають нагромадження знань про природні об’єкти, що вивчаються. 
Навчальна діяльність учнів при цьому має репродуктивний характер, оскільки їм необхідно 
осмислити, запам’ятати і відтворити побачене, почуте або прочитане на вимогу вчителя. Наприклад: 
довідайся, для чого населення твоєї місцевості використовує ліс; як населення твоєї місцевості дбає 
про охорону тварин лісу; яку участь в охороні лісу беруть учні твоєї школи. Без такої роботи 
неможливо працювати над завданнями, які вимагають від учнів самостійного пошуку, застосування 
здобутих знань у нових ситуаціях. Завдяки такій роботі учні розкривають нові сторони предметів і 
явищ, що вивчаються, оволодівають способами виконання таких завдань. Пошукова навчальна 
діяльність учнів тут полягає в тому, що вони аналізують природні об’єкти, виділяють їх істотні 
ознаки, встановлюють взаємозв’язки між ними, роблять висновки, доводять правильність 
висловленої думки тощо.  

Навчальна діяльність учнів передбачає: орієнтування в умовах проблеми, її прийняття; аналіз 
фактів, встановлення зв’язків, відношень і залежностей між ними; використання набутого досвіду; 
виділення ознак та їх співвідношення; формулювання узагальнень, висновків. Усі ці дії виконуються 
у формі різноманітних прийомів розумової діяльності. Виходячи з цього, визначають деякі типи 
пізнавальних завдань: 
1. Сортування навчального матеріалу за завданням учителя. 
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2. Порівняння у формі зіставлення і протиставлення як засіб відкриття нових властивостей, ознак 
предметів і явищ, що вивчаються. 

3. Використання аналогії як засобу перенесення способу дії. 
4. Класифікація предметів і явищ навколишнього середовища. 
5. Виділення головного. 
6. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 

Охарактеризуємо деякі з них. 
1. Завдання на сортування навчального матеріалу учнів за своєю складністю повинні 

варіативно відтворювати знання. На основі прочитаного тексту, розповіді вчителя, розгляду якого-
небудь об’єкта, власного досвіду учневі потрібно: знайти в тексті відповідь на поставлене запитання; 
розповісти в запропонованій послідовності про об’єкт, що вивчається; систематизувати матеріал за 
поданим планом; визначити істотні ознаки предмета; накреслити схему на основі прочитаного; 
виконати завдання за зразком тощо. 

2. Завдання на порівняння у формі зіставлення і протиставлення як засіб відкриття нових 
властивостей, ознак предметів і явищ, що вивчаються. 

Пізнавальна сутність порівняння полягає у відображенні таких зв’язків, відношень об’єктивної 
дійсності, як подібність і відмінність. 

Порівняння здійснюється в двох основних формах – зіставленні і протиставленні. Під 
зіставленням розуміють процес, спрямований на виділення істотних ознак, спільних для ряду об’єктів 
(позитивна абстракція), а протиставлення — процес, що має протилежну мету, тобто виділення того, 
від чого необхідно відокремитися при визначенні істотних ознак (негативна абстракція). 

У процесі самостійного вивчення природничого матеріалу доцільно використовувати повне 
порівняння, коли учні, крім відмінних ознак, знаходять істотні подібні ознаки. Наприклад: розглянь 
зображення ялини і сосни. Зверни увагу на хвою, шишки. Що спільне в цих рослинах? Чим вони 
відрізняються? Що нового ти довідався про них? 

3. Завдання на використання аналогії як засобу перенесення способу дії. 
Близькими до завдань на порівняння є пізнавальні завдання на висновки за аналогією. Вони 

являють собою судження про властивості одного предмета на основі його подібності до інших. У 
логіці визначається, що ймовірність висновку за аналогією залежить від ряду умов: кількість 
спільних для обох предметів ознак має бути якомога більшою; спільні ознаки повинні бути істотними 
і охоплювати різні сторони порівнюваних предметів; ознака чи спосіб дії, що передбачаються в 
іншого об’єкта, мають бути такі самі, як і всі спільні для обох об’єктів ознаки. В засвоєнні 
природничого матеріалу порівняння часто є формою протиставлення, мета якого виявити істотні 
ознаки відмінності і попередити можливе змішування подібних ознак об’єктів. У зв’язку з цим дуже 
важливо правильно підібрати об’єкти, які порівнюються, щоб привернути увагу учнів до виявлення 
відмінних ознак. 

4. Завдання на класифікацію предметів і явищ навколишнього середовища. 
Цей вид логічної переробки знань відіграє важливу роль у формуванні в учнів понять про 

різноманітні класи конкретних предметів. Класифікація являє собою складну мислительну дію, 
структура якої складається з аналітико-синтетичних операцій: порівняння, абстрагування, 
узагальнення, розчленування і розширення класів. Класифікація є засобом, за допомогою якого в 
учнів формуються поняття про класи предметів на основі вражень, що виникають в результаті 
активного відображення реальної дійсності. 

Виконання учнями пізнавальних завдань на класифікацію сприяє осмисленому засвоєнню 
істотних особливостей поодиноких предметів і явищ. Одночасно з цим вони дістають повніші і 
глибші знання про загальні поняття. У процесі виконання цих завдань учні відносять рослини до 
дерев, кущів, трав’янистих; тварин — до хижаків, травоїдних, всеїдних і т. д. Такі завдання сприяють 
усвідомленню істотних ознак понять. 

5. Завдання на виділення головного. 
Самостійне розрізнення другорядного і головного є важливим етапом у пошуковій діяльності. 

Це зумовлено тим, що об’єктивна аналітико-синтетична діяльність учнів має тенденцію до 
змішування істотного і неістотного, виділення яскравих динамічних зв’язків зовнішнього характеру. 
Водночас без достатнього розвитку вміння виділяти головне неможлива повноцінна самостійна 
діяльність. Тому пізнавальні завдання на визначення головного повинні широко використовуватись в 
процесі засвоєння нових понять, узагальнення і систематизації знань, під час підведення підсумків 
уроку. 
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Завдання цього типу мають кілька видів: сортування матеріалу за певними ознаками 
(складністю, значущістю) ; складання плану до тексту; виділення головної думки прочитаного; 
схематизація; виділення істотних подібних і відмінних ознак явищ і предметів. Навчати учнів 
виділяти головне в прочитаному тексті треба поступово, поділяючи це вміння на кілька простіших. 
Спочатку треба привчити учнів робити загальний аналіз тексту, ставлячи такі запитання: про що тут 
розповідається? Наприклад: розглянь плоди і насіння горобини, кульбаби, лопуха, череди. За 
допомогою чого вони розповсюджуються? 

6. Завдання на встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 
Учні навчаються знаходити і розуміти об’єктивно існуючі між предметами і явищами 

причинно-наслідкові зв’язки в процесі продуктивної діяльності, коли необхідно пояснювати і 
доводити певне положення. У процесі пошуку в учнів розвивається два види причинно-наслідкового 
мислення: елементарне причинне мислення й узагальнююче причинно-наслідкове мислення. Перше 
визначається безпосередніми враженнями від предметів чи явищ: поодинокі явища (предмети) 
причинно зумовлюються іншими поодинокими явищами (предметами). Друге полягає в тому, що 
поодинокі явища пояснюються загальними законами.  

Пізнавальні завдання можуть бути запропоновані учням у різній формі: усно, на таблицях або 
картках, через діапроектор, запис на дошці тощо. 

Щоб учні могли виконати описані типи пізнавальних завдань, вони повинні мати певний рівень 
сформованості таких прийомів розумової діяльності, як аналогія, порівняння, встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків тощо. 

Самостійну роботу можна здійснювати на всіх етапах уроку з біології: під час засвоєння нового 
матеріалу, закріплення вивченого, перевірки якості знань [2]. 

Самостійними видами роботи учнів, які підвищують ефективність уроку біології є 
спостереження. Спостереження – це цілеспрямоване сприйняття об’єктивів навколишньої діяльності, 
яке вимагає вольових зусиль. На спостереження не відводяться навчальні години. Але з перших днів 
занять у школі, вчитель повинен організувати систематичні цілеспрямовані спостереження за 
сезонними змінами в рослинному і тваринному світі. 

Для спостережень беруть ті види рослин чи тварин які вивчаються за програмою з біології. 
Вони сприяють глибокому опануванню знань, виробленню практичних умінь. Їх слід застосовувати в 
поєднанні з іншими методами прийомами навчання.  

Методи самостійної роботи реалізують освітню, виховну і розвиваючу функції навчання. В 
освітньому плані вони забезпечують самостійне оволодіння учнями значною сумою знань і умінь, їх 
поглиблення, закріплення і повторення. Особливо вони цінні у формуванні практичних навчальних 
умінь і навичок. У виховному плані вони сприяють вихованню таких важливих рис особистості, як 
самостійність, пізнавальна активність, відповідальність, активна життєва позиція. Самостійна робота 
сприяє розвитку мислительних умінь: навичок, загартовує вольову сферу особистості. Ця робота має 
важливе значення для підготовки учнів до самостійної трудової діяльності і для продовження освіти 
після закінчення школи.  

Істотною є роль самостійної роботи і для інших форм навчання: екскурсій, домашніх 
навчальних завдань, занять на пришкільній навчально-дослідній ділянці тощо. Так, заключні 
екскурсії, які є підсумковими після вивчення відповідної теми або розділу і мають закріпити, 
поглибити і розширити набуті знання в класі, передбачають значну самостійність у виконанні 
поставлених завдань, що спрямовані на пояснення нових процесів, явищ, складних взаємин між 
об’єктами і навколишнім середовищем. 

Велику роль у навчальному процесі відіграє домашня самостійна робота. При її виконанні учні 
продовжують своє навчання. Види самостійної домашньої роботи мають бути найрізноманітніші. Це і 
читання тексту підручника, додаткової літератури, виконання завдань та запитань самостійної 
роботи, проведення нескладних дослідів (вирощування рослин, спостереження за рослинами). 

Таким чином, самостійна робота є невід’ємним елементом процесу навчання. Без неї 
неможливо забезпечити єдність викладання і навчання учнів. 

Отже, оволодіння учнями способів самостійного здобування знань – одне з найголовніших 
завдань сьогоднішньої теорії методики викладання біології. Реалізація цього аспекту організації 
навчально-пізнавальної діяльності неможлива правильно побудованої роботи учнів та вчителя. 

 
1. Логікова Л. Є. Самостійна навчальна робота на уроках біології // Біологія в школі. – 1989.- №3. – с. 6-7. 
2. Левіна М. М. Самостійне проведення учням опитування на тему: «Рослини – живий організм» // Біологія в школі. – 

1992. – №2. – с.14-16. 
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УДК: 378.147 
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
Г. Г. Москалик 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 
 
Наразі в Україні відбувається реорганізація всієї системи освіти, кінцевою метою якої має стати 

затребуваність спеціаліста в умовах ринкової економіки. Процес освіти повинен сприяти 
формуванню не лише високопрофесійного спеціаліста, але й екологічно свідомої людини з високим 
рівнем екологічної культури і поведінки. Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань 
повинна стати одним з головних важелів у розв’язанні гострих екологічних і соціально-економічних 
проблем сучасної України. 

З цією метою до навчальних планів різних спеціальностей введено курс «Основи екології», 
який передбачає засвоєння основ екології для формування в кожного студента, незалежно від обраної 
майбутньої професії, уявлення про людину як частину живої природи, про єдність та 
взаємозалежність всього живого, важливість знань екологічних законів і принципів, усвідомлення 
тісного взаємозв’язку всіх природних і соціальних процесів, необхідності захисту довкілля та його 
поліпшення, раціонального природокористування. 

Навчальний процес студентів 1-2 курсів в університеті організовано за кредитно-модульною 
системою. Це потребує постійного контролю за засвоєнням навчального матеріалу студентами. 
Враховуючи той факт, що курс «Основи екології» зазвичай лекційний, а групи студентів великі, в 
середньому 50-70 чоловік, тому постало питання про пошуки такої форми контролю знань студентів, 
яка б була індивідуальною, потребувала мало часу для написання і перевірки, показувала реальні 
знання студентів, дозволила виявити здатність студентів узагальнювати і вирішувати конкретні 
практичні завдання. Тому наш пошук зупинився на тестовому контролі. 

Тестовий метод контролю знань має багато прихильників і противників. В США більшість 
населення (90 %) тестувалася хоча б раз у житті. В багатьох країнах видаються журнали, в яких 
публікуються теоретичні та практичні досягнення з розвитку тестової методики – це «Educational 
Measurement Issues and Practice», «Journal of Educational Measurement», «Journal of Computer Assisted 
Learning», «Journal of Educational Computing Research» та ін. [2].  

У нашій країні вивчення рівня знань учнів методом тестування проводилось ще у 20-х роках 
минулого століття. Сьогодні тестова методика використовується майже в усіх цивілізованих країнах, 
у багатьох сферах людської діяльності [3]. Опубліковано різного типу тести для проведення 
ефективного контролю [1,4]. Не дивлячись на постійне вдосконалення тестової методики її 
продовжують критикувати. 

Нами проведено порівняльний аналіз контролю знань студентів першого курсу, застосовуючи 
традиційні письмові контрольні роботи і багаторівневі тестові завдання. 

Для вирішення поставлених завдань нами обрано три групи студентів. В групі А поточний 
контроль проводили застосовуючи контрольні роботи, в групі Б – письмові багаторівневі тестові 
завдання, а в групі В – тестові завдання виконувались на ПК. 

Тести першого рівня включали питання контролю пам’яті, що дозволило оцінити повноту та 
правильність засвоєння термінів, понять.  

Наприклад, популяція це... 
− сукупність особин одного виду, які живуть у межах одного біоценозу; 
− сукупність особин одного виду, що перебувають у взаємодії та населяють різні території; 
− сукупність особин різних видів, що перебувають у взаємодії та населяють різні території; 
− сукупність особин одного виду, що перебувають у взаємодії та населяють спільну території. 

Другий рівень – питання, які дозволили контролювати розуміння матеріалу. Наприклад, що Ви 
вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної кризи? 
− негативні кліматичні зімни на планеті під впливом космічних сил; 
− технічний прогрес і виснаження природних ресурсів; 
− вирубування лісів; 
− низьку екологічну культуру людини та її негативне панування над природою. 

Третій рівень тестів включав питання, за допомогою яких можна було контролювати володіння 
матеріалом студентом. Останнє завдання дозволило виявити у студентів вміння користуватися 
отриманими знаннями для вирішення конкретних практичних завдань. Наприклад, 1. Які види 
виробництва, на Вашу думку, потребують першочерговою екологічної конверсії? 2. Спробуйте 
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доповнити трофічний ланцюг змішаного лісу: 3. Які причини, на Вашу думку, лежать в основі того, 
що в природних умовах хижаки ніколи не знищують усі живі істоти, які є об’єктом їхнього 
харчування? Завдання були і у вигляді задач. Наприклад, 1. На вертикальному розрізі профілів ґрунту 
широколистяного та хвойного лісів видно, що вони різняться за кольором, структурою та вмістом 
гумусу. Визначите, в якому лісі ґрунт має вищу родючість. 2. В аґроекосистемах велике значення має 
діяльність тварин-детритофагів (черви, молюски, личинки деяких комах), які живляться мертвою 
органічною речовиною (детритом), частково мінералізованою. Поясніть, як змінюється при цьому 
структура ґрунту.  

Внаслідок проведеного опитування студентів показано певні переваги тестового контролю у 
порівнянні із письмовими контрольними роботами. Зокрема, встановлено зменшення кількості часу 
як на виконання завдання студентами, так і на його перевірку викладачем. Так, на виконання 
письмової контрольної роботи студентам групи А потрібно було 25 хв., а на перевірку цих робіт – 60 
хв. В той же час при застосуванні тестового контролю витрачено 10 хв. на письмове тестове завдання 
і 7 хв. на автоматизоване, а на перевірку – 20 хв. в першому випадку, а в другому це робилось 
автоматично. Було зведено до мінімуму сторонній вплив на оцінку, оскільки кожний студент мав 
індивідуальне завдання. За допомогою тестів вдалося одночасно перевірити знання студентів з різних 
розділів, їх вміння узагальнювати матеріал, творчо мислити. 

Разом з тим результати показали, що при написанні контрольної роботи не було жодного 
студента з незадовільними оцінками (табл.), успішність 100 %, при виконанні письмових тестових 
завдань один студент отримав двійку – успішність в групі – 96 %, а за умови автоматизованого 
тестового завдання два студента отримали двійки – успішність знизилась до 92 %. При порівнянні 
якості знань відмічено її зростання у випадку тестового завдання. Зокрема, якість знань студентів, що 
виконували тестові завдання склала 64 і 68 %, а у тих, що писали контрольну роботу – 60 %. 

Таблиця – Результати контролю знань студентів 
Результати (за EСTS/оцінка) Види контролю А/5 В/4 С/4 D/3 E/3 FX/2 F/2 

Успішність, 
% 

Якість, 
% 

Письмова контрольна робота 3 2 10 6 4 - - 100 60 
Письмове тестове опитування 2 5 9 7 1 1 - 96 64 
Автоматизоване тестове опитування 2 4 11 2 4 1 1 92 68 

Отже, застосування тестового контролю знань студентів у ВНЗ дозволяє систематично 
проводити контроль знань великих груп, об’єктивно оцінити їх рівень знань, ефективно 
використовувати аудиторні години, економити час під час перевірки завдань. 
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4. Федоряк М.М., Москалик Г.Г. Основи екології. Конспект лекцій. Частина 1. – Чернівці: Рута, 2006. – 126 с. 

 
 

УДК: 004:573 
КОМПЮТЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ: 

ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
Є. О. Неведомська 

Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка 
 
Найдавнішим шляхом передачі знань вважається шлях «учитель≡учень», під час якого учитель 

за допомогою усного мовлення та демонстрації об’єктів навчання передавав певну кількість 
інформації з свого особистого досвіду. Однак такий спосіб передачі знань передбачав обов’язкове 
безпосереднє спілкування вчителя та учня, що було певним недоліком для розповсюдження знань. 
Коли обсяг інформації досяг певного критичного обсягу, з’явився надійний спосіб збереження 
інформації – книги. З цього моменту можна вважати зародження інформаційних технологій. Книги 
давали можливість навчання без учителя, що сприяло поширенню грамотності серед більшої 
кількості людей. Однак треба зазначити й недоліки під час набуття знань лише з книг. Це, 
насамперед, позбавлення можливості одержати додаткові роз’яснення з того чи іншого питання, 
відсутність передачі звуків та рухів об’єктів живої природи, неможливість проведення об’єктивного 
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контролю знань. Ось чому тривалий час триває поєднання  «вчитель = учень → книги» та інші 
допоміжні засоби навчання. 

Поява інформаційних технологій у свою чергу призвела до нового якісного росту обсягу 
інформації. Під інформаційною технологією треба розуміти технологічний (тобто цілеспрямований) 
процес, який передбачає збір, зберігання, переробку й передачу інформації у різноманітних сферах 
життя та діяльності людини за рахунок розробки і використання сучасних можливостей технічних 
засобів. Коли розвиток інформаційних технологій досяг певного критичного обсягу, зародилися нові 
засоби збереження інформації – комп’ютерні засоби.  

Комп’ютери стрімко увійшли в усі сфери людської діяльності, тому в інформаційному 
суспільстві школа не може стояти осторонь комп’ютеризації. Комп’ютеризація сьогодні не мода, а 
потреба часу. Інформаційні технології та комп’ютерні засоби займають все більш значне місце в 
освіті. Однак дуже часто комп’ютер удома і в школі служить ігровим автоматом, при цьому 
найістотніші можливості комп’ютера як засобу сприйняття, переробки і подання інформації 
залишаються незадіяними. З огляду на це, необхідно довести учням, що комп’ютер не лише засіб для 
ігор, причому не освітніх, а, як правило, розважальних і частіше всього ще й жорстоких, а важливий 
засіб оптимізації процесу навчання. А хто це може зробити, як не педагог? Крім того, педагогу 
необхідно визначити відповідне місце комп’ютера у навчально-виховному процесі, поєднати його з 
іншими засобами навчання.  

Фундаментом для комп’ютерної освіти є психологічні теорії і концепції вчених 
П. Я. Гальперіна, В. В. Давидова, Д. Б. Ельконіна, Т. В. Кудрявцева, А. М. Матюшкіна, 
Н. Ф. Тализіної та інших. 

У сфері освіти виділяють такі основні напрямки використання комп’ютерів: 
− комп’ютер як об’єкт вивчення; 
− комп’ютер як засіб навчання; 
− комп’ютер як складова частина системи управління освітою; 
− комп’ютер як елемент методики наукових досліджень. 

Комп’ютер на уроках біології використовується як засіб навчання з метою: 
а) демонстрування і розкриття особливостей просторової будови і функцій біологічних об’єктів; 
б) показу механізму біологічних процесів у динаміці; 
в) експериментування з комп’ютерною моделлю біологічного об’єкта чи явища; 
г) кращого засвоєння учнями біологічної термінології; 
д) ознайомлення з явищами, які мають звукове відображення (спів птахів, звуки жаб тощо);  
е) проведення біологічних ігор; 
є) проміжного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів. 

Перевагами використання комп’ютера під час навчання біології є: 
1) комп’ютер поєднує в собі можливості різноманітних засобів наочності, тренажерних приладів, 

технічних засобів контролю та оцінки результатів навчальної діяльності; 
2) комп’ютер, на відміну від інших засобів навчання, здатний реагувати специфічним чином на дії 

учня; 
3) учень, працюючи на комп’ютері, одержує відчуття, що він сам керує своєю навчальною 

діяльністю, а це в свою чергу забезпечує більш активний режим навчання;  
4) підвищення інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності 

до пріоритетного напрямку науково-технічного прогресу; 
5) індивідуальність навчання: кожен працює в режимі, який його задовольняє; 
6) суттєва активізація навчання завдяки найширшому використанню привабливих і швидкозмінних 

форм подання інформації; 
7) можливість багаторазового повернення до тієї чи іншої інформації у разі її нерозуміння;  
8) можливість моделювання біологічних об’єктів і процесів, яке на відміну від відеокліпу, дозволяє 

учню сконцентрувати увагу на головні особливості біологічних об’єктів чи процесів, 
відволіктися від неістотних і другорядних ознак спостереженого, що сприяє формуванню 
поняття; 

9) розуміння і засвоєння учнями головного, найістотнішого в змісті навчального матеріалу, 
виявлення причинно-наслідкових зв’язків, формування знань про біологічні закономірності; 

10) змагання учнів з машиною та самим собою, прагнення одержати вищу оцінку;  
11) при виконанні тренувальних вправ учень одержує миттєве підкріплення правильності відповіді; у 

випадку неправильної відповіді комп’ютер проводить корекцію знань і дає можливість ввести 
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правильну відповідь, тобто існує постійний зворотний зв’язок, однак в учня при цьому не 
спостерігається психологічного дискомфорту; 

12) об’єктивність контролю знань та умінь учнів; внаслідок звільнення вчителя біології від 
процедури перевірки великої кількості письмових робіт, у нього з’являється час для творчої 
діяльності; 

13) доступ учнів до «банків інформації», можливість діставати необхідні дані в достатньому обсязі; 
14) розвиток таких якостей особистості, як уміння самостійно планувати і раціонально будувати 

трудові операції, точно визначати цілі діяльності; 
15) формування таких рис характеру, як акуратність, точність, обов’язковість. 

Крім вищезазначених переваг, доступне програмне забезпечення перетворює комп’ютер у 
помічника для вчителя біології. У цій ролі комп’ютер може: 
1. Бути зручною малотиражною типографією з можливостями друку тексту, малюнків у чорно-

білому та кольоровому виконанні. 
2. Сприймати, розпізнавати тексти, написані різними мовами, перекладати їх  на українську 

(російську) мову, допомагати редагувати перекладений текст перед виводом на друк. 
3. Створювати: 

− текстові документи українською мовою з автоматичною перевіркою орфографії; 
− навчально-тематичні та поурочні плани розділів шкільної біології, зберігати їх для щорічного 

корегування; 
− дидактичний матеріал до уроків. 
Таким чином, комп’ютер, як засіб навчання, за багатьма параметрами сьогодні перекриває 

можливості інших засобів. 
Однак існують і негативні моменти під час використання комп’ютера, а саме:  

1) негативний вплив на зір; 
2) фізична втома внаслідок довготривалого незмінного положення тіла; 
3) навантаження на психіку; 
4) електромагнітне випромінювання; 
5) не розвивається здатність учнів чітко й образно висловлювати свої думки, що істотно обмежує 

можливості мовлення. 
Тому дуже важливо вчителю біології знати, як можна уникнути цих негативних моментів, що 

здатні погіршити здоров’я учнів.  
Комп’ютерна технологія навчання передбачає застосування програмного забезпечення. На 

уроках біології найчастіше застосовуються такі типи комп’ютерних програм: 
1) програми-тренажери для вироблення технічних навичок розв’язування задач; 
2) навчально-демонстраційні програми для показу нового матеріалу у вигляді окремих, логічно 

поєднаних блоків; після кожного блоку подаються запитання для перевірки ефективності його 
засвоєння учнями; 

3) імітаційно-моделюючі програми для вироблення навичок розв’язання проблеми, для проведення 
експериментів над біологічними об’єктами і обробки результатів експерименту; 

4) навчально-ігрові програми для активізації індивідуальної чи групової пізнавальної діяльності 
учнів; 

5) комп’ютерний довідник для пояснення біологічних термінів і понять; 
6) програми для контролю (самоконтролю) для виявлення рівня навчальних досягнень учнів. 

Аналіз деяких існуючих комп’ютерних програм, зроблений К. М. Новосьоловою [1], засвідчив, 
що вони: часто являють собою перекладені на комп’ютер підручники; не в повній мірі відповідають 
дидактичним принципам навчання, а саме науковості, системності, доступності; не завжди адаптовані 
для учнів певної вікової групи; створені не фахівцями-біологами, а програмістами, які не мають 
відношення до біологічного фаху. 

Недостатня якість програмного забезпечення курсу біології гальмує впровадження 
комп’ютерних програм у навчально-виховний процес з біології. Тому нагальною є проблема 
створення якісного програмного забезпечення курсу біології, у розробці якого повинні брати участь 
програмісти, психологи, методисти та вчителі біології. 

Комп’ютерні навчальні програми повинні відповідати таким вимогам: 
− не дублювати традиційне навчання; 
− відповідати чинним навчальним програмам з біології як за обсягом інформації, так і за 

структурою, погодинним плануванням; 
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− пізнавальні завдання повинні бути розташовані в порядку зростаючої складності, що зумовлює 
розвивальний аспект програми, та не обмежуватися лише тестовими запитаннями з обиранням 
правильної відповіді, а бути більш різноманітними та розрізнятися за видами розумової 
діяльності, якої потребує їх розв’язання; 

− враховувати вікові особливості розумової праці школярів, систему мотивацій та психологічні 
особливості учнів; 

− україномовними та повністю зорієнтованими на сучасну українську систему освіти у поєднанні з 
полікультурною цілеспрямованістю на виховання відкритого планетарного мислення. 
Навчальні комп’ютерні програми повинні містити цілісну дидактичну систему, а саме: 

− термінологічно-понятійний апарат з поясненням етимології і семантики біологічних термінів; 
− ілюстративний апарат (малюнки, схеми, графіки, озвучені відеокадри тощо); 
− моделюючий апарат (комп’ютерні моделі), який забезпечує моделювання функціонування 

біологічних об’єктів; 
− методичний апарат (апарат орієнтування, апарат організації засвоєння знань тощо). 

Недостатній практичний досвід використання комп’ютерів на уроках біології, пояснюється, 
крім відсутністю якісного програмного забезпечення, ще низкою причин, зокрема: 1) недостатній 
рівень забезпеченості комп’ютерами навчальних закладів (як правило, 1 кабінет інформатики, в 
якому функціонують 15-16 сучасних комп’ютерів, зазнає великого навантаження, через що 
практично неможливо його застосувати для викладання інших предметів); 2)  відсутність 
комп’ютерів у кабінеті біології; 3) відсутність загальної стратегії методично цілісного забезпечення 
дидактичного процесу; 4) невисокий рівень загальної інформаційної культури і комп’ютерної 
грамотності вчителів біології. 

Якісні зміни комп’ютеризації не відбудуться доти, доки самі вчителі біології не усвідомлять 
роль і можливості комп’ютерного забезпечення в навчально-виховному процесі та не оволодіють 
відповідними технологіями.  

Сучасному педагогу необхідний достатньо високий рівень інформаційної і педагогічної 
культури, який повинен служити орієнтиром під час вибору педагогічних програмних засобів і 
оптимального їх використання, стримувати заповнення ринку комп’ютерних програмних засобів 
навчального призначення дидактично необґрунтованими програмними засобами. Програмні засоби, 
які механічно дублюють традиційне навчання, менш трудомісткі з точки зору розробки, опанування 
та використання і тому часто нав’язуються педагогам, хоча їх доцільність сумнівна.  

Інформаційно-комп’ютерна система навчання повинна бути універсальною та відкритою, щоб 
учитель мав можливість при необхідності сам формувати  і змінювати навчально-методичний 
комплекс, який включає в себе в якості активізуючого елемента комп’ютерну техніку, котрий 
інтенсифікував би навчальний процес і формував у школярів позитивну психологічну  установку на 
роботу з комп’ютером. 

Розробка та використання програмних педагогічних комп’ютерних засобів будуть 
ефективнішими при їх орієнтації:  
− на ефективність використання в реальному навчальному процесі, який поєднує комп’ютерний і 

некомп’ютерний шлях;  
− на сучасні дидактичні ідеї, які знайдуть розвиток на методичному рівні ефективного їх 

використання в реальному навчальному процесі;  
− на розв’язання сучасних проблем педагога з початковим рівнем  інформаційної культури і на 

поетапне підвищення цього рівня в процесі розвитку потреб педагога;  
− на системний підхід при визначенні структури і організації використання педагогічних 

програмних засобів, який гарантує поетапний перехід до більш високого рівня інформаційних 
педагогічних технологій у міру накопичення необхідного емпіричного матеріалу;  

− на рівневу класифікацію програмних засобів і гармонійне їх використання. 
 
1. Новосьолова К.М. Навчальні комп’ютерні програми з біології як технічний засіб навчання // Теоретико-методичні 

проблеми навчання і виховання. Збірник наукових праць: педагогічні науки / Редкол: Бібік Н.М., Вашуленко М.С., 
Вільчковський Е.С. та ін. – К.: Фенікс, 2000. – С.101-108.  
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ЕКОЛОГО-КРАЄЗНАВЧИЙ ПРИНЦИП  

У ВИХОВАННІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 
О. М. Николенко, Н. П. Федан 

Мелітопольський еколого-натуралістичний центр 
Мелітопольська гімназія №10 

 
Шкільні програми з природничих дисциплін акцентують увагу вчителя на посиленні еколого-

краєзнавчих досліджень та використанні краєзнавчого матеріалу на уроках та у позакласній роботі. 
Перед вчителями стоїть зараз завдання підвищення інтересу до вивчення шкільного курсу цих 

предметів, які стали останнім часом видірванними від життя. 
Вихід полягає в кардинальних змінах викладання природничих дисциплін, біолабораторією для 

яких повинна бути не стільки класна кімната, скільки навколишній світ. 
В підвищенні якості викладання та виявленні зацікавленості щодо предмету головну роль 

відіграє краєзнавчий принцип з його основною властивістю – наочністю, а накопичення матеріалу 
повинно проходити в оточуючій нас лабораторії – природі. 

Необхідно вивчати зі школярами не лише сили природи, але і засоби впливу на природу 
людини, як вона найкращим чином може використовувати ці сили природи. Але поряд з цим 
керівники гуртків, вчителі, сьогоденні повинні розуміти, що поки у нашому суспільстві будуть 
превуалювати виключно матеріальні цінності в занепад духовним, всі зусилля змінити відношення до 
Природи будуть марними. 

Краєзнавство розвиває в учнів індивідуальні нахили та здібності, сприяє вирішенню питань 
профорієнтації, створює умови для дослідницьких робіт учнів, розвиває творчу ініціативу. Вчитель 
повинен перш за все пробудити в дитині допитливу активну цікавість до довкілля, цікавість 
дослідника до явищ і фактів як в галузі природознавства, так і в галузі суспільного життя [1].  

В краєзнавчій роботі особливе місце займають екскурсії, походи, експедиції, екологічні табори, 
під час яких учень може побачити, виміряти, перевіряти все те, з чим необхідно знайомитися на 
уроках. 

Так, Мелітопольський ЕНЦ, має досвід у проведенні Всеукраїнського польового екологічного 
практикуму, який надає можливість залучати учнів до цілеспрямованої дослідницької діяльності. 
Об’єктами дослідження є різноманітні елементи живої та неживої природи. Дослідницька діяльність, 
що ведеться учнями націлена на вдосконалення вмінь та навичок природоохоронного змісту, 
емоційний та естетичний розвиток усвідомлення необхідності вирішувати екологічні проблеми, а 
також готовність брати особисту участь у цьому процесі. 

Головним завданням польового екологічного практикуму є сприяння розвитку у школярів 
відповідальності за стан довкілля. 

Діти, які схильні до наукових досліджень, при підтримці своїх керівників зібраний польовий 
матеріал використовують для написання наукових праць, участі у Малій Академії Наук. 

Навчально-виховний процес в таборі організовується  з урахуванням теоретичної та практичної 
підготовки дітей, їх вміння вести комплексні моніторингові дослідження (у даному випадку на 
прикладі вивчення природних комплексів прибережних територій степової зони України). Теми 
досліджень, завдання та вимоги до роботи, що проводиться, залежать від загального рівня еколого-
краєзнавчої підготовки, а також індивідуального прагнення займатися науковою-дослідницькою 
роботою. Таким чином, формуються ланки за інтересами: географи-краєзнавці, екологи, орнітологи, 
ботаніки, іхтіологи, герпетологи. 

Підтвердженням ефективності еколого-краєзнавчої діяльності учнів є проведений нами 
експеримент. З 50 учасників 60 % віддають перевагу екскурсіям, походам, експедиціям; 30%-
конкурсам, вікторинам, діловим іграм; 10%-іншім заходам та відпочинку. 

Для активізації творчої діяльності дітей застосовуються активні форми та методи (метод 
конкретних ситуацій, метод інциденту, «мозкова атака» та інші), дидактичні ігри («Екоерудит», 
екологічний брейнринг, «Проще-простого» тощо) [2].  

У позакласній, позашкільній роботі є великі можливості  у вивченні природи краю через участь 
у конкурсах, акціях природоохоронної спрямованості: «Вчимося заповідувати», «Парки – легені міст 
і сіл»,  «Зелений паросток майбутнього», «До чистих джерел», «Екологічний марафон -2006» та інші, 
метою яких є:  
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− широке залучання учнівської молоді до роботи по збереженню біорізноманіття в рамках 
Всеєвропейської Стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та Рамсарської 
Конвенції; 

− активізація природоохоронної роботи через різні форми еколого-краєзнавчої діяльності; 
− пізнання методів оцінки стану природних територій та негативного впливу антропогенних 

факторів на довкілля; 
− формування екологічного світогляду та засад раціонального природокористування. 

Під впливом екологічно-краєзнавчого спрямованого навчання та виховання при спілкуванні з 
природою формується ціннісне ставлення до навколишнього середовища. В процесі комплексного 
психолого-педагогічного впливу на особистість учня, засвоєння системи наукових знань відбувається 
розвиток цілісних орієнтацій, практичних вмінь по охороні та збереженню природи, бажання та волі 
для здійснення конкретних суспільно-дійових вчинків (рис.). 

 
 
Творчий вчитель, керівник гуртків позашкільного закладу розуміють, що шкільну освіту всі 

учні отримують в обсязі визначеному Державними стандартами, а додаткова освіта реалізується 
через різноманітність, різноспрямованість, варіативність. Урок та позаурочна діяльність не існують 
відокремлено, бо в цьому випадку вони однобічні і неповноцінні у навчанні і вихованні не принесуть 
реальних плодів.  

Еколого-краєзнавча та суспільно корисна діяльність, організована з опорою на міжпредметні 
зв’язки, різноманітна. Вона може включати оцінку ландшафту та екосистем рідного краю, 
спостереження за природним явищем (інвентаризація та охорона природно-територіальних 
комплексів, екосистем та окремих видів, а також пам’ятників природи), підтримання оптимального 
стану природного середовища (захист від ерозій, біотехнологія, упорядкування територій), 
пропаганду екологічних знань, норм та правил раціонального відношення до природного середовища 
та природних ресурсів. Ось чому в наш час широкого технічного наступу на природу особливу вагу 
мають еколого-краєзнавчі  екскурсії, походи, експедиції по рідному краю [3]. 

Сьогодні навчальний процес природничих дисциплін в навчальних закладах та гуртках 
еколого-натуралістичної спрямованості в цілому варто звести до такого висновку: через вивчення 
певних природно-господарських територій шляхом утворення проблемних ситуацій, через 
екологізацію навчання та виховання за допомогою  еколого-краєзнавчого принципу вчитель, керівник 
гуртків сприяє формуванню понять, умінь, навичок, підвищенню інтересу до предмету та рівню 
знань. 

Процес виховання ціннісного ставлення до природи складний і тривалий. Ми вважаємо, що 
одним із головних чинників формування ціннісного ставлення є: безпосереднє перебування у природі 
та відчуття її під час взаємодії з нею, осмислення її цінності. 
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УДК: 796.51 (477.64) 
ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОГО» ТУРИЗМУ 

Л. О. Орлова 
Запорізьке обласне національно-культурне товариство 

«Українська старовина та заповідна справа» 
 
Популяризація «зеленого» оздоровчого туризму є вкрай актуальною державною справою. Цей 

вид туризму є одним з реальних практичних заходів по збереженню здоров’я молодого покоління і 
населення обласного центру і Запорізької області. Подорожі в природні куточки необхідні для зняття 
псіхо-фізичного та емоційного пресингу на населення, які потерпають від екологічної кризи, 
створеною промисловою зоною на території обласного центру, енергетичними станціями всіх видів, 
воєнними складами, кар’єрами, накопичувачами канцерогенних відходів та побутового сміття, 
забрудненням вод і землі Запорожжя. З початку 2005 р. на громадських засадах, автор, як член 
Робочої групи по розвитку інфраструктури туризму Запорізької міськради, виконала значний об’єм 
організаційної та пошукової роботи по виявленню діючих і перспективних природознавчо-
оздоровчих маршрутів в районі природного центру – острова Хортиця. Ці маршрути були нанесені на 
першу картографічну туристичну карту «Острів Хортиця», 2006р,видання ДНВП «Укрінжгеодезія». 

В середині листопаду 2005 року запропоновано керівникам освітньо-виховних закладів, 
громадських організацій та об’єднань обласного міста і районів області включитися у роботу по 
розробці нових місцевих краєзнавчих маршрутів в рамках громадського проекту «Мій Запорозький 
край», 1 етап якого в 2006р матеріально підтриманий Управлінням у справах молоді та спорту 
Запорізької обласної державної адміністрації. Був проведений конкурс по розробці нових 
краєзнавчих маршрутів «Стежками Запорозького краю». Надіслали 8 робіт з Оріхівського, 
Гуляйпільського, Чернігівського, Куйбишевського, Михайлівського та Василевського районів 
області. Всі розробники були нагороджені цінними подарунками від управління, а три переможця 
конкурсу – грошовими преміями від Запорізького обласного національно-культурного товариства 
«Українська старовина та заповідна справа». Але скільки ще живописних краєзнавчих маршрутів на 
території обласного центру, районних міст, селищ та земель не відомо і не описано, тому робота 
потребує продовження і відповідного фінансування. 

На початку 2006 року Управління з питань екології Запорізької міської ради звернулося до 
громадських організацій з пропозицією надати пропозиції в напрямку екологічної освіти для їх 
включення в план фінансування 2007р. Ось перелік пропозицій, які 17.01.06 були надіслані, чотирма 
громадськими організаціями: Міським товариством охорони природи, Обласним комітетом 
Молодіжних організацій, Молодіжною громадською організацією «Запорізький центр популяризації 
краєзнавства «Хорс», Клубом екстремальних видів туризму «Ермітаж» на ім’я начальника управління 
Бройде І. Л. 

Розділ 1. Екологічно-просвітницька діяльність серед молоді. 
1. Створити еколого – краєзнавчі стежки в межах кожного району міста з метою збереження 

природного ландшафту міста та відтворення рекреаційно-привабливих зон для відпочинку і 
оздоровлення мешканців. 

2. Проводити екологічно-просвітницькі семінари, зустрічі, культурні заходи, націлені на 
відродження традицій гармонійного життя з природою. 

3. Створити міський Каталог природно-культурних пам’яток міста та надати їм статусу об’єктів 
спеціальної охорони на рівні місцевого самоуправління. 4.Виготовити електронну версію цього 
Каталогу для впровадження в освітню систему. 5.Створити сайт міського товариства охорони 
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природи з  метою залучення  молоді до реалізації проектів по вирішенню екопроблем в районах 
міста, для проведення чатів. 
Розділ 2. Екологічно-краезнавча діяльність серед населення міста. 

1. Розробити екскурсійні маршрути для популяризації знань про природні куточки в місті. 
2. Відновити природні і культурні об’єкти по маршрутам силами громад кості і службами 

комунального господарства. 
3. Залучити до екскурсійної діяльності студентів зі спеціальності екології та туризм. 
4. Включити в освітньо-виховну роботу закладів міста екскурсії по «зеленим» маршрутам. 

Розділ 3. Організаційно-практична робота по розвитку екотуризму. 
1. Підготовити і видати екскурсійні схеми по кожному затвердженому маршруту. 
2. Створити інформаційно – туристичний сайт для налагодження міжрегіональних та зарубіжних 

контактів та обміну групами туристів. 
3. Виготовлення циклу БУБ-дисків для створення привабливого іміджу міста. 

Для розвитку зеленого туризму потрібно створити Програму еколого-краєзнавчого 
обслуговування, розробити методичні рекомендації по місцевим зеленим маршрутам, підготувати 
провідників тощо, але для цього потрібно скоординувати цю діяльність і профінансувати виконавців 
з обласного і місцевих бюджетів при участі всіх зацікавлених в прибутку організацій. 

Зусиллями громадськості проводиться науково – практична робота в напрямку збереження 
природних територій і культурних пам’яток на теренах обласного міста і в районах області. В жовтні 
2006р. засновано Запорізьке обласне національно-культурне товариство «Українська старовина та 
заповідна справа», яке своєю діяльністю має на меті всебічно підтримувати колективних членів і 
громадськість, щодо збереження української старовини і розвитку заповідної справи. 11 листопада 
2006 року Товариство провело науково-практичну конференцію в Обласній науковій бібліотеці, на 
якій підведені підсумки 1 етапу проекту «Мій Запорозький край», реалізований його колективним 
членом Молодіжною громадською організацією «Запорізький центр популяризації краєзнавства 
«Хорс». З представниками різних міських і обласних громадських організацій та зацікавлених осіб, 
що переймаються питаннями збереження природної та культурної спадщини Запорізького регіону, 
обговорені перспективи розвитку цієї державної справи. Перелік об’єктів, якими вирішило 
опікуватися товариство: 
1. Острів Хортиця – унікальний природний та культурний заповідник України, який в XX столітті 

опинився в епіцентрі промислової зони. 
2. Берегова територія навколо острова, яка формально підлягає державній охороні, а насправді 

включена в перелік земель, що незаконно розпродаються місцевою владою з метою подальшої 
розширення забудови обласного міста за рахунок природних легень -парково-природної зони у 
берегів Дніпра. 

3. Дитячий ботанічний сад обласного міста, який має бути розсадником лікарських, щезаючих та 
реліктових рослин краю . 

4. Природна територія Токмакського району для створення ландшафтного парку 
«Муравський шлях». 

5. Степова територія Гуляй польського району, що може потерпіти, якщо буде реалізовано проект 
створення кар’єру. Тут треба створити природний заказник «Ковиловий степ». 

6. Заповідні природно-культурні території Василівського району. 
7. Природні заказники (12 балок) Вільнянського району. 
8. Новомиколаєвські природно-культурні об’єкти. 
9. Природні заказники Оріхівського району. Створення Козацького зимівника тощо. 

Правління Товариства взялося за розробку Концепції розвитку своєї діяльності і проект 
створення природно-культурного центру в районі берегових схилів лівобережжя Дніпра з метою 
розширення території першого ландшафтного парку «Вознесенівський» і створення першого 
мініекополіса в центрі обласного промислового міста. 

Запорізьке обласне національно-культурне товариство «Українська старовина та заповідна 
справа» запрошує до своїх лав та співпраці в реалізації ідей, пропозицій та проектів цього 
спрямування громадської діяльності еліту суспільства обласного центру та його районів. 
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УДК: 54-36:543.632.514.2 
З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ 

«ЗДОБУВАННЯ КИСЛОТ, ГІДРОКСИДІВ І СОЛЕЙ» 
ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ» СТУДЕНТАМ-ЕКОЛОГАМ 

В. В. Петренко, О. В. Ткачук 
Запорізький національний університет 

 
Підготовка фахівців-екологів передбачає засвоєння ряду дисциплін фундаментального циклу, 

серед яких «хімія з основами біогеохімії». При проведенні лабораторних занять викладачі особливу 
увагу приділяють формуванню в студентів професійної спрямованості набутих знань, умінь і 
навичок. 

Лабораторне заняття «Здобування кислот, гідроксидів і солей» проводиться на початку 
вивчення курсу з метою повторення основних класів неорганічних сполук, їх номенклатури, методів 
синтезу та властивостей. Лабораторне заняття складається з двох частин: теоретичної та 
експериментальної. Під час теоретичної частини студенти обговорюють питання, що стосуються 
загальних способів одержання оксидів, кислот, гідроксидів, кислих, середніх і основних солей. 
Приділяється окрема увага способам одержання кислих і основних солей та їх перетворення в середні 
солі. 

Особливе значення надається вивченню студентами промислових способів виробництва 
одержання хімічних сполук таких, як сульфатна кислота, нітратна кислота, гідроксид натрію, 
гідроксид калію тощо. При цьому застосовуються елементи ділової гри, де студенти виступають у 
ролі екологічних експертів, які слідкують за функціонуванням технологічних процесів шляхом 
створення модельних схем. Під час проведення ділової гри розглядаються умови перебігу хімічних 
реакцій на кожній із стадій виробництва. Декілька студентів виступають з доповідями про 
забруднення навколишнього середовища проміжними і кінцевими продуктами названих виробництв. 
Такий прийом, на нашу думку, сприяє усвідомленню студентами своєї професійної спрямованості і 
підготовці майбутніх екологів. 

Друга частина заняття присвячена виконанню студентами лабораторної роботи, тобто хімічних 
експериментів, які будучи джерелом набуття знань, слугують засобом попередження помилок 
студентів і корекції їх знань. Його використовують для вирішення навчальних проблем, для 
перевірки правильності гіпотез, що висуваються. Програмою курсу передбачено проведення таких 
дослідів: одержання магнію гідроксиду і дослідження його властивостей; одержання нікол (ІІ) 
гідроксиду і алюміній гідроксиду, доведення амфотерних властивостей одного з них; одержання 
ацетатної кислоти та підтвердження її утворення; одержання кальцію карбонату і переведення його в 
гідрокарбонат; одержання плюмбум (ІІ) гідроксоацетату. 

Ця лабораторна робота – перша, яку експериментально виконують студенти в університеті. 
Тому перед її початком викладач перевіряє, наскільки студенти засвоїли правила техніки безпеки 
проведення експериментів у хімічній лабораторії та правила роботи з хімічним обладнанням і 
реактивами.  

Завдання експериментальної роботи розроблені нами таким чином, що вони не містять 
конкретних інструкцій з виконання. Перед студентами виникає проблема обрання найефективнішого 
синтезу вказаних хімічних сполук із запропонованих реактивів. Студенти групи пропонують різні 
варіанти виконання дослідів, викладач за допомогою вдало підібраних запитань керує цією 
діяльністю. У результаті такого обговорення обирається спосіб одержання сполуки, і студенти 
переходять до виконання експерименту. 

Велике значення в проведенні експерименту мають організаційні питання. На цій лабораторній 
роботі доцільно поєднувати, на нашу думку, фронтальну і ланкову форми організації й проведення 
експерименту. Частину дослідів студенти виконують фронтально, тобто одночасно здійснюються 
визначені експериментальні операції, зокрема додавання реактивів до основного реагенту, 
перемішування, нагрівання тощо. У цей момент викладач слідкує за рівнем сформованості у всіх 
студентів експериментальних навичок, а також дотриманням дозування реактивів. За необхідності він 
корегує й допомагає їм правильно провести експеримент. 

Зважаючи на існування недоліків фронтальної форми проведення експерименту, а саме 
нівелювання індивідуальних психофізіологічних особливостей студентів, виконання дослідів 
завершується неодночасно. Ми у своїй роботі деякі досліди рекомендуємо виконувати окремими 
ланками. Ланка складається з трьох студентів, один з яких відповідає за результати виконання 
досліду. Він організовує роботу, другий студент відповідає за експериментальне виконання, а третій 



 Розділ 10. Біологічна та екологічна освіта  

 622

– за теоретичне підтвердження досліду – складання рівняння хімічної реакції. На підставі загальних 
завдань і спираючись на теоретично можливі способи одержання сполук, ми пропонуємо ланкам 
отримати визначений продукт різними методами, або із застосуванням інших реактивів. Це дозволяє 
нам перевірити рівень засвоєння студентами теоретичних знань про класи неорганічних сполук і 
вміння застосовувати їх при виконанні експериментальних завдань. Крім того, у студентів 
формується відповідальність за визначений обсяг спільної праці, уміння працювати в колективі, 
толерантне ставлення до думки колег. 

Логічним завершенням експериментальної частини лабораторного заняття є написання всіма 
студентами звітів за результатами проведення лабораторної роботи. Особлива увага приділяється 
вмінню студентів чітко описувати проведені операції. Формулювати обґрунтовані висновки, 
поєднувати теоретичні знання з експериментальними результатами. 

На заключному етапі лабораторного заняття проводиться невелика за обсягом тестова 
контрольна робота з метою закріплення і перевірки рівня засвоєння матеріалу. Узагальнення 
отриманих знань і набутих навичок студентів відбувається шляхом складання та заповнення на дошці 
єдиної схеми генетичного зв’язку між класами неорганічних сполук. 

 
 

УДК 502.7(477.64) 
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС 

ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ 
В. І. Петроченко 

Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 
 
Одним із пріоритетних питань охорони навколишнього природного середовища є збереження 

біологічного різноманіття. Ключовою проблемою у цьому плані є вивчення, охорона та відновлення 
популяцій рідкісних видів тварин, рослин, грибів і лишайників. Вирішення цієї проблеми, у свою 
чергу, неможливе без належного інформування і залучення до цієї справи студентської та учнівської 
молоді [2]. 

З метою збереження рідкісних видів тварин, рослин, грибів і лишайників в Україні ведеться 
Червона книга, проводяться відповідні природоохоронні заходи. У багатьох областях України 
створені так звані регіональні Червоні списки рідкісних видів. Дані про рідкісні угруповання 
наводяться в Зеленій книзі України. Працює міжнародна система заходів із збереження 
біорізноманіття. Але ця інформація є малодоступною для освітян. 

Варіативною частиною навчальних планів спеціалізованих класів природничого, біологічного 
та екологічного профілю загальноосвітніх закладів передбачені спеціальні курси та факультативи 
екологічної та природоохоронної спрямованості. Але, на жаль, програми цих курсів не приділяють 
достатньої уваги проблемі збереження біологічного різноманіття. Подібна ситуація склалася з 
еколого-натуралістичними та еколого-краєзнавчими гуртками позашкільних навчальних закладів. 
Цей пробіл можна вирішити завдяки введенню навчального курсу «Рідкісні тварини, рослини, гриби і 
лишайники», запропонований Запорізьким обласним центром туризму і краєзнавства учнівської 
молоді разом із Асоціацією «Екологічна освіта» (м. Запоріжжя). 

Програма курсу передбачає вивчення рідкісних і зникаючих видів та угруповань тварин, 
рослин, грибів і лишайників у межах окремого регіону – Запорізької області. Вона складається з двох 
блоків – основного (32 год.) та екскурсійного (32 год.), а також 4-х резервних годин. До основного 
блоку увійшли теоретичні та практичні (у приміщенні) заняття, до екскурсійного – 4 екскурсії по 8 
год. Навчальний заклад, в залежності від конкретних умов, може обмежитись тільки 34 навч. год. (16 
год. занять + 16 год. екскурсій + 2 год. резервні) чи тільки основним блоком (16 год. + 1 резервна 
год.). 

На вивчення вступної теми «Збереження біологічного різноманіття» відводиться 4 теоретичні 
години. Далі пропонується вивчення теми «Рідкісні та зникаючі види та угруповання рослин 
Запорізької області» (28 год.), яка у дидактичному плані є менш складною ніж наступні теми. Значна 
увага приділяється екскурсійній складовій (екскурсії: №1 – 8 год., №2 – 3 год., №3 – 3 год., №4 – 4 
год.). Вивченню рідкісних грибів і лишайників Запорізької області присвячується 2 теоретичні та 2 
практичні години (екскурсії: №2 – 1 год.  і  №3 – 1 год.). 

Тема «Рідкісні та зникаючі види тварин Запорізької області» вивчаються на протязі 26 год., у 
тому числі під час екскурсій №2 (4 год.), №3 (4 год.) і №4 (4 год.). На останньому – підсумковому – 
занятті (2 год.)  проводиться узагальнення вивченого матеріалу та надаються творчі завдання на 
літній період. 
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Курс розрахований на 68 (34, 17) год. (2 год. на тиждень у ІІ семестрі; скорочений – 1 год. на 
тиждень також у ІІ семестрі). Курс може читатись як самостійний спецкурс, факультатив чи входити 
до складу інтегрованих екологічних курсів для учнів 8-9 (10-11) класів загальноосвітніх закладів та як 
окремий блок – до програм гуртків еколого-натуралістичного та еколого-краєзнавчого профілю 
позашкільних закладів освіти.  

Дидактичною основою курсу є відповідний навчально-методичний комплект, який складається 
із навчального посібника, робочого зошиту та методичного посібника [1, 3, 4, 5]. Матеріал 
підручника поділено на розділи і підрозділи. Кожний підрозділ починається з запитань для 
актуалізації опорних знань учнів. В основному тексті головні поняття і терміни, а також назви 
таксонів живих організмів виділено іншим шрифтом.  Після блоку навчального матеріалу надається 
перелік головних понять, контрольні запитання, теми для повідомлень і творчі завдання для кращого 
засвоєння і поглибленого вивчення матеріалу. У кінці посібника наводяться списки раритетних видів 
та угруповань рослин, тварин, грибів і лишайників (додатки 1 і 2), перелік природних територій, 
особливо важливих для збереження біорізноманіття регіону (додаток 3) та українсько-російський 
алфавітний покажчик видів [4].  

Робочий зошит розрахований на 16 теоретичних та практичних двогодинних занять і, 
відповідно до програми, вміщує різнорівневі завдання, які сприяють якісному засвоєнню навчального 
матеріалу. До зошита додаються тести (додаток 1) та посібник-визначник для екскурсій (додаток 2) 
[1, 5].  

Методичний посібник складається з кількох частин. У першій – вступній – частині надаються 
загальні рекомендації з викладання курсу і наводиться затверджена у встановленому порядку 
навчальна програма. Перший розділ основної частини складається з методичних розробок 
теоретичних та практичних занять (у приміщенні). У другому розділі основної частини надаються 
методичні рекомендації з проведення екскурсій. У додатках можна знайти додаткову інформацію про 
раритетні види живих рослин і тварин області, більш повний українсько-російський покажчик 
раритетних видів та Закон «Про Червону книгу України» [3]. 

В апробації курсу у 2005-2006 навч. році прийняли 17 навчальних закладів з 12 міст та районів 
Запорізької області, у тому числі 12 загальноосвітніх та 5 позашкільних закладів (34 
експериментальні групи, 494 учнів та вихованців). У 2006-2007 навч. році в апробації приймали 
участь вже 24 навчальних закладів з 15 міст та районів області, у тому числі 17 загальноосвітніх та 7 
позашкільних закладів (42 експериментальні групи, 724 учнів і вихованців). У 2006-2007 навч. році 
курс викладався як профільний спецкурс у 6 класах і як факультатив – у 16 класах загальноосвітніх 
закладів, а також як окремий блок програми – у 20 еколого-краєзнавчих та еколого-натуралістичних 
гуртках позашкільних та загальноосвітніх закладів. 

Розробка подібних навчальних курсів із збереження біорізноманіття, забезпечення 
відповідними навчально-методичними комплектами та запровадження їх у педагогічну практику в 
інших регіонах України могло би значно поліпшити рівень екологічної освіти і виховання учнівської 
молоді. 
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УДК: 58 : 371.233 
ЕКСКУРСІЇ В ПАРКИ І ЛІСОПАРКИ ЯК СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ 

ОКРЕМИХ ТЕМ РОЗДІЛУ «РОСЛИНИ» ШКІЛЬНОГО КУРСУ БІОЛОГІЇ 
С. О. Потоцька 

Чернігівський обласний педагогічний ліцей  для обдарованої сільської молоді 
 
Екскурсії з учнями в природу, на шкільну ділянку легко провести в сільських школах і школах 

невеликих міст. Вчитель, який працює в великих населених центрах, має певні нереалізовані 
перешкоди в здійсненні подібних уроків-екскурсій. Виїзд за місто в природу, пов’язані з витратами 
часу і коштів, а шкільна ділянка є не завжди в міській школі. А тому в таких випадках вчитель 
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змушений обмежитися розповіддю в класі або шукати інші, більш доступні форми роботи. 
Екскурсії і спостереження паркових рослин можуть носити суто навчальний характер і 

використовуватися з метою закріплення матеріалу, викладеного на уроці в класі, а можуть бути 
темами гурткових занять та самостійної, науково-дослідної роботи учнів. Якщо важко здійснити 
заміські екскурсії, то вони частково можуть бути замінені спостереженням та вивченням рослин в 
міських садах, парках, навіть на міських бульварах. Незважаючи на те, що умови росту рослин парків 
мають свою специфіку, вони зберігають всі свої видові ознаки як в будові так і в розвитку можуть 
бути використані вчителем. Ми маємо запропонувати кілька тем навчальних екскурсій і можливі 
напрямки робіт з парковими рослинами в гуртковій роботі. 

Перша вступна тема з розділу «Рослини» шкільного курсу біології може проводитися вчителем 
у вигляді заняття-екскурсії тому, що знайомство з рослинами і умовами їхнього життя легше всього 
забезпечити спостереженням їх в живій природі. На екскурсії учні знайомляться з різними групами 
дикорослих рослин, переконуються в їх різноманітті, знайомляться з взаємозв’язками і 
закономірностями рослинного світу. Культурні рослини, які є доказом перетворюючої ролі людини і 
допомагають вчителю розкрити практичне значення ботанічних знань. 

На рослинах парку можна ознайомити учнів 7-го класу з представниками основних груп 
рослинного світу. На стовбурах дерев, в ставках і на вологому ґрунті можна побачити водорості і 
лишайники. На листах, стеблах і плодах паркових рослин можна знайти грибкові захворювання 
(іржу, борошнисту росу, фузаріози,; плодові тіла трутовиків і шапкових грибів, які часто 
зустрічаються на поверхні ґрунту, біля пнів). В умовах парка можна спостерігати і популяції зелених 
мохів. 

Характерні ознаки голонасінних легко показати на різних видах ялин, які зустрічаються в 
умовах міста. В будь-якому парку також багаточисельні і покритонасінні, які є прекрасним об’єктом 
для демонстрації різноманітних форм цієї переважаючої на Землі групи рослин. 

Екскурсії в міських парках також допоможуть закріпити знання про важливі родини, які 
вивчаються в розділі „Рослини». Також легко показати в парках і основні життєві форми рослин, 
зокрема дерева, кущі, ліани, однорічні і багаторічні трав’янисті форми. Проростання рослин і 
морфологію проростків можна вивчати на проростках під деревами, по краю стежок і газонів парків. 

Для демонстрацій, лабораторних робіт в міських садах і парках також можна знайти 
необхідний рослинний матеріал. Так, тема „Листок, його будова і функції», одна з найбільш 
виграшних тем для екскурсій. Різноманітний матеріал можна зібрати і показати (в залежності від 
пори року) з морфології листка, його метаморфози, розподіл за формами листкової пластинки, можна 
знайти листки з прилистниками; сидячі, черешкові, прості і складні листки (карагана, шипшина, 
горобина, кінський каштан та ін.), голі і опушені (верба срібляста, біла тополя і ін.). 

В парках також можна показати і основні типи листкорозміщення, зокрема супротивне у клена, 
чубушника, бузку; чергове – у берези, липи, тополі та інших дерев. Листкова мозаїка як приклад 
пристосування рослин до поглинання листками світла дуже добре спостерігається у липи, в’яза, 
клена. Різна ступінь тіньовитривалості рослин також визначає спрямованість росту гілок. Особливо 
чітко це видно на кущах, посаженних групами, наприклад на спіреї, яка на освітленій стороні 
розвиває гілки і листя майже до землі, а на тіньовій стороні, – гілки голі, і дуже часто відмирають. 

Для тем «Морфологія стебла», «Брунька», «Ріст стебла» в парках можна знайти багато 
демонстраційного і роздаткового матеріалу. Взимку можна провести екскурсію і показати відмінності 
дерев і кущів за корою і бруньками. За безлистими деревами можна визначити різні типи гілкування: 
моноподіальне у клена, тополі, голонасінних; симподіальне у берези, липи, в’яза та інших дерев. 

Навесні, коли набухлі бруньки тріскаються, і оголюється молодий і ніжний пагін, учні можуть 
переконатися в значенні лусочок, які захищають точку росту від зимових умов. Якщо в парку є 
зрізані дерева, то на пеньках можна підрахувати річні кільця і визначити вік дерева. Вусики дикого 
винограду і колючки глоду, є прикладом метаморфозу стебла у зв’язку зі змінами функцій органу. 

Тему «Розмноження рослин» можна ілюструвати живими рослинами в парках. На деревах і 
кущах навесні і влітку, і восени легко знайти різні екземпляри квітучих рослин (комахо- і 
вітрозапильні види), і показати на їх прикладах типи суцвіть, плодів і насіння, ознайомити учнів з 
різними способами їх розмноження. Навесні і восени в парках можна спостерігати за ознаками, які 
пов’язані з початком і завершенням вегетаційного періоду, що можуть бути використані для теми 
«Сезонні явища в житті рослин». 

Отже, з наведених прикладів, живими рослинами парків можна ілюструвати багато тем 
шкільних уроків з розділу «Рослини». Подібні навчальні екскурсії можуть бути короткотривалі, і 
фіксувати увагу учнів лише на будь-якому одному явищі або об’єкті, але також можуть носити і 
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більш широкий характер, і використовуватися при повторенні матеріалу. 
В більшості випадків слід наголошувати, що екскурсія є більш тривалою, і показ об’єктів 

супроводжується розповіддю вчителя і записується учнями. Вчитель кожен раз повинен продумувати 
тематику і послідовність викладення теми, щоб звернути увагу школярів на ті явища і об’єкти, які 
вони бачили багаторазово, але не звертали уваги на них. 

На екскурсіях при роботі з класом, проводяться лише короткотривалі, разові спостереження, і 
фронтальний показ живих об’єктів, і спрямовані на закріплення матеріалу, що вивчався в класі. Крім 
того, збір матеріалу під час екскурсії (опале листя, квітки, плоди), прості записи і рисунки можуть 
покласти початок формуванню самостійної роботи учнів та елементів їх науково-дослідної роботи. 
Такі екскурсії збільшують інтерес до предмету і є поштовхом до подальшого уже самостійного їх 
вивчення живої природи. 

При організації екскурсій в сади і парки міста, вчитель повинен сам добре знати види рослин, 
які там зростають, їх систематику, морфологічні і біологічні ознаки, поширення, практичне і 
господарське використання. Маршрут екскурсій треба продумати заздалегідь і розробити, щоб 
уникнути непотрібних повертань в дорозі, і вибрати рослини, найбільш потрібні для демонстрації та 
доступні для огляду. 

Робота з учнями в садах і парках поряд з перевагами має свої обов’язкові складності, серед 
яких є необхідність виконання вчителем і учням правил поведінки для відвідувачів. Ці правила є 
певною системою заборон – «ні», а саме: «Не ламати гілок», «Не топтати газонів», «Не зривати 
квіток» та ряд інших. 

Роботу з учнями в парках необхідно організувати так, щоб вона не приносила шкоди рослинам. 
Треба, щоб вчитель теж не обламував при учнях гілки, не зривав квітки і листя. Весь необхідний 
демонстраційний матеріал заготовлюється вчителем заздалегідь в місцях, де дозволяється його 
збирати. 

В лісопарках проводити екскурсії набагато легше тому, що там немає сурово відокремлених 
стежок і засіяних газонів, там можна підійти до об’єкту, і детально роздивитись його. Також в 
лісопарках рослини знаходяться в значно більш звичайних умовах, і вчитель може дати поняття про 
рослинні угруповання, тоді як в міських парках, формуються угруповання рослин, зібраних і 
сформованих людиною. 

Крім навчальних екскурсій в садах і парках, можна проводити спостереження в системі роботи 
гуртків ботаніків, дендрологів, фенологів. В цьому випадку зміст і тематика завдань виходить за 
рамки шкільної програми. Вони потребують тривалих спостережень, послідовної обробки матеріалу і 
узагальнення отриманих результатів. Такі роботи носять характер невеликих досліджень, перші 
самостійні роботи учнів, і виконуються вони в необов’язковому порядку, а лише кількома учнями, які 
зацікавлені вивченням життя живої природи. 

В якості прикладу, можна назвати фенологічні спостереження, які можна провести в садах і в 
парках. Спостереження слід проводити весною, протягом всього літа і восени. Краще щоб це була 
група школярів, кожному з учасників доручають 3-4 екземпляри одного виду рослин, за якими вони 
будуть спостерігати. Учні в своїх щоденниках відмічають настання фаз розвитку (набухання бруньок, 
розпускання), і завершують ці спостереження в кінці жовтня або початку листопада, коли майже всі 
дерева і кущі в парках стоять уже без листя. Цікаво з учнями проводити спостереження за 
продовженням падолисту у різних видів за продовженням їх вегетаційного періоду. 

В якості прикладу наводимо фрагменти з екскурсійного заняття з теми «Будова і розвиток 
бруньок і пагонів». 

Екскурсія «Будова і розвиток бруньок і пагонів» 
Час проведення екскурсії – травень. 
Мета екскурсії: ознайомити учнів з будовою і розвитком бруньок і пагонів різних типів у 

багаторічних рослин (дерев і кущів) є пагони різного віку: першого другого, третього року і т.д. 
Теоретичні відомості 
Кожної весни пагін поточного року розвивається з бруньки. Пагони бувають видовжені і 

вкорочені. Добре видно вкорочені пагони у деяких голонасінних. Вкорочені пагони є у листяних 
дерев. Вони відрізняються від видовжених пагонів зближеними бруньковими кільцями, що показує 
повільний ріст такого пагона (брунькове кільце утворюються щорічно і представляє собою рубці, які 
відокремлюються від лусочок.). 

Прикладом вкороченого пагона може бути і брунька. В ній можна виявити зачаткове стебельце 
з точкою росту, зачаткові зелені листки і видозмінені листки, які відіграють захисну роль (поперечні 
лусочки), брунькові лусочки є як відозміни листка, які втратили здатність, асимілювати і виконують 
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іншу функцію – захисну. 
Практична частина 
Прекрасним об’єктом для вивчення розвитку бруньок є червона бузина, великі квітково-

листкові бруньки, якої швидко розпускаються і дають пагін, що складається з двох пар складних 
перистих листків і китицеподібного суцвіття. Вона має бруньки змішаного типу – з листками і 
квітками. У липи серцелистої з бруньки весною розвивається тільки облистяний пагін, вона чисто 
листкова. Можна запропонувати простежити за розпусканням бруньок у верби, у вільхи, осики, 
тополі, берези, ясена. 

На розглянутих прикладах рослин парків під час екскурсії вчитель показує три типи бруньок: 
змішанні, листові, квіткові. У деяких рослин бруньки особливо добре захищені зимою, завдяки 
опушенню їх лусочок у деяких верб, горобини, тополі сріблястої, у інших декількох рослин бруньки 
зовсім не мають захисних лусочок, а являють собою зелені листки (у крушини ламкої). Бруньки без 
захисних лусочок є у багатьох рослин вологих тропічних лісів, які можна показати учням на прикладі 
кімнатних рослин. Але все ж таки наявність „голих" бруньок у рослин нашої флори дуже цікаве 
явище і може бути пояснено історичними причинами. 

Важливо звернути увагу учнів на те, що в природі бруньки різних видів розпускаються 
неодночасно, а в деякій послідовності, що залежить від різного продовження періоду спокою у 
рослин. Ця послідовність зберігається весь час, але календарні терміни розпускання бруньок можуть 
дуже коливатися, в залежності від погодних умов та ряду інших сезонних змін. 

На молодих пагонах легко показати епідерміс та утворення перидерми. Молоді пагони 
поточного року відрізняються своїм зеленим кольором від сірих по кольору пагонів попереднього 
року. Це пояснюється тим, що стебло в молодому віці вкрито лише тонким епідермісом, а на пагонах 
минулого року утворюється ще восени шар перидерми, який і служить захистом від поганих умов 
зимового періоду. 

Метаморфози пагона можна спостерігати в парках у глоду і дикої груші. У цих рослин 
вкорочений пагін перетворюється в колючку, який і виходить із пазухи листка. У барбарису 
звичайного колючки листового походження. Для того, щоб визначити якого походження колючки, 
учням слідує більш уважно розглянути розміщення листків на гілці. Іноді в колючки перетворюється 
не лист, а прилисток. Такі прилистки-колючки можна побачити у карагани деревовидної, хеномелісу 
японського. 

Від колючок листкового або стеблового походження треба відрізнити шипи, які розкидані по 
стеблу деяких рослин (шипшина, малина). Це поверхневі вирости епідермісу і сусідніх з ними 
тканин.  

Своєрідні однорічні пагони деревних рослин можна спостерігати в парках на прикладі сходів 
різних деревних порід. Особливо часто зустрічаються сходи клена гостролистого, насіння якого легко 
проростає. При вивченні сходів клену, слідує звернути увагу на те, що його сім’ядолі не залишаються 
у ґрунті, а винесені на поверхню і за своєю формою дуже сильно різняться від перших молодих 
листків (сім’ядолі вузькі, видовжено-овальної форми, листки більш широкі, яйцевидні з двома 
зубчиками). Цікаво знайти і зібрати сходи клена різного ступеня розвитку і порівняти їх між собою. 

Завдання екскурсії вчителем формуються в залежності від видового складу парку і лісопарку, 
обсягу матеріалу, який передбачається навчальною програмою і рівня зацікавленості учнів в класі. 
Оформлення звіту, завдання екскурсії, висновків, учні виконують вдома, базуючись на первинних 
матеріалах і результатах спостережень, які одержані під час екскурсії. 

Отже, слід констатувати, що паркові і лісопаркові території та насадження можуть досить 
ефективно бути використані в шкільному курсі біології під час вивчення розділу „Рослини" і можуть 
бути ефективними під час організації роботи гуртків юних ботаніків, юних дендрологів, юних 
фенологів. 
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ЕТНОПСИХОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ 

А. А. Приходченко, А. В. Іванченко 
Дніпродзержинський державний технічний університет 

 
Спеціалісти в області екології та екологічної економіки приходять до висновку про те, що 

глобальна криза цивілізації багато в чому пов’язана з падінням моральності і духовності людства 
[1,2]. Очевидно виникає необхідність переходу постіндустріального суспільства з науково-технічної в 
науково-гуманітарну, екологізовану фазу. Для цього потрібно провести «культурну революцію» [1], 
тобто сформувати людину високодуховну, яка має екологічний світогляд, що є дуже актуальним в 
наш час. 

Метою даної роботи є оцінка можливості формування екологічного світогляду студентської 
молоді з урахуванням характерних рис українців. В роботі досліджено характерні риси української 
нації, вивчено стан екологічної свідомості студентської молоді методом анкетування. Анкета, яка 
розроблена нами представлена нижче. 

Анкета моніторингу екологічного світогляду в студентської молоді 
Анкетування проводиться з ціллю дослідження процесу формування екологічного світогляду у 

студентської молоді. Уважно прочитайте питання анкети та запропоновані відповіді. Відмітьте ту, 
яка співпадає з вашою думкою.  
1. На ваш погляд «екологія» наука, яка вивчає:  

1 – екосистеми; 2 –навколишнє середовище; 3- раціональне природокористування. 
2. Чи знаєте ви про Українську екологічну асоціацію «Зелений світ»? 

1 – так;2 – ні; 3 – важко відповісти. 
3. Яку систему ви вважаєте домінуючою? 

1 – екологічну;2 – економічну;3 – важко відповісти. 
4. Чи розумієте ви поняття «ноосфера»? 

1 – розумію; 2 – не розумію; 3 – важко відповісти. 
5. Чи знаєте ви, що таке «Грінпіс». 

1 – так; 2 – ні; 3 – важко відповісти. 
6. Чи чули ви про Конференцію в Ріо-де-Жанейро 1992 р.? 

1 – так; 2 – ні; 3 – важко відповісти. 
7. Чи вважаєте ви екологічні проблеми головними серед проблем сучасного суспільства? 

1 – так; 2 – ні; 3 – важко відповісти. 
8. Як ви відноситися до екологічної політики України в наш час? 

1 – негативно; 2 – позитивно; 3 – важко відповісти. 
9. На вашу думку, екологія – це біологічна чи технічна наука? 

1 – біологічна; 2 – технічна; 3 – важко відповісти. 
10. Чи знайоме вам поняття «сталий розвиток»? 

1 – так; 2 – ні; 3 – важко відповісти. 
11. Ваша стать: 

1 – жіноча; 2 – чоловіча. 
12. Ваш вік_____________ 
13. Навчальний заклад та факультет_________________ 

По даним анкетування:  
− 48 % опитаних вважає, що екологія наука, яка вивчає навколишнє середовище, 36% – 

раціональне природокористування, 16 % – екосистеми. 
− 89 % вважає екологічні проблеми головними серед проблем суспільства, 11% – так не думає; 
− негативно відноситься до екологічної політики України в наш час 74 % респондентів, позитивно 

10 %, 15 % вагається щодо цього питання; 
− поняття «сталий розвиток» знайоме 38 % опитаних, не відоме 40 % і 22 % важко відповісти.  

Виходячи з відповідей, можна вважати, що група респондентів була неоднорідна по своїй 
спеціалізації. З 40 опитаних все ж таки 16 % знають, що екологія – це наука про екологічні системи. 
Це досить складне питання для неспеціалістів, щоб на нього відповісти професіонально. Всі інші, 
ймовірно студенти не екологічного профілю, змішують по суті три різні науки. Це вказує на те, що 
строга диференціація учбових дисциплін страждає на рівні викладання екології у вищій школі.  

Дуже обнадійливим звучить відповідь щодо важливості екологічних проблем. Дуже високий 
відсоток (89) респондентів однозначно проявили стурбованість з приводу екологічних проблем, що 
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стоять перед суспільством і вважають їх головними серед існуючих в сучасному світі. Таким чином, 
дане анкетування дає нам великий шанс на можливість виховання екологічного світогляду у 
студентів. 

Достатньо високий відсоток позитивних відповідей щодо екологічної політики. Проте, це 
вимагає подальшого аналізу, оскільки це питання є контрольним „підводним каменем». Відповідь на 
нього вимагає спеціальної освіти. Тобто, більшість опитаних думають, що вони знають, що таке 
екологічна політика і «упевнено» на нього відповідають. В цьому значенні правий М. Ф. Реймерс, 
говорячи про вибух профанації наукового екологічного знання на рівні не тільки вищої школи, але і 
державному рівні [2]. Таким чином, можна зробити висновок про те, що для формування 
екологічного світогляду необхідно перебудовувати людські якості більшості членів суспільства, «як 
знизу, так і зверху».  

Така ж картина спостерігається і щодо сталого розвитку. Наш аналіз отриманої інформації на I 
Всеукраїнському з’їзді екологів (м. Вінниця 4-7 жовтня 2006 р.) говорить про те, що екологи навіть 
дуже високого адміністративного рівня слабо розбираються в сучасній концепції сталого розвитку. 
Україна залишається в останніх рядах цивілізованого суспільства, ігноруючи чи і не помічаючи таку 
істотну подію у світовій цивілізації. Таким чином, необхідно впроваджувати концепцію сталого 
розвитку на різних рівнях на основі праць в області екологічної економіки Г.Дейлі [3]. 

Можна зробити висновок, що сучасна студентська молодь не має базових екологічних знань 
для формування світогляду. Дана анкета привела нас до думки про необхідність постановки 
наступного питання – чи можливо в принципі у сучасної молоди сформувати екологічний світогляд 
на основі такого рівня екологічних знань? 

Для вирішення цього питання нами поставлена задача – дослідити фактори, які впливають на 
формування екологічного світогляду. На наш погляд На наш погляд, безпосереднє, базове і пряме 
відношення до теми дослідження мають характерні риси українського етносу. 

Задля спрямованого з’ясування впливу на формування екологічного світогляду потрібно знати, 
хто ми є – українська нація, які характерні риси нам притаманні, звідки ми походимо, як наше 
коріння впливає на формування екологічного світогляду, чи можливо взагалі Україні вийти з 
кризової екологічної ситуації.  

Українці на рубежі XXI ст. є складно опосередкованим «продуктом» свого історичного 
минулого. Саме ретроспектива виникнення, розвитку, здобутків і трагедії українського народу дає 
підстави визначити психологію українського етносу через аналіз таких феноменів, як менталітет, 
етнічна свідомість і самосвідомість, етнічна самоідентифікація особистості, український 
національний характер, психічний склад українців [4]. Виділяють такі характерні риси наших 
предків: почуття власного достоїнства, незалежності, індивідуалізму. До позитивних рис 
українського народу відносять працьовитість, гостинність, прагнення до духовного життя та 
незалежності, повага до старших, мужність, здоровий оптимізм, універсальність [4]. 

Універсальність українського народу була сформована суспільно-політичними умовами 
розвитку. Однак варто мати на увазі, що характер українського етносу є синтезом декількох народів, 
що ускладнює виділення етнічних компонентів у його психології. На нашу думку, це значно впливає 
на формування екологічного світогляду. 

Серед негативних рис національно характеру необхідно виділити взаємне нерозуміння, 
схильність до анархізму, розходження між словами та справами, невизначеність, відособленість, 
мрійність, імпульсивність, індивідуалізм [4]. Ці риси перешкоджають формуванню екологічного 
світогляду. 

Нами був зроблений аналіз праць з етнопсихології і ми виділили б таку психологічну 
особливість українського етносу, як інтровертивність, тобто певна постійна спрямованість українця 
до глибокого внутрішнього життя.  

Характерною особливістю інтровертивних суспільств є те, що вони здатні вчитися, спираючись 
на власний досвід, а тому мають вищий та ефективніший інтелект. Для них характерна пристрасна 
відданість власним ідеям. Через таку абсолютизацію та канонізацію ідеалізується внутрішнє духовне 
життя, що нерідко призводить до негативних наслідків. 

З теорії інтровертивності випливає, що українець – людина «малих груп», в які він 
безпосередньо вростає і в яких зі знанням справи діє. Сім’я, община для українця означають набагато 
більше, ніж абстрактні групи однодумців. 

Члени інтровертивних суспільств схильні швидше переробити себе, аніж навколишню 
дійсність. Для них, безперечно, характерні само рефлексія, заглиблення у свій внутрішній світ. У 
реальній дійсності, це виявляється в тому, що українець власне «я» ставить вище за суспільне «ми», 
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повсякчас підкреслюючи активність «я», докладаючи зусиль до самоствердження. Інтровертивні 
народи є творцями культури, а екстравертивні – цивілізації, і дійсно, українці славляться на весь 
світ своєю культурою. 

Тобто на основі знань про інтровертивність можна зробити висновок, що українці можуть 
сформувати екологічний світогляд, але, приймаючи до уваги і негативні риси українського характеру 
(наприклад, прагнення до матеріальних благ у сучасного українця), то потрібно, напевне, включити 
економічні механізми екологічного регулювання [3]. 

Що стосується другого питання, то для формування екологічного світогляду, на наш погляд, 
потрібно включити фактори, які буде приведено нижче. 

1. Екологічне просвітництво – один з найважливіших напрямків виходу суспільства з 
екологічної кризи. Значення цього напряму полягає в розвитку екологічної освіти та виховання для 
вирішення головної задачі – перебудови суспільної екологічної свідомості, зміни способу життя 
людини, його моральності. Іншими словами, стратегія подолання екологічної кризи повинна мати не 
тільки науково-технічну і правову, але і етичну складову. 

2. Ековиховання і екоосвіта – невід’ємна частина процесу формування особи в XXI в., бо 
захист і відновлення навколишнього природного середовища стають все більш відчутним критерієм 
виживання людства. Екологічно освічена людина боротиметься проти екологічного варварства, 
знаходячи якнайкращі варіанти взаємовідношення природи і суспільства. Саме такий екологічний 
світогляд повинен стати основою діяльності людини. 

Дуже багато хто говорить про екологічну кризу, про деградацію природи, але якщо уважно 
придивитися, глибоко вдуматися, то спочатку деградує не природа, не біосфера, а духовні цінності 
людини, які стоять на вершині піраміди. 

3. Екологічна культура повинна направлятися на досягнення оптимальної взаємодії суспільства 
і природи, на екологізацію матеріального і духовного життя. Потреба у формуванні екологічної 
культури як вирішального чинника в гармонізації відносин суспільства і природи стає в даний час все 
більш актуальною. Тільки духовне відродження загальнолюдських цінностей, а також етичне 
очищення можуть привести до гармонізації людини з навколишнім середовищем. 

4. Засоби масової інформації (ЗМІ) відіграють критично важливу роль в інформаційному 
забезпеченні суспільних змін через їх центральне місце між громадянами, суспільством, бізнесом і 
державою. А їхні можливості маніпулювати зображенням – нерухомим, рухомим та комп’ютерним – 
це потужний інструмент для освіти людей, що легко піддаються впливу візуальних образів. Здатність 
створювати візуальні картинки особливо цінна в багатьох випадках деградації довкілля, що 
залишаються поза очима людей: вимирання коралових рифів, виснажені підземні води та дірки у 
стратосферному озоновому шарі. Щоб мати позитивний вплив, ЗМІ потрібно зрозуміти проблеми 
довкілля та розробити довгострокову перспективу їхнього висвітлення. Політичні еліти через свій 
вплив на тематичний спектр ЗМІ, мають усі можливості стимулювати це розуміння. 

5. Економічні механізми – важливий фактор формування екологічного світогляду. В даний час, 
коли ще не сформована нова екологічна свідомість у більшості членів суспільства, коли диктує свою 
ідеологію примітивний індустріалізм, єдина можливість стати на шлях сталого розвитку – це 
використовувати особистий інтерес олігархічного бізнесу, тобто включити економічні механізми 
екологічного регулювання, безвідмовно працюючі під час перехідного періоду. Але при цьому 
необхідно направити економічні механізми на рішення екологічних проблем, показавши, що 
вкладення інвестицій в раціональне природокористування – дуже прибутковий бізнес. Для цього 
необхідно модифікувати всю теорію особистого інтересу, що є двигуном сучасної «економічної 
парадигми». 

Задача формування екологічного світогляду, тобто по суті, перебудови людської психіки, 
зажадає зміну життєвої парадигми, що склалася, зміни мислення, реформування старих і становлення 
нових духовних інститутів суспільства, культурної революції в людських якостях. Зміна ідеології – 
дуже хворобливий процес. Але він необхідний для виживання української нації і цивілізації в цілому. 
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4. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія. – К.: 2002, – 144 с.  
5. Киселев Н.Н. Мировоззрение и экология. – К.: Наукова думка, 1990. – 216с. 



 Розділ 10. Біологічна та екологічна освіта  

 630

УДК 504:63(072)(073):378 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ 

ВИПУСКАЮЧОЇ КАФЕДРИ З НАПРЯМУ ЕКОЛОГІЯ 
Н. М. Рідей, О. І. Наумовська, Ю. В. Тригуб 

Національний аграрний університет України 
 
Кафедра екології агросфери та екологічного контролю входить в структуру навчально-

наукового центру аграрної екології, стандартизації і сертифікації об’єктів та територій Навчально-
наукового інституту охорони природи і біотехнологій Національного аграрного університету 
України. Кафедра координує підготовку магістрів зі спеціальності 8.070801 «Екологія та охорона 
навколишнього середовища» та є випускаючою по даній спеціальності. Роль кафедри екології 
агросфери та екологічного контролю у забезпеченні магістерських екологічних програм показана в 
табл. 1. 

Підготовка магістрів екологів спрямована на вирішення екологічних проблем в агросфері серед 
яких автори виділяють: 
− значна територія зайнята в сільськогосподарському використанні (74% агросфери). Розораність 

(до 60%) і деградація ґрунтів: ерозія, дегуміфікація, декальцинація, засолення та ін;  
− біогенне забруднення водних ресурсів в умовах інтенсифікації агровиробництва: евтрофікація 

поверхневих водних джерел, екологічні проблеми якості централізованого питного та шахтно-
колодязьного водопостачання в агросфері;  

− екологічні проблеми хімізації: нераціональне використання мінеральних добрив і засобів захисту 
рослин, хімічних меліорацій (вапнування, гіпсування);  

− зменшення біорізноманіття в агроекосистемах;  
− неконтрольоване розповсюдження ГМО при відсутності дієвих механізмів управління 

біобезпекою в агросфері;  
− ведення сільськогосподарського виробництва в радіоактивно забруднених територіях;  
− ведення сільськогосподарського виробництва на техногенно забруднених ландшафтах поблизу 

індустріалізованих виробництв, гірничо видобувних територій;  
− інтенсивний вплив на довкілля тваринницьких комплексів: необхідність очистки і утилізації 

відходів тваринництва та запровадження ефективних біотехнологій;  
− екологічні проблеми механізації сільськогосподарського виробництва;  
− недосконалість екологічного контролю в агросфері (моніторинг, аудит, експертиза) та відсутність 

єдиної інформаційної системи по збору даних про стан і розвиток агроекосистем;  
− відсутність дієвих механізмів екологічного управління в АПК; 
− недостатній рівень екологічної освіти в працівників АПК;  
− невідповідність діючих стандартів до міжнародних;  
− екологічні проблеми агролісомеліорацій. 

У підпорядкуванні підготовки магістерських програм знаходяться такі лабораторії кафедри: 
навчальні – прикладної екології та екологічного моніторингу, наземних екосистем, екологічного 
моніторингу і паспортизації (на базі НДГ  «Великоснітинське» ім. О.В.Музиченка); навчально-
наукова – біотестування об’єктів довкілля; навчально-науково-виробнича – екологічної експертизи та 
паспортизації територій і підприємств (Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК). 

Наукові дослідження кафедри проводяться за основними науковими напрямами факультету 
екології і біотехнології, науково-дослідного інституту екобіотехнології та біорізноманіття: розробка 
теоретичних основ екологічного моніторингу, аудиту та експертизи об’єктів і підприємств АПК; 
еколого-ценотична оцінка флори та рослинності природних та антропогенних фітоценозів з метою 
оптимізації агроландшафтів та охорона біорізноманіття; обґрунтування екологічних інновацій 
технологічних процесів і біометодів в АПК та впровадження ефективних біотехнологій; формування 
екологічно чистих сировинних зон, удосконалення методів і систем екологічного управління та 
біобезпеки в АПК. Відповідно на кафедрі виконуються науково-дослідні теми: №110-134-пр  
"Розробка наукових основ екологічної експертизи територій с.-г. призначення на прикладі 
господарств Правобережного Лісостепу України"; №110/5л-пр «Розробка екологічних паспортів 
полів та кормових угідь НДГ НАУ «Великоснітинське». 



Таблиця 1 – Роль кафедри екології агросфери та екологічного контролю у забезпеченні магістерських екологічних програм 
Спрямування,  напрям підготовки 
магістрів, спеціальність кваліфікації 

(за базовою програмою, за специфічними 
категоріями) 

Дисципліни навчального плану 
які забезпечує кафедра 

Магістерська програма, 
спеціалізації, 

теми магістерських робіт 

За фаховим спрямуванням:  
Виробничим–кафедра координатор 
підготовки 
Факультет екології і біотехнології 
Напрям 0708–екологія 
Спеціальність: 8.070801 – екологія та 
охорона навколишнього середовища 
Назва програми: Екологія агросфери 
(агроекологія) 
КППНР:  
2211.2–еколог, 2149.2–інженер з охорони 
навколишнього середовища, 2211.2, 2310.2–
еколог, викладач вищого навчального 
закладу 

Нормативна частина 
Дисципліни професійно-орієнтованої гуманітарної і 
соціально-економічної підготовки: 
1. Методологія та організація наукових досліджень  
Дисципліни природничо-наукової професійної підготовки: 
1. Екологічний менеджмент і аудит 
Вибіркова частина 
Дисципліни самостійного вибору університету: 

1. Екологічна стандартизація і сертифікація 
2. Екологічна політика 
Дисципліни самостійного вибору студента: 
1. Агроекологічний моніторинг і паспортизація земель 
2. Екологічне інспектування 
3. Агроекологічний менеджмент 
4. Агроекологія 
5. Екологічна експертиза в с.г. виробництві 
6. Утилізація і рекуперація відходів 

Екологія агросфери (агроекологія) 
Екологічний аудит ПЗФ та підприємств АПК 

1. Екологічне аудитування сільськогосподарських підприємств  
2. Екологічна експертиза підприємств АПК та видів с.-г. діяльності  
3. Аудит природно-заповідного фонду регіонів 

Екологічна паспортизація підприємств і територій агросфери 
1. Антропогенні екотони в агроландшафтах  
2. Екологічна паспортизація територій і підприємств с.-г. призначення  
3. Екологічна паспортизація та агроекологічна оцінка земельних ділянок і водних 
джерел різного способу використання в агросфері  

Екобезпечні технології АПК 
1. Загальна оцінка впливу на довкілля підприємств АПК та характеристика 
екологічних ситуацій в агросфері  

2. Моделювання і прогнозування стану агроекосистем 
3. Екобезпечні технології в галузях с.г. виробництва 
4. Обґрунтування екологічних інновацій технологічних процесів с.г. виробництва 
5. Еколого – обґрунтовані методи утилізації відходів с.г. виробництва 
6. Екобезпечні технології вирощування, переробки і збереження продукції АПК 

Дослідницьким – кафедра координатор 
підготовки 
Назва програми: Системний аналіз 
агроекосистем і екологічна безпека АПК 
КППНР:  
2211.2–еколог, 2149.2–інженер з охорони 
навколишнього середовища, 2211.2, 2310.2–
еколог, викладач вищого навчального 
закладу 
НДІ екобіотехнології та біотехніки 
ННЦ аграрної екології, стандартизації і сертифікації 
об’єктів і територій 
КППНР:  
2212.1 23667–науковий співробітник (токсикологія) 
2211.1 23667–науковий співробітник (біологія)  
Підготовка кандидатів і докторів наук за 
спеціальністю 
03.00.16–екологія (біологічні та сільськогосподарські 
науки) 

Нормативна частина 
Дисципліни професійно-орієнтованої гуманітарної і соціально-
економічної підготовки: 
1. Методологія та організація наукових досліджень  
Дисципліни природничо-наукової професійної підготовки: 
1. Екологічний менеджмент і аудит 
Вибіркова частина 
Дисципліни самостійного вибору університету: 

1. Екологічна політика 
Дисципліни самостійного вибору студента: 
1. Агроекологічний моніторинг і паспортизація земель 
2. Екологічне інспектування 
3. Агроекологічний менеджмент 
4. Агроекологія 
5. Екологічна експертиза в с.г. виробництві 
6. Сучасні методи і методологія екологічних досліджень 

Системний аналіз агроекосистем і екологічна безпека АПК 
Екологічні проблеми і інновації в АПК 

1. Вивчення проблем рекреаційного навантаження на екологічних стежках 
2. Дослідження екологічних загроз фітоінвазій 
3. Формування екологічно чистих сировинних зон в агросфері 
4. Вивчення і дослідження основних екологічних проблем, ризиків екобезпеки 
агроекосистем 

Екотоксикологія агроекосистем 
1. Екотоксикологічний моніторинг важких металів в грунтах і водних об’єктах 
агроекосистем 
2. Біокумуляція важких металів в трофічних ланцюгах наземних і водних  екосистем в 
АПК 
3. Агроекотоксикологічний моніторинг пестицидів 

Екологічна паспортизація, експертиза, аудит в АПК 
1. Розробка систем моніторингу довкілля в АПК 
2. Формування концепцій збалансованого екобезпечного розвитку господарств 
3. Екологічне проектування в АПК  
4. Значення, методологія і роль екологічної експертизи у формуванні екологічної безпеки 
сучасних агро екосистем 
5. Екологічний маркетинг агропідприємств і маркування с.-г. продукції та сировини 



Спрямування,  напрям підготовки 
магістрів, спеціальність кваліфікації 

(за базовою програмою, за специфічними 
категоріями) 

Дисципліни навчального плану 
які забезпечує кафедра 

Магістерська програма, 
спеціалізації, 

теми магістерських робіт 

Дослідницьким 
Факультет екології і біотехнології спільно з 
університетом Вагенінген (Нідерланди) –наказ  
МОН №710 від 19.10.2006  

Міжнародні магістерські програми: 
Екологіні науки 

Якість довкілля та системний аналіз 
Екологічний менеджмент і політика 
Екобезпечні технології 
Екологія геосфер та ГІС (вчення про ГІС) 
Лісовий менеджмент та охорона природи 
 

Навчання за індивідуальним навчальним планом, відповідно наказу  
МОН №710 про започаткування в НАУ експерименту з підготовки 
магістрів за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього 
середовища” з правом отримання дипломів університету-партнера 

Якість довкілля та системний аналіз 
1. Системний аналіз екосистем с.г. використання та якість продукції і сировини 
2. Аналіз агроекосистем та якість життя людини в агросфері 
3. Вплив агроекосистем на якість навколишнього середовища при с.г. використанні 

Екологічний менеджмент і політика 
1. Агроекологічний менеджмент і політика АПК 
2. Система екологічного менеджменту агропідприємств та екополітики в агросфері 
3. Екологічне управління територій природно-заповідного фонду 

Екобезпечні технології 
1. Загальна оцінка впливу на довкілля підприємств АПК та характеристика екологічних 
ситуацій в агросфері  
2. Моделювання і прогнозування стану агроекосистем 
3. Екобезпечні технології в галузях с.г. виробництва 
4. Обґрунтування екологічних інновацій технологічних процесів с.г. виробництва 
5. Еколого – обґрунтовані методи утилізації відходів с.г. виробництва 
6. Екобезпечні технології вирощування, переробки і збереження продукції АПК 

Екологія геосфер та ГІС (вчення про ГІС) 
1. Геоінформаційний моніторинг довкілля в агросфері  
2. Інформаційний менеджмент агроекосистем 

Лісовий менеджмент та охорона природи 
1. Значення агролісомеліорацій у лісовому менеджменті 
2.  Значення лісових екосистем в забезпеченні харчових потреб агросфери 
3. Біорізноманіття в лісових формаціях 

За напрямом 1801– “Специфічні категорії” 
кафедра приймає участь у підготовці 
Факультет екології і біотехнології спільно 
з факультетом аграрного менеджменту 
Адміністративний менеджмент 
Назва програми: Екологічне управління в 
АПК 
КППНР:  
14 – менеджер (управитель) підприємств, 
установ, організацій та їх підрозділів 
141 – менеджер (управитель) у сільському, 
мисливському, лісовому та рибному 
господарстві 

Вибіркова частина 
Дисципліни самостійного вибору університету: 

1. Екологічне управління 
2. Екологічна паспортизація територій і підприємств 
3. Екологічне експертиза об’єктів довкілля і народного 
господарства 
Дисципліни самостійного вибору студента: 

1. Техно- та радіоекобезпека 
2. Менеджмент якості НС 

 

Екологічне управління в АПК 
Організація і управління екомережами (ПЗФ) 

1. Організація екомереж (ПЗФ) в Україні 
2. Ратифікація міжнародних угод, конвенцій зі збереження біорізноманіття і 
адміністративний контроль за їх дотриманням 

Екологічне управління в галузях с.-г. виробництва 
1. Роль геоінформаційної бази даних моніторингу навколишнього середовища (довкілля) 
при удосконаленні механізмів екологічного управління АПК 
2. Вивчення ефективності функцій екологічного управління у формуванні екологічної 
безпеки в агросфері 
3. Удосконалення функцій державного екологічного управління АПК та стимулювання 
отримання екологічно чистої продукції і сировини 
4. Вивчення сучасних систем екологічного управління с.-г. підприємств 
5. Управління водними ресурсами в агросфері 

Адміністративні системи регіонального екологічного управління 
1. Значення місцевих органів екологічного управління, самоврядування та громадських 
організацій у забезпеченні доступу населення до екологічної інформації 
2. Адміністративно-контрольні іструменти екологічного управління 
3. Роль державного екологічного управління і контролю в соціо-еколого-економічному  
збалансованому розвитку АПК 



Спрямування,  напрям підготовки 
магістрів, спеціальність кваліфікації 

(за базовою програмою, за специфічними 
категоріями) 

Дисципліни навчального плану 
які забезпечує кафедра 

Магістерська програма, 
спеціалізації, 

теми магістерських робіт 

Факультет екології і біотехнології спільно 
з факультетом педагогіки 
Педагогіка вищої школи 
Назва програми: Педагогіка професійно-
орієнтованих і спеціальних  екологічних 
дисциплін 
КППНР: 
 2310.2–викладач вищого навчального 
закладу 
2359.2 24313–педагог-організатор 
2352, 22670–інспектор з навчальної, 
виховної, методичної роботи, виробничого 
навчання і початкової військової підготовки 
2359.2–педагог-валеолог 

Вибіркова частина 
Дисципліни самостійного вибору університету: 
1. Методика викладання екологічних дисциплін 
2. Методологія викладання дисципліни Екологічна 
експертиза в с.г. господарстві 

3. Методологія викладання дисципліни Екологічний 
моніторинг 

4. Екологічна безпека 
5. Методи екологічного контролю в агросфері 
Дисципліни самостійного вибору студента: 

1. Світовий досвід виховання екологічної культури 
2. Новітні технології викладання в екології 
3. Міжнародна еколого-економічна діяльність 
4. Сталий розвиток в агросфері 

 

Педагогіка професійно-орієнтованих і спеціальних  екологічних дисциплін 
Методика викладання екологічних дисциплін: екотоксикологія, агроекологія,  

екологічна експертиза, наземні екосистеми,  заповідна справа 
1. Роль екологічної освіти і виховання у формуванні кадрової політики 
органів державного управління АПК 
2. Порівняльний навчально-методичний аналіз підготовки фахівців екологів у 
ВНЗ України 
3. Методичні особливості застосування форм і методів виховання екологічної 
культури сільського населення 
4. Система безперервної екологічної освіти в Україні 
5. Вивчення міжнародного співробітництва в галузі охорони природи 
6. Екологічна освіта і культура як першочергові складові екологічної 
політики України 
7. Екологічна освіта  длястійкого розвитку агросфери 
8. Роль екологічного просвітництва у формування світового освітнього 
простору 

Факультет екології і біотехнології спільно 
з факультетом якості, стандартизації та 
сертифікації 
Якість, стандартизація та сертифікація 
Назва програми: Екологічна 
стандартизація і сертифікація та якість 
навколишнього середовища 
КППНР: 
2419.2–фахівець із стандартизації, 
сертифікації та якості 
 

Вибіркова частина 
Дисципліни самостійного вибору університету: 

1. Екологічна стандартизація і сертифікація 
2. Екологічна експертиза об’єктів довкілля  і народного господарства 
3. Екологічний менеджмент 
4. Екологічний моніторинг 
Дисципліни самостійного вибору студента: 
1. Екологічне інспектування 
2. Екологічна складова ГІС 
3. Моделювання процесів і управління екосистемами 

Екологічна стандартизація і сертифікація та якість навколишнього 
середовища 

Екологічна стандартизація і сертифікація об’єктів АПК і територій 
агросфери 

1. Система стандартів охорони НПС 
2. Вивчення систем державної і міжнародної екологічної сертифікації 
3. Екологічна стандартизація об’єктів навколишнього середовища і АПК 
Спеціалізація: Аналіз систем якості в екологічному підприємництві АПК 

1. Роль менеджменту якості с.-г. продукції і сировини в системі екологічного 
менеджменту АПК 
2. Роль ветсанекспертизи у екологічній експертизі с.г. підприємств 
3. Екологічне маркування с.г. продукції і сировини 

За напрямом 1501–“Державне управління” 
Факультет екології і біотехнології спільно 
з факультетом підготовки та підвищення 
кваліфікації керівних кадрів АПК 
Державна служба 
Назва програми: Державне управління 
екологічною безпекою агросфери 
КППНР: 
2419.3–спеціаліст державної служби 
2419.3–радник (органи державної влади) 
2419.3–спеціаліст з питань кадрової роботи 
та державної служби 

Вибіркова частина 
Дисципліни самостійного вибору університету: 
1. Техноекобезпека 
2. Екологічна безпека 
3. Екологічна паспортизація територій і підприємств 
4. Екологічний менеджмент 
Дисципліни самостійного вибору студента: 
1. Менеджмент якості НС 
2. Екологічна стандартизація і сертифікація 
 

Державне управління екологічною безпекою агросфери 
Державні адміністрації в екологічному управлінні 

1. Правові основи екологічної безпеки України 
2.Управління екологічною безпекою техногенно порушених земель 
3.Управління екологічною безпекою агроландшафтів при акваторіях 
Азовського і Чорного морів 
4.Управління екологічної безпекою агроландшафтів Карпат і Криму 
5.Управління екологічною безпекою АПК 
6.Управління екологічною безпекою водосховищ Дніпровського басейну 

 
КППНР – код професій і професійної назви роботи згідно класифікатора професій, 
НДІ – науково-дослідний інститут, 
ННЦ – навчально-науковий центр 
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У підпорядкуванні підготовки магістерських програм знаходяться такі лабораторії кафедри: 
навчальні – прикладної екології та екологічного моніторингу, наземних екосистем, екологічного 
моніторингу і паспортизації (на базі НДГ  «Великоснітинське» ім. О.В.Музиченка); навчально-
наукова – біотестування об’єктів довкілля; навчально-науково-виробнича – екологічної експертизи та 
паспортизації територій і підприємств (Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК). 

Наукові дослідження кафедри проводяться за основними науковими напрямами факультету 
екології і біотехнології, науково-дослідного інституту екобіотехнології та біорізноманіття: розробка 
теоретичних основ екологічного моніторингу, аудиту та експертизи об’єктів і підприємств АПК; 
еколого-ценотична оцінка флори та рослинності природних та антропогенних фітоценозів з метою 
оптимізації агроландшафтів та охорона біорізноманіття; обґрунтування екологічних інновацій 
технологічних процесів і біометодів в АПК та впровадження ефективних біотехнологій; формування 
екологічно чистих сировинних зон, удосконалення методів і систем екологічного управління та 
біобезпеки в АПК. Відповідно на кафедрі виконуються науково-дослідні теми: №110-134-пр  
"Розробка наукових основ екологічної експертизи територій с.-г. призначення на прикладі 
господарств Правобережного Лісостепу України"; №110/5л-пр «Розробка екологічних паспортів 
полів та кормових угідь НДГ НАУ «Великоснітинське».  

Розробляються Стандарти організацій України: 
− 15с/35 Різноманітність фітобіотична в агроландшафтах. Загальні положення; Закрайки поля в 

агроландшафтах різних природних зон України. Загальні положення;  
− 15с/91 Загальні вимоги до проведення екологічної паспортизації територій агросфери; Загальні 

вимоги до проведення екологічної експертизи підприємств агросфери; Біотестування. Тест – 
об’єкти. Загальні положення; Методи біотестування, Визначення загальної токсичності, 
цитотоксичності, генотоксичності;  

− 15с/90 Еколого-трофічна характеристика мікробного ценозу агро ландшафтів; Екотоксикологічна 
оцінка впливу агрохімікатів на мікробіоту агроценозів. Загальні положення; Екологічні ризики 
використання хімічних речовин в агробіоценозах, Мікробіологічні аспекти. Загальні положення. 
Навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем Магістр на факультеті екології і біотехнології 

триває 1,5 року. Магістри мають час для науково-дослідної та аналітично-пошукової діяльності за 
обраною тематикою на територіальних об’єктах Науково-дослідних господарств НАУ. 

Підготовка магістрів кафедрою екології агросфери та екологічного контролю це перша 
сходинка в майбутньому становленні молодих дослідників, які мають перспективи щодо підготовки і 
захисту кандидатської роботи. 

Автори статті вважають, що магістри, які навчаються за дослідницьким спрямуванням, за 
результатами здачі іспитів з філософії та іноземної мови в магістратурі повинні бути звільнені від 
даних вступних іспитів в аспірантуру і складати лише іспит зі спеціальності. 

 
 

УДК 378.633(477):504 
КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЕКОЛОГІВ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ 

НА ФАКУЛЬТЕТІ ЕКОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЇ 
НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ 

Н. М. Рідей, Ю. В. Тригуб 
Національний аграрний університет України 

 
Екологічне навчання та виховання в Національному аграрному університеті забезпечує 

навчально-науковий інститут Охорони природи і біотехнологій. Освітня концепція інституту полягає 
в підготовці нового покоління фахівців екологів і біотехнологів на базі сучасних стандартів освіти, 
адаптованих до кращих світових освітніх програм.  

Організацію безперервного цілісного навчального процесу підготовки фахівців за ступеневою 
системою освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», 
«Магістр» за напрямом «Екологія» зі спеціальності «Екологія та охорона навколишнього 
середовища» забезпечує факультет екології і біотехнології. Основне завдання діяльності факультету – 
поширення загальноосвітніх екологічних та біотехнологічних знань серед студентів усіх 
спеціальностей університету, підготовка фахівців екологів для екобезпечної діяльності пов’язаної із 
захистом довкілля та його природними і антропогенними системами, охороною і раціональним 
використанням природних ресурсів агросфери. 
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Основними замовниками фахівців ОКР «Бакалавр», «Магістр» зі спеціальності «Екологія та 
охорона навколишнього середовища» є такі державні інституції: Державне управління екології та 
природних ресурсів, служба екологічного контролю на кордоні, Міністерство екології та природних 
ресурсів України; Державна екологічна інспекція, Державна служба з охорони прав на сорти рослин, 
Головна державна інспекція якості та сертифікації сільськогосподарської продукції, Чернігівська 
обласна державна адміністрація, Київська обласна державна адміністрація, Черкаська обласна 
державна адміністрація, Головне управління сільського господарства і продовольства; Інститут 
сільського господарства Полісся; Інститут землеробства УААН; Сільськогосподарські підприємства 
різних форм власності по всіх регіонах України. 

Ступенева система підготовки фахівців екологів в Національному аграрному університеті 
проводиться за структурною схемою 1. Відповідно до державного класифікатора професій України та 
затверджених типових планів студенти, опанувавши освітно-кавліфікаційний рівень Бакалавра, 
отримують кваліфікацію – еколог. Кваліфікація на освітньо-кваліфікаційному рівні Магістр – еколог, 
викладач вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації. 

 
Структурна схема 1 – Підготовка фахівців екологів за освітньо-кваліфікаційними рівнями в НАУ 

АМ – адміністративний менеджмент; ЯСС – якість, стандартизація та сертифікація; 
ПВШ – педагогіка вищої школи 

Фахова підготовка магістрів на факультеті екології і біотехнології здійснюється за виробничим 
та дослідницьким спрямуваннями. Чотири навчально-наукових центри в спільній діяльності 
об’єднують зусилля кафедр: Агарної екології, стандартизації і сертифікації об’єктів та територій 
– екології агросфери та екологічного контролю, ботаніки, радіобіології та радіоекології; Загальної 
екології, безпеки життєдіяльності та сталого розвитку природи – загальної екології та безпеки 
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Гідроекологія Соціоекологія Ландшафтна 
екологія 

Радіологія Агроекологія 

Нормативні дисципліни 

Вибіркова частина

Гідроекологія Соціоекологія Ландшафтна 
екологія

Радіологія Агроекологія 

ОКР  Бакалавр 

ОКР  Спеціаліст 
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міжнародні 

дослідницькі 

 
специфічні категорії 

 
державна служба 

ОКР Магістр 
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життєдіяльності, фізіології, екології рослин та біомоніторингу, ландшафтної екології та заповідної 
справи (Боярський коледж екології і природних ресурсів НАУ); Біотехнологій, біотехсервісу та 
біоконверсій – екобіотехнологій і біорізноманіття, екобіотехніки та біоенергоконверсій, молекулярної 
генетики та біобезпеки; Біології і екології субтропічних рослин та ландшафтознавства м. Ялта, АРК 
– Нікітський ботанічний сад, Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет" НАУ. 
Участь кафедр ННІ охорони природи і біотехнологій в підготовці магістрів наведено в табл. 1. На 
факультеті існує чотири магістерські програми виробничого спрямування: екологія агросфери 
(агроекологія), екологія водних ресурсів агросфери (гідроекологія), радіоекологія, соціоекологія. 

Концепція підготовки магістерської програми Екологія агросфери (агроекологія) – полягає в 
підготовці висококваліфікованих фахівців екологів, які володіють відповідними знаннями щодо 
сучасного стану складових агроекосистем і екологічних проблем агросфери, засобів підвищення 
стійкості, стабільності агроекосистем та способів землекористування в галузях 
сільськогосподарського виробництва, механізмів екологічного управління АПК, еколого-економічної 
ефективності сільськогосподарської діяльності і вміннями та навичками для екологічного оцінювання 
впливу агровиробництва на довкілля, керуючись сучасними методами екологічного контролю за 
станом агроекосистем, нормування антропогенного навантаження на складові і об’єкти агросфери, 
прогнозування та моделювання розвитку агроекосистем, методології екологічного аудиту, експертизи 
впливу сільськогосподарської діяльності та підприємств АПК, процедури екологічної стандартизації, 
сертифікації продукції та сировини агровиробництва та відповідності міжнародним аналогам, 
екологічної паспортизації територій та підприємств агросфери, ліцензування екопідприємництва і 
стимулювання отримання екологічно чистої, біологічно повноцінної продукції і сировини, розробки 
та впровадження екобезпечних, енергоощодних технологій (виробництва, переробки) та екологічних 
проектів з охорони агросфери, збереження біорізноманіття, побудови екомережі, формування 
екологічних концепцій збалансованого, екологічно безпечного соціо-економічного розвитку 
сільськогосподарських територій і виробництва. 

Концепція підготовки магістерської програми Екологія водних ресурсів агросфери 
(гідроекологія) – полягає в підготовці висококваліфікованих фахівців екологів, які володіють 
відповідними знаннями щодо сучасного вивчення стану гідросфери – поверхневих, підгрунтових та 
підземних вод, діагностики якості та забруднень води різного походження внаслідок дії природних та 
антропогенних чинників, проблем питного водопостачання мешканців сільських територій, 
екологічних проблем зрошуваного землеробства, ерозійної небезпеки агроекосистем, оцінки 
придатності поверхневих вод агро екосистем для риборозведення, очистки води та методів утилізації 
осадів стічних вод.  

Концепція підготовки магістерської програми Радіоекологія – полягає в підготовці фахівців, 
що володіють відповідними знаннями щодо джерел іонізуючих випромінювань, закономірності 
міграції радіоактивних речовин унавколишньому середовищі і шляхів їх надходження до організму 
людини, теоретичних основ ведення окремих галузей господарства на забруднених радіонуклідами 
територіях, шляхів захисту від ураження іонізуючою радіацією, вміннями та навичками для 
екологічного оцінювання радіаційної обстановки в певних умовах, здійснення радіометрії 
забруднених радіонуклідами об’єктів навколишнього середовища, прогнозування можливого рівня 
радіонуклідного забруднення різних об’єктів навколишнього середовища в певних умовах, 
застосування ізотопів в наукових дослідженнях.  

Концепція підготовки магістерської програми Соціоекологія – полягає в підготовці фахівців 
екологів, для вирішення глобальних екологічних проблем, які поставили людство на межу 
виживання, оптимізації системи «біосфера-суспільство», переходу розвитку суспільства на такий 
рівень розвитку (сталого розвитку), коли воно стане необхідною для біосфери частиною. 
Магістерська програма спрямована на підготовку фахівців соціоекологів, які володіють знаннями 
щодо еволюції взаємин людини і природи, основні фактори деградації довкілля, структури сучасної 
екології як нової філософії життя людства, природно-ресурсного потенціалу екосистем їх 
соціоекономічного аналізу народногосподарської доцільності, економіки природокористування 
сучасних агро-, урбо-, техноекосистем, екології людини і спроможні завдяки набутим вмінням і 
навичкам вирішувати задачі збирання, переробки соціоекологічної інформації, виконувати аналіз і 
прогнозування соціальних процесів з урахуванням екологічних аспектів, розробляти механізми 
переводу суспільства на принципи сталого розвитку, вивчати соціально екологічні ситуації в регіонах 
України, демоекологічні, деморесурсно-, розселенсько-, медико- та ландшафтно-екологічні 
характеристики середовища, а також соціально-екологічної активності населення. 



Таблиця 1 – Участь кафедр ННІ охорони природи і біотехнологій в підготовці магістрів екологів 
Підготовка за галузями знань 

1801–“Специфічні категорії” 
1501 –

“Державне 
управління” 

Підготовка магістрів за фаховим спрямуванням ННІ 
галузь знань 0401 – “Природничі науки” 

Спеціальність 

Назва кафедри у ННЦ, 
участь за напрямами 

підготовки магістрів НАУ, 
підготовка кандидатів та 

докторів наук 
виробничим дослідницьким “Адміністративни

й менеджмент” 
“Педагогіка 
вищої школи” 

“Якість, 
стандартизація 
та сертифікація” 

“Державна 
служба” 

Випускаюча, координатор зі спеціальності 8.070801 Екологія та 
охорона навколишнього середовища КППНР: 2211.2,  2310.2–
еколог, викладач вищого навчального закладу 

Приймає участь за варіативною частиною ННЦ аграрної екології, 
стандартизації і сертифікації 

об’єктів та територій 
Екології агросфери та 
екологічного контролю 
напрям 0708–екологія та 
охорона навколишнього 

середовища 
спеціальність 03.00.16–
екологія (біологічні та 

сільськогосподарські науки) 

Екологія агросфери 
(агроекологія) 

1. Екологічний аудит 
ПЗФ та підприємств 
АПК 

2. Екологічний паспорт 
підприємств і 
територій агросфери 

3. 3. Екобезпечні 
технології АПК 

Системний аналіз агроекосистем і 
екологічна безпека АПК 

1. Екологічні проблеми і інновації в 
АПК 

2. Екотоксикологія агроекосистем 
3. Екологічна паспортизація, 
експертиза, аудит в АПК 

Екологічне 
управління в 

АПК 

Екологічна 
педагогіка 
професійно-
орієнтованих і 
спеціальних  
дисциплін 

Екологічна 
стандартизація 
та сертифікація і 

якість 
навколишнього 
середовища 

Державне 
управління 
екологічною 
безпекою 
агросфери 

Спільно з кафедрою 
аналітичної, біонеорганічної 
хімія та якості води 
Природничо-гуманітарного ННІ 

Екологія водних 
ресурсів агросфери 

(гідроекологія) 
Екологічна оцінка стану 
поверхневих і підземних 
вод агросфери 

Хімічна екологія водних об’єктів. 
Екобезпечні технології очистки вод 
та утилізація осадів стічних вод 

Управління водними 
ресурсами 

агроекосистем 

Педагогіка 
дисциплін 
природничо-
гуманітарної  
підготовки 

Стандартизація і 
сертифікація 
поверхневої, 
підземної та 
стічної води 

Державне 
управління 
екологічною 
безпекою 
водних 

екосистем 
Спільно з університетом 
Вагенінген (Нідерланди) –наказ  
МОН №710 від 19.10.2006 

 Міжнародні магістерські програми: 
Екологіні науки 
1. Якість довкілля та системний 
аналіз 

2. Екологічний менеджмент і 
політика 

3. Екобезпечні технології 
4. Екологія геосфер та ГІС (вчення 
про ГІС) 

5. Лісовий менеджмент та охорона 
природи 

    

Радіобіології та 
радіоекології 

Приймає участь у підготовці спеціальності 8.070801 Екологія та 
охорона навколишнього середовища 

Приймає участь 



Підготовка за галузями знань 

1801–“Специфічні категорії” 
1501 –

“Державне 
управління” 

Підготовка магістрів за фаховим спрямуванням ННІ 
галузь знань 0401 – “Природничі науки” 

Спеціальність 

Назва кафедри у ННЦ, 
участь за напрямами 

підготовки магістрів НАУ, 
підготовка кандидатів та 

докторів наук 
виробничим дослідницьким “Адміністративни

й менеджмент” 
“Педагогіка 
вищої школи” 

“Якість, 
стандартизація 
та сертифікація” 

“Державна 
служба” 

напрями: 
0708–екологія та охорона 
навколишнього середовища  
1301–агрономія 
0929–біотехнологія 
1304–лісове та садово-
паркове господарство 
1305–ветеринарна медицина 
спеціальність 03.00.01.–
радіобіологія (біологічні 
науки) 

Радіоекологія 
1. Радіоекологічний 
моніторинг агро 
екосистем 

2. Сільськогосподарська 
радіобіологія та 
радіоекологія 

Радіоекологічний моніторинг 
1. Екологічні проблеми радіактивно 
забруднених територій 

2. Радіаційна безпека 

Управління 
радіаційною 
безпекою 

агроекосистем 

Екологічна 
педагогіка 
професійно-
орієнтованих і 
спеціальних  
дисциплін 

Радіологічна 
стандартизація 
та сертифікація 

об’єктів 
агросфери 

Державне 
управління 

радіоекологічно
ю безпекою 

АПК 

Приймає участь у підготовці спеціальності 8.070801 Екологія 
та охорона навколишнього середовища Приймає участь за варіативною частиною програм ННЦ  загальної екології, 

безпеки життєдіяльності та 
сталого розвитку природи  
Загальної екології та 
безпеки життєдіяльності 
напрями: 
0708–екологія та охорона 
навколишнього середовища 
спеціальність 03.00.16–
екологія (біологічні та 
сільськогосподарські науки) 

Соціальна екологія АПК  
1. Соціоекологічний 
моніторинг в АПК 

2. Соціоекологічна оцнка 
локальних і 
регіональних 
агроекосистем 

Організація безпеки життєдіяльності 
людини в агросфері та 
соціоекологічний моніторинг АПК 
1. Безпека життєдіяльності людини в 
агросфері 

2. Аналіз і програмування впливу 
соціоекономічних процесів на 
довкілля 

3. Загальна екологія і моніторинг 
довкілля 

Управління 
безпекою 

життєдіяльності в 
АПК 

Екологічна 
педагогіка 
дисциплін 
природничо-
гуманітарної  і 
соціально-
політичної 
підготовки 

Соціоекологічна 
регламентація 
агроекосистем 

1. Соціо-
екологічна 
безпека 

агросфери 
2. Державне 
управління 
безпеки 

життєдіяльності 
в АПК 
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Експериментально-дослідні та аналітично-пошукові дослідження студентів магістратури 
виконуються на базі лабораторій навчально-наукових інститутів Національного аграрного 
університету. За магістерською програмою Екологія агросфери (агроекологія) дослідження 
проводяться в навчальних лабораторіях прикладної екології та екологічного моніторингу, наземних 
екосистем, екологічного моніторингу і паспортизації (на базі навчально-дослідного господарства 
«Великоснітинське» ім. О.В.Музиченка), навчально-науковій лабораторії біотестування об’єктів 
довкілля, навчально-науково-виробничій лабораторії екологічної експертизи та паспортизації 
територій і підприємств (Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК); Екологія водних 
ресурсів агросфери (гідроекологія) –  у вимірювальній навчально-науково виробничій лабораторії 
якості поверхневих, підземних та стічних вод і об’єктів сільськогосподарського використання 
(Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК), навчально-наукових лабораторіях 
хронопотенціометрії та якості водних об’єктів; Радіоекологія – у навчальних лабораторіях 
радіоекології, радіобіології, сільськогосподарської радіології (Українського науково-дослідного 
інституту сільськогосподарської радіології НАУ); Соціоекологія – у навчальній лабораторії загальної 
екології та безпеки життєдіяльності; навчально-науково виробничій лабораторії екологічного 
моніторингу та паспортизації об’єктів довкілля (на базі НДГ «Великоснітинське» ім. О.В. 
Музиченка). 

Студенти факультету екології і біотехнології мають можливість навчатися на ОКР «Магістр» за 
напрямом підготовки «Специфічні категорії». Це програми зі спеціальностей: «Педагогіка вищої 
школи», «Адміністративний менеджмент», «Якість, стандартизація та сертифікація». Дані 
магістерські програми спрямовані на підготовку високопрофесійних фахівців, здатних управляти 
аграрним бізнесом у відповідній галузі АПК, застосовуючи екологічно орієнтовані рішення і 
інновації, забезпечувати дотримання норм стандартизації та сертифікації на підприємствах АПК 
різних форм власності та екологічної безпеки ведення сільськогосподарського виробництва і 
гармонізувати взаємини з навколишнім природним середовищем, сприяти формуванню якості життя 
людини в агросфері, сприяти вести педагогічну діяльність у вищих навчальних закладах освіти І-ІІ 
рівня акредитації, володіти сучасними комп’ютерними технологіями, інноваційними знаннями у 
сфері сільськогосподарського виробництва та іноземними мовами. 

Факультет екології і біотехнології спільно з університетом Вагенінген (Нідерланди) відповідно 
наказу МОН № 710 від 19 жовтня 2006 року забезпечує міжнародні магістерські програми 
дослідницького (наукового) спрямування. Відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, 
підписаного між Національним аграрним університетом та університетом Вагенінген (Нідерланди) 
від 19.10.2006 року першочергово навчальна, науково-методична робота здійснюється у сферах: 
екології, біотехнології, економіки та сталого розвитку агросфери як частини біосфери і біоресурсів 
сільських територій; системи якості і стандартів екологічної, харчової і біотехнологічної продукції; 
визначення якості, безпеки, стандартизації, сертифікації агровиробничих, продовольчих і природних 
біоресурсів агропромислового і природоохоронного комплексів. За сприяння МОН України 
підписано угоду з метою заснування програм одержання подвійного диплому (ступеня) за такими 
адаптованими міжнародними магістерськими програмами: Якість довкілля та системний аналіз, 
Екологічний менеджмент і політика, Екобезпечні технології, Екологія геосфер та ГІС (вчення про 
ГІС), Лісовий менеджмент та охорона природи. Дані програми дають можливість студентам 
Національного аграрного університету та Університету Вагенінген (Нідерланди) одержати диплом 
(ступінь) університету-партнера, окрім одержання диплому власного університету. 

 
 

УДК: 378.147.89 : 502.3 
СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Н. М. Рідей, Д. Л. Шофолов, В. П. Строкаль 
Національний аграрний університет України 

 
Факультет екології і біотехнології входить в структуру навчально-наукового інституту охорони 

природи і біотехнології Національного аграрного університету. Факультет готує 
висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» зі спеціальностей 
«Екологія та охорона навколишнього середовища» і «Екобіотехнологія» та «Магістр» зі 
спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». Значна роль на факультеті 
приділяється науковій діяльності студентів. Наукову роботу студентів координує 8 кафедр, що 
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входять до 4 навчально-наукових центрів інституту. Напрями наукових досліджень дуже 
різноманітні, в залежності від спеціальності, спеціалізацій та обраної теми дипломної роботи. 
Основними з яких є: розробка теоретичних основ екологічного моніторингу, аудиту та експертизи 
об’єктів і підприємств АПК; еколого-ценотична оцінка флори та рослинності природних та 
антропогенних фітоценозів з метою оптимізації агроландшафтів та охорона біорізноманіття; 
діагностика ГМО вірусів, грибів і бактерій в продукції АПК; генетичне маркування 
сільськогосподарської продукції і сировини; обґрунтування екологічних інновацій технологічних 
процесів і біометодів в АПК та впровадження ефективних біотехнологій; формування екологічно 
чистих сировинних зон, удосконалення методів і систем екологічного управління та біобезпеки в 
АПК. 

Результати проведених наукових досліджень апробовуються на конференціях різних рівнів, 
конгресах, форумах та семінарах. Набуті наукові знання стають в пригоді при проходженні практик, 
стажувань та при проведенні семінарів і факультативів для школярів еколого-природничого ліцею 
№116 і студентів Боярського коледжу екології і природних ресурсів НАУ. 

Провівши аналіз наукової діяльності студентів за 2006 рік, було отримано цікаві результати. 
Понад 142 студенти взяли участь в 10 конференціях різних рівнів, міжнародному науково-
практичному молодіжному форумі, І Європейському екологічному студентському конгресі та 
семінарах (табл. 1). 

Таблиця 1 – Участь студентів факультету у наукових зібраннях 
№ 
з/п Назва конференції Дата і місце проведення Кількість 

учасників 
1. І Європейський Екологічний студентський Конгрес 

(EURENSSA 2006)  
Латвія м. Рига, 17-23 липня 
2006р. 

3 

2. Міжвузівська наукова студентська конференція присвячена 190-
річчю з дня заснування Харківського національного аграрного 
університету ім. В.В. Докучаєва та 60-річчю з дня заснування 
факультету агрохімії і ґрунтознавства 

Харківський національний 
аграрний університет ім. В.В. 
Докучаєва 
м. Харків, 9-10 березня 2006р. 

6 

3. Міжвузівська студентська наукова конференція "Сучасні 
проблеми природничих наук" 

м. Ніжин, 26-27 квітня 2006р. 2 

4. Конференція науково-педагогічних працівників, наукових 
співробітників та аспірантів 

Національний аграрний 
університет, м. Київ, 2006р. 

4 

5 60-та студентська науково-практична конференція Національний аграрний 
університет, м. Київ, 2006р. 

37 

6. 2-а міжнародна науково-технічна конференція 
"Екобіотехнології та біопалива в АПК" 

Національний аграрний 
університет, м. Київ, 21-24 
червня 2006р. 

2 

7. Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і 
молодих вчених "Екологізація сталого розвитку агросфери, 
культурний грунтогенез і ноосферна перспектива 
інформаційного суспільства" 

Харківський національний 
аграрний університет ім. В.В. 
Докучаєва 
м. Харків, 3-5 жовтня 2006р. 

8 

8. Друга міжнародна науково-практична конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених "Проблеми фундаментальної і 
прикладної екології, екологічної геології та раціонального 
природокористування" 

м. Кривий Ріг, 
22 вересня 2006р. 

2 

9. Міжнародний науково-практичний Молодіжний форум 
«Відновлення первісності малих річок і озер за сучасними 
екобіотехнологіями молодими аграріями України» 

Національний аграрний 
університет, м. Київ, 16-17 
листопада 2006р. 

34 

10. ІІ міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів 
«Молодь і поступ біології». 

М. Львів, 21-24 березня 2006р. 10 

11. Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми і 
перспективи розвитку вищої технічної освіти в умовах 
інформатизації суспільства та входження України в Болонський 
процес» 

Національний університет 
харчових технологій, м. Київ, 
20-22 листопада 2006р. 

2 

12. Всеукраїнська науково-практична конферен-ція «Людина і 
довкілля» 

Національний аграрний 
університет, м. Київ, 16 лютого 
2006р. 

32 

В ІІ Міжнародній науково конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ в біології» 
опубліковано 13 тез доповідей, з яких 10 на англійській мові. Студенти активно приймають участь у 
конференціях Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, лише за 
минулий рік взяли участь 15 осіб та опублікували 9 статей. Приймали участь в Міжнародній 
конференції «Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології та раціонального 
природокористування», що проходила в Кривому Розі. Всього студентами опубліковано 32 наукові 
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роботи, 5 з яких в фахових видавництвах Національного аграрного університету та Національного 
університету харчових технологій. 

Три студенти ОКР «Магістр» взяли участь в І Європейському екологічному студентському 
конгресі (м. Рига, Латвія) «Eurenssa 2006», та пройшли наукове стажування у Всеросійському 
науково-дослідному Інституті Рослинництва ім. М.І. Вавилова (м. Санки-Петербург, Росія), 
ознайомившись з історією ВІРа, основними напрямками і школами рослинницької науки, засвоїли 
принципи організації генетичної колекції насіння культурних рослин та їх диких родичів, умовами 
зберігання. Відвідали унікальний гербарій ВІРа, який знаходиться під патронатом ЮНЕСКО. Також 
працювали з фондом наукової літератури однієї з найдавніших сільськогосподарських бібліотек Росії. 

Двадцять студентів факультету активно приймали участь у 4 науково-дослідних роботах ННІ 
охорони природи і біотехнологій: 110/107-пр «Обґрунтувати технологічні процеси і розробити 
технічні засоби виробництва біодизельного палива на основі продукції рослинництва»; 110/134-пр 
«Розробка наукових основ екологічної експертизи територій сільськогосподарського призначення на 
прикладі господарства правобережного Лісостепу України»; 110/5 л-пр «Розробка екологічних 
паспортів полів та кормових угідь науково-дослідного стаціонару навчально-дослідного господарства 
НАУ «Великоснітинське»»; «Дослідження впливу протікання стічних вод на показники родючості 
ґрунту на рівень забруднення прилеглої ділянки лісу Ставропольського лісництва Київської науково-
дослідної станції». 

Багато студентів збирають матеріал для наукових досліджень в Державному Нікітському 
ботанічному саду, який входить в структуру ННІ охорони природи і біотехнології, Навчально-
дослідному господарстві НАУ «Великоснітинське» ім. О.В. Музиченька, Агрономічній дослідній 
станції НАУ, виконують наукові роботи на замовлення різних підприємств і установ.  

На факультеті функціонує студентський науковий екологічний клуб «Едельвейс». Основними 
напрямами діяльності якого є: 
− формування громадської екологічної свідомості студентів і школярів, 
−  проведення науково-практичних конференцій і засідань круглого столу,  
− сприяння розвитку і популяризації екологічного туризму,  
− вжиття практичних заходів з метою охорони природи,  
− організація науково-аналітичної діяльності студентів і школярів. 

За 2006 рік екологічним клубом організовано Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
«Людина і довкілля», загально університетський семінар «Проблеми природно-заповідного фонду в 
Україні», похід з метою прибирання Голосіївської екологічної стежки до Всесвітнього дня Землі, 
проведено 9 круглих столів на екологічну тематику, 13 екскурсій до музеїв і ботанічних садів, 
розроблено екологічну стежку екоклубу, розроблено і проведено 30 факультативів для школярів 
різних вікових груп еколого – природничого ліцею № 116 та студентів Боярського коледжу екології і 
природних ресурсів НАУ. 

З вище викладеного матеріалу можна сказати, що студенти факультету екології і біотехнології 
активні учасники наукових зібрань, які мають знання, бажання, вміння та можуть їх реалізувати у 
науковому просторі. 

 
 

УДК: 796.37.037:614.2.061.3:481.7 
ЕКОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

ПРИ НАВЧАННІ В СПОРТИВНОМУ ВНЗ 
В. Г. Савченко, Л. Л. Андрюшина, В. І. Лубянова  

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту 
 
За визначенням В. І. Вернадського «здоров’я людини» – це динамічний стан, тобто процес 

збереження та розвитку його біологічних, фізіологічних та психічних функцій, оптимальної 
працездатності та соціальної активності за максимальної тривалості активного життя [1]. 

Необхідно підкреслити найголовнішу роль свідомості в збереженні здоровими всіх функцій 
організму: «здоров’я – це такий стан організму, який дає можливість зберегти здоров’я», а також 
«тривало збережена здатність до відновлення після хімічних, фізичних, інфекційних, психологічних 
або соціальних втручань»[2]. 

Необхідно наголосити, що людина являє собою частку природи і тому навколишнє середовище 
є для неї головним джерелом здоров’я як фізичного так і нервово-психічного. Щоб підтримувати 



 Розділ 10. Біологічна та екологічна освіта  

 642

оптимальний психофізичний стан людини головним і єдиним «звичним» в еволюційному плані 
середовищем для нього є природа, яку неможливо замінити навіть найкращою імітацією  [3]. 

За даними ВООЗ біля 80% захворювань людини обумовлені  екологічно несприятливим станом 
навколишнього середовища. Це так звані «хвороби цивілізації»: серцево-судинні патології, злоякісні 
новоутворення, нервово-психічні розлади, алергії, захворювання органів дихання та ін. Доведено, що 
в розвинутих країнах захворювання серцево-судинної системи «лідирують» –  біля 50% [4]. 

З метою попередження нервово-психічних розладів та зривів, для зняття втоми, і взагалі для 
зміцнення здоров’я та гармонійного розвитку людини неможливо переоцінити значення фізичної 
культури. 

Головним завданням дисципліни „Основи екології» постає виховання у студентів турботливого 
ставлення до навколишньої природи, раціонального використання природних ресурсів, еколого-
педагогічного підходу при вирішенні завдань морального та фізичного виховання підростаючого 
покоління, а також використання знань та навичок, необхідних для вирішення різноманітних 
життєвих проблем, пов’язаних зі станом здоров’я людини. 

Метою проведеної роботи ставилося вивчення повноти розуміння студентами ДДІФКіС власної 
ролі в збереженні фізичного і психічного здоров’я людей, що є напрямком екологічної діяльності 
спортсмена. Студентам 3-го курсу (55 осіб) пропонувалось розглянути свої можливості в цій галузі 
своєї майбутньої професійної діяльності. 

Проведений аналіз студентських робіт виявив, що всі студенти одностайно відмічають 
безпосередній вплив несприятливих екологічних факторів на стан здоров’я сучасної людини. 

Розуміння ролі фізичної культури в збереженні фізичного та психічного здоров’я людини 
присутнє у 75 % опитуваних. 

«Багато людей хворіють під впливом несприятливих екологічних факторів... ми самі себе 
убиваємо, звинувачуючи кого завгодно, тільки не себе. На мій погляд доки людина бездіяльна, вона 
сама не пізнає своїх можливостей» (студ. Амбражей Є., фізична реабілітація). 

Менше ніж  у 20 % опитуваних студентів формулюється власна роль в процесі збереження 
фізичного та психічного здоров’я,  як свого, так і своїх «ближніх»: «Давайте докладемо всіх зусиль, 
щоб зберегти нашу планету здоровою та красивою. Ми з нею – єдиний організм . Буде здоровою 
вона – будемо здоровими і ми» (студ. Целоусова О., волейбол). «Найважливіше завдання людей – це 
виховання дітей, щоб одержати гармонійно розвинуту особистість, і зробити це дуже непросто, але 
до цього потрібно постійно прагнути, починаючи з навчання елементам особистої гігієни дитини, 
фізичним вправам та ін.» (студ. Бурдаєв К., футбол). На жаль  таких робіт замало, оскільки 
переважають стандартні та формальні вислови, так звані відписки. 

Одержані результати свідчать про наявність значних недоліків в рівні екологічної, педагогічної 
та психологічної освіти, мабуть не тільки в ДДІФКіС, що потребує застосування нових засобів та 
методів виховання та освіти, які дозволять кожному майбутньому спеціалісту усвідомити власну роль 
в складній справі оздоровлення нації, а також відчути власну відповідальність за стан оточуючого 
середовища. 
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УДК: 37.033 
ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЛІЦЕЮ ЗАСОБАМИ СПЕЦКУРСУ 

«ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА ПРИРОДИ» 
Н. Б. Сидоренко, І. П. Атрощенко, М. О.  Колесник 

Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка 
 
Охорона навколишнього середовища – найактуальніша проблема сьогодення. На території 

Чернігівщини, як і на всій Україні, існує багато екологічних проблем: це забруднення атмосфери, 
гідросфери та літосфери, накопичення великої кількості відходів людської діяльності, нераціональне 
використання та виснаження природних ресурсів. Екологічна криза значно поглибилась у зв’язку з 
аварією на Чорнобильській АЕС. 
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Якщо людина хоче зберегти здоров’я, її поведінка повинна узгоджуватись з набором фізичних, 
хімічних, біологічних, психологичних, соціальних та екологічних законів. Більше того, вона повинна 
дихати чистим повітрям, пити чисту воду та жити у середовищі, яке б не відрізнялось від того, до 
якого вона адаптована. На жаль, сучасна екологічна реальність ставить перед людиною у цьому плані 
багато запитань, на які важко знайти відповіді. 

У Концепції екологічної освіти України наголошується, що у зв’язку із загостренням 
екологічних проблем перед сучасною педагогічною наукою і практикою постали невідкладні 
завдання щодо забезпечення підготовки молодого покоління, здатного вивести людство із стану 
глибокої екологічної кризи, у якій воно опинилося через незнання або ігнорування законів 
взаємовідносин людини і природи, споживацьке ставлення до неї [1].  

Нами була проведена діагностика екологічних установок особистості учнів 11-их класів 
Чернігівського обласного педагогічного ліцею за методикою «Езоп» [2], метою якої було визначення 
типу домінуючої установки особистості по відношенню до природи. За методикою нами було 
досліджено чотири типи установок: естетична установка (природа сприймається особистістю як 
об’єкт краси), когнітивна установка (природа сприймається як об’єкт вивчення), етична установка 
(природа сприймається як об’єкт охорони), прагматична установка (природа сприймається як 
об’єкт користі). Результати показали домінування в учнів ліцею естетичної та етичної установок 
(рис.1), з чого можна робити висновок про недостатність когнітивної компоненти в екологічній освіті 
та вихованні учнів для того, щоб формувалися відповідні установки особистості щодо поведінки в 
природі та практичної взаємодії з нею. 

Також нами було проведене дослідження взаємовідносин «людина-природа» за методикою 
„незакінчені речення» [3]. Оцінювання системи відносин «людина-природа» проводилась за 
спеціальними критеріями екологічних диспозицій: підкорення, псування, залежність від природи 
та її благ, байдужість, споживання, співпраця. Крім приведених критеріїв визначались категорії 
цінностей: соціальні, екологічні, моральні, «я»-цінності. 
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Рис. 1 – Екологічні установки особистості учнів 11-их класів 

Чернігівського обласного педагогічного ліцею 
1 – естетична установка; 2 – когнітивна установка; 3 – етична установка; 4 – прагматична установка 

 
Результати дослідження показали перевагу в учнів ліцею екологічних цінностей (98%) над 

соціальними, моральними та „я» – цінностями (44%, 65%, 63% відповідно). Тож, можемо говорити 
про те, що не відбувається переходу кількості екологічних знань в екологічну вихованість, а саме в 
моральні цінності та норми поведінки. Досліджені екодиспозиції учнів ліцею свідчать про високі 
показники байдужості до природи та використання природи та її благ (рис.2).  
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Рис.2 – Розподіл екологічних диспозицій в системі взаємовідносин «людина – природа» 

учнів 11-их класів Чернігівського обласного педагогічного ліцею 
1 – підкорення, 2 – псування, 3 – залежність від природи та її благ, 

4 – байдужість, 5 – споживання, 6 – співпраця 

З огляду на високі показники екологічних цінностей можна зробити висновок про 
невідповідність знань про живу природу і потребою її охороняти, дбати про неї, брати на себе 
відповідальність за стан довкілля, активно діяти на користь природі (що також підтверджується 
високими показниками за критерієм «співпраця з природою»). Таким чином, відсутній проміжний 
чинник між знаннями й поведінкою, а саме – ставлення учнів до знань. Оскільки знання ще не 
означає активної діяльності, ми вважаємо за важливе формування життєвої позиції та установок учнів 
ліцею через конкретні приклади екоатрибутивної поведінки в природі та природоохоронної 
діяльності в ході екскурсій та занять із змістом краєзнавчого характеру.  

З огляду на отримані нами дані, ми пропонуємо підвищити рівень екологічної освіти і 
виховання учнів ліцею засобами спецкурсу «Прикладна екологія та охорона природи».  

Спецкурс «Прикладна екологія та охорона природи» рекомендується для учнів ліцею в класах 
хіміко-біологічного профілю. Програма розрахована на 34 години і передбачена для поглибленого 
вивчення предмета «Основи екології» (табл. 1). 

Таблиця 1 – Зміст спецкурсу «Прикладна екологія та охорона природи» 

Тема розділу Зміст розділу Кількість 
годин 

Вступ Етапи взаємодії людського суспільства і природи. Деякі глобальні прогнози. 
Методи вивчення антропогенних забруднень і екологічний моніторинг. 

2 

Розділ 1. Забруднення 
навколишнього 
середовища 

Види і джерела забруднення навколишнього середовища. Радіаційне забруднення. 
Хімічне забруднення та забруднення важкими металами. Механічне, теплове, 
електромагнітне та шумове забруднення. Біологічне забруднення. 

5 

Розділ 2. Екологічні 
проблеми і охорона 
геосфер 

Екологічні проблеми атмосфери. Визначення екологічного стану повітря. 
Екологічні наслідки парникового ефекту. Заходи боротьби з забрудненням 
атмосфери. 
Екологічні проблеми гідросфери. Методи очищення стічних вод. Визначення 
екологічного стану води. Заходи боротьби з забрудненням гідросфери. 
Екскурсія «Біоценоз прісної водойми». 
Екологічні проблеми літосфери. Запаси корисних копалин України. Визначення 
екологічного стану ґрунтів. Заходи боротьби з забрудненням літосфери. 
Охорона рослинного світу. Охорона тваринного світу. Природоохоронні об’єкти. 
Червона книга. 
Охорона ландшафтів. Заповідна справа. Екскурсія «Взаємозв’язки в екосистемах». 

18 

Розділ 3. Природа і 
здоров’я людини 

Здоров’я людини в умовах порушеного клімату. Народний календар погоди. 
Визначення екологічного стану приміщення. 

3 

Розділ 4. Основи 
біоіндикації 

Біоіндикація стану навколишнього середовища. Екскурсія «Якісна оцінка 
забруднення повітря за допомогою лишайників». Екскурсія «Визначення 
забруднення повітря за допомогою сосни звичайної». 
Підсумкове заняття: Екологічний стан Чернігівської області. 

5 
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Зміст спецкурсу розкриває вплив антропогенного фактору на біосферу, питання збереження 
природного середовища та раціонального природокористування. Навчальний курс складається із 
вступу та чотирьох розділів. Перший розділ – «Забруднення навколишнього середовища», в якому 
вивчаються види і джерела забруднення навколишнього середовища (радіаційне, хімічне, механічне, 
теплове, шумове, біологічне). Вивчення цього розділу спрямоване не лише на поінформованість 
учнів, а і на пошук шляхів розв’язання екологічних проблем. 

Другий розділ «Екологічні проблеми і охорона геосфер» передбачає вивчення наслідків впливу 
різноманітних сфер діяльності людини  на природне середовище і шляхи їх вирішення. 

Мета третього розділу «Природа і здоров’я людини» – показати негативний вплив 
навколишнього середовища на здоров’я людини. 

Четвертий розділ «Основи біоіндикації» присвячений формуванню вміння визначати 
забруднення навколишнього середовища за допомогою природних об’єктів. Завершується курс 
підсумковим заняттям «Екологічний стан Чернігівської області». 

Для підвищення рівня знань та набуття практичних навичок та вмінь програмою передбачено 
виконання лабораторних та практичних робіт, проведення екскурсій. 

Отже, основними завданнями спецкурсу є такі: 
1. Забезпечити засвоєння учнями системи знань про взаємодію людини і природи, наслідки цієї 

взаємодії та шляхи їх подолання. 
2. Формування ціннісних екологічних орієнтацій – людина повинна не лише цінувати, бачити 

прекрасне в природі, а і покращувати її своєю діяльністю. 
3. Забезпечити засвоєння учнями системи норм і правил відношення до природи, щоб зберегти 

природу для майбутніх поколінь. 
4. Сформувати вміння і навички по вивченню природного середовища, раціональному 

природокористуванню та його охороні. 
5. Формування екологічного мислення, яке сприятиме життєвій позиції щодо вирішення глобальних 

екологічних проблем сучасності. 
 

1. Концепція екологічної освіти України затверджена рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України протокол 
№13/6-19 від 20.12.2001р. 

2. Мамешина О.С. Методики экопсихологического исследования: Научно-методическое пособие. – Николаев, 2006. – 
110с. 

3. Скребець В.О. Екологічна свідомість: історичний розвиток, сучасний стан, психологічна діагностика: Науково-
методичний посібник. – Ч., 1997. – 66с. 
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СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ЕКОЛОГІЇ 

В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
С. В. Совгіра 

Уманський державний педагогічний університет 
 
Здатність вищої школи виконувати покладені на неї обов’язки наукового, педагогічного та 

професійного характеру є показником її життєвої сили, високої ефективності, а в сукупності вони 
складають найважливішу державну функцію цієї установи. Ще в період становлення та розвитку 
університетської педагогічної освіти в ХІХ ст. учений-педагог В.Вернадський досить широко розумів 
завдання, роль та значення університету як закладу наукового, навчально-виховного і 
просвітницького. Він відзначав, що вища школа має перед собою три завдання: вчити підростаюче 
покоління; повідомляти йому те, що здобуте людською думкою, привчати його науково думати і 
науково працювати; бути осередком наукового пошуку, центром самостійної наукової роботи. 

У педагогічному закладі можна виділити певні закономірності процесу навчання: 
− навчання спрямоване на реалізацію головної мети педагогічних навчальних закладів у сучасних 

умовах – формувати вчителя, здатного творчо розв’язувати проблеми навчально-виховного 
процесу в школі, в тім числі й екологічні; 

− залежить від матеріально-технічної бази і рівня кваліфікації викладацького складу вищого 
навчального закладу (ефективні методики застосування ТЗН, комп’ютерної техніки, навчально-
методичних посібників); 

− є цілісним, що виявляється в єдності навчання, виховання і розвитку особистості майбутнього 
вчителя на основі комплексної організації його діяльності; 
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− забезпечує взаємозв’язок навчальних і реальних пізнавальних можливостей студентів; 
− відносини між учасниками педагогічного процесу є основним компонентом педагогічної 

діяльності, а суб’єкт-суб’єктні відносини – запорукою його успіху; 
− зумовлює взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм організації навчання. 

Потреба в екологічно підготовлених вчителях постала гостро за останні 30 років у зв’язку з 
необхідністю вирішення міждисциплінарних екологічних задач, здійснення інтегрованого підходу в 
питаннях збереження і раціонального використання природних комплексів (біогеоценозів), які 
розглядаються як єдине ціле з урахуванням багатостороннього впливу на них діяльності людини. 
Спроби розв’язати екологічні проблеми через розроблення, впровадження екологічно чистих і 
ресурсозберігаючих технологій без формування належної свідомості кожної людини та суспільства 
загалом можуть лише загальмувати розвиток негативних процесів. Адже екологічні проблеми мають 
глибинніший характер і закорінені в тих структурах людського буття, що охоплюють релігійні і 
світоглядні системи, суспільні норми, міжетичні та міжлюдські відносини, культуру взагалі. 

Вищий навчальний заклад має стати для студентів тим місцем, де вони навчаються щиро та 
неупереджено аналізувати екологічні явища та процеси, які існують у реальному житті: екологічні 
катастрофи, антропогенний тиск, а також причини, що породжують ці явища. Іншими словами, 
предметом вивчення екології виступають реальні екологічні проблеми, а також критерії, у 
відповідності з якими майбутній педагог виробляє їх оцінку та осмислення. 

Таким чином, викладач проводить організацію екологічної діяльності студентів у 
педагогічному закладі, яка полягає у : 
− навчально-пізнавальній діяльності, котра забезпечує формування екологічних знань, умінь і 

навичок; основними принципами її організації є зв’язок із природою, історизм, демократизація, 
гуманізація, використання сучасних досягнень науки і передового педагогічного досвіду, 
диференціація, зв’язок навчання з практикою роботи в школі; 

− науково-дослідницькій діяльності, яка сприяє поглибленню і розширенню знань з екології, 
стимулює розвиток здібностей особистості до розв’язання екологічних проблем; 

− навчально-практичній діяльності, спрямованій на формування знань, умінь і навичок у процесі 
педагогічної, польової практик та дієвої природоохоронної роботи; 

− -самоосвіті і самовихованні. 
Важливу роль в процесі формування екологічного світогляду майбутнього вчителя відіграють 

особистісно-професійні стосунки між студентами, студентами і викладачами, викладачами і 
керівництвом університету. Вони спрямовані на постійний особистісно-професійний розвиток і 
саморозвиток усіх учасників навчального процесу з екології.  

Отож, алгоритмом діяльності викладача екології є: 
− вивчення здібностей студентів до екологічної діяльності, визначення основних суперечностей і 

проблем в навчальному процесі з екології. На цьому етапі викладач аналізує сформований рівень 
готовності студентів до екологічної діяльності, наявні педагогічні умови, мету, завдання, зміст, 
форми і методи навчання екології. У результаті цілісного аналізу складає алгоритм попередніх 
дій, проектування та прогнозування екологічних явищ, процесів; 

− організація діяльності з визначення мети й прийняття її кожним студентом окремо (проектування 
програми вирішення виявлених екологічних проблем); 

− визначення способів формування пізнавальної самостійності у виборі форм і засобів 
природоохоронної роботи (організація екологічної роботи, формування прийомів пізнавальної 
діяльності студентів); 

− планування екологічної діяльності, здійснення запланованих і виконавських дій; 
− організація контролю, самоконтролю й задоволення потреби студента в ході використання 

створеного проекту діяльності (до проекту входять: індивідуальні особливості студента, 
особистісні якості, покладені в основу професійних), з постійним встановленням відповідності 
його етичних норм (екологічна компетентність); 

− оцінка внеску кожного студента залежно від рівня формування екологічної компетентності і 
якості організації всіх попередніх етапів. 
З огляду на це, викладач екології сучасного вищого навчального закладу повинен мати 

наступне: 
− якості, що відображають екологічну і професійно-педагогічну спрямованість: відповідальність, 

любов до дітей та природи, доброту; 
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− толерантність (здатність розуміти і приймати унікальність будь-якої особистості, об’єкта, їх 
взаємозв’язок); 

− здатність обгрунтовувати свої вчинки в природі, виділяти мотиви своєї екологічної діяльності; 
− уміння модифікувати екологічну та педагогічну діяльність, адаптувати інновацію, що зумовлено, 

з одного боку, особливостями управління та формами екологічної діяльності, а з другого – 
інтелектуальними можливостями педагога, рівнем екологічних і педагогічних знань, здатністю 
до самовиховання та самоконтролю, пов’язаними із досягненнями педагогічної та екологічної 
науки; 

− риси інтелектуальної сфери особистості: допитливість, ерудиція, уміння виділити головне, 
логічність мислення і розвинута мова; 

− рефлексія (вміння виділити підставу екологічної діяльності, вчинків, взаємовідносин з природою, 
як студентів, так і своїх власних); 

− емоційно-вольові якості: витримка, рішучість, вимогливіть до себе і студентів при взаємодії з 
природними об’єктами та екологічними явищами; 

− соціально-психологічні якості: організаторські здібності під час проведення позааудиторної 
природоохоронної роботи; 

− сенсорно-перцептивні характеристики: спостережливість, пам’ять, педагогічне уявлення в 
процесі проведення семінарських і лабораторно-практичних робіт з екології; 

− риси самосвідомості особистості: самокритичність, впевненість у собі, що необхідно для 
прийняття рішень у небезпечних екологічних ситуаціях. 
Крім цього, готуючи вчителя для сільської школи, викладач має: 

− максимально враховувати регіональні особливості, наприклад, наявність об’єктів ПЗФ, 
трансформованість даної місцевості, природоохоронні традиції; 

− знати поширені в регіоні рослини і тварини, особливо занесені до Червоної книги України і 
вчити цьому студентів; 

− знати педагогічну структуру регіону (наявність авторських, новаторських шкіл). І готувати 
вчителів для роботи в конкретних школах і відповідних умовах, забезпечуючи високий рівень їх 
фахової підготовки та духовної і фізичної досконалості, бо їм доведеться довгі роки задовольняти 
всі духовні, інтелектуальні запити учнів, їх батьків, усіх жителів села, що вимагає від учителя 
вміння приймати самостійне методичне рішення; 

− навчити майбутнього вчителя вмінню приймати надситуативні рішення під час різних 
надзвичайних явищ і подій, вмінню проводити природоохоронну роботу засобами активних дій; 

− навчальну діяльність з екології реально оцінювати як пріоритетну, найбільш значущу і 
відповідальну. 
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УДК: 377.3 
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА 

ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЕКОЛОГА 
О. Л. Тульська 

Хмельницький національний університет 
 
Сьогодні, коли антропогенні зміни торкнулися практично всіх куточків земної кулі й 

космічного простору та почали створювати реальну загрозу для життя людей, великого значення 
набуває проблема професійної підготовки екологів та формування їхньої професійної культури 
зокрема.  
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Аналіз літератури свідчить, що найбільшу увагу дослідників привертають питання професійної 
культури вчителів. Останнім часом помітно зростає й число публікацій, в яких розглядаються 
питання культури управління і підприємництва. Однак дослідження проблеми професійної культури 
екологів ще не набули, на наш погляд, належного розмаху й необхідної глибини, тому й педагогічні 
дослідження та практичні розробки, присвячені змісту й технології формування професійної 
культури у майбутніх екологів, практично відсутні. Потреба у таких дослідженнях та швидкому 
впровадженні їх результатів у педагогічну практику, зумовлена структурою професійної діяльності 
сучасного еколога, дедалі таки зростає.  

В умовах екологічної кризи, яка поглиблюється, еколог за короткий час має засвоїти основи 
наук, виробничих процесів, повинен мати високу загальну культуру, щоб працювати з 
продуктивністю, вміти швидко приймати рішення і відповідати за них. Саме тому професійну 
культуру еколога ніяк не можна спрощувати до системи спеціальних, вузькопрофесійних знань, умінь 
і навичок. Це поняття є ширшим і включає в себе весь духовний потенціал особистості, 
інтелектуальні, емоційні і практично-дійові компоненти його свідомості. Професійна культура 
еколога – це складне, інтегративне соціально-педагогічне утворення в структурі особистості, що 
зароджується в системі ставлень до природи і соціального середовища, визначає світоглядні 
орієнтири, ціннісні установки, загальну «концепцію» життєвих прагнень і позицій.  

Тому професійну культуру еколога можна визначити, по-перше, як засвоєння особистістю 
професійних знань та навичок; по-друге, як здатність особистості постійно самовдосконалюватися, 
займатись самоосвітою та самовихованням; по-третє, як сукупність соціально значущих якостей 
(інтелігентність, патріотизм, духовна культура, ерудованість). 

Професійна культура еколога передбачає: 
− володіння понятійно-термінологічним апаратом екології; 
− проведення системних досліджень та аналіз стану довкілля; 
− визначення основних джерел та речовин, що забруднюють навколишнє середовище; 
− опрацювання даних про забруднення довкілля; 
− прогнозування зміни екологічної ситуації;  
− проведення контролю за дотриманням екологічних вимог;  
− володіння основами екологічного права; 
− проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед різних верств населення стосовно 

раціонального природокористування, охорони природи та екологічної безпеки; 
− організація масових та індивідуальних природоохоронних заходів. 

Таким чином, еколог має не тільки засвоїти спеціальні знання, але й сам повинен стати носієм 
та зразком екологічної і загальної культури.  

Одною із основних складових професійної культури майбутнього еколога є екологічна 
культура. Головною рисою екологічної культури є те, що вона не утворюється стихійно, а 
формується в результаті екологічної освіти та екологічного виховання. Проблемами екологічної 
освіти та виховання в Україні займаються науковці  Ю. А. Злобін, В. І. Панченко, О. С. Мамєшина, 
Г. С. Тарасенко та ін.  

Екологічна культура, за своїм змістом, є сукупністю знань, норм, стереотипів та «правил 
поведінки» людини в оточуючому її природному світі. 

С. В. Крисаченко зауважує, що екологічна культура є однією із форм культури, здатність 
людини відчувати живе буття світу, пристосовувати його до себе, взаємо узгоджувати власні потреби 
і устрій природного довкілля [2].  

Ю. Д. Бойчук вважає, що екологічна культура – це міра і спосіб розвитку, реалізація соціальних 
сил у процесі матеріально-практичного і духовно-теоретичного засвоєння природи [1]. 

Хоча феномен екологічної культури є надбанням XX століття, про екологічну компоненту 
культури можна твердити від самих початків появи людини. Ця компонента проявлялась як 
сукупність певних екокультурних норм, «заборон» та «дозволів». 

Екокультурні норми не є чимось сталим та незмінним. Вони трансформуються, розвиваються 
під впливом пануючого в суспільстві способу перетворення природного простору. На кожному етапі 
свого розвитку вони включають найсуттєвіші надбання способів організації людської діяльності, 
накопичених суспільством протягом всієї історії його розвитку. Екокультурні стереотипи поведінки 
виступають як транслятор досвіду екологічної діяльності людей від покоління до покоління, 
збереження певної константної складової. В той же час екологічна культура виконує і функцію 
подолання віджилого, того, що гальмує подальший розвиток відносин між суспільством та природою 
і не відповідає новим умовам, сприяння створенню нового, адаптації до дійсного. На сучасному етапі 
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ця функція виступає як основоположна і направлена на створення якісно нової системи засобів та 
механізмів, що сприяють розв’язанню проблеми глобальної екологічної кризи. 

До функцій екологічної культури О. І. Салтовський  [3] відносить також: 
1) виховну – формування певних стереотипів поведінки щодо природи як окремих індивідів, так і 

суспільства в цілому; 
2) прогностичну – створення можливості передбачення наслідків людської діяльності, результатів 

перетворення природи; 
3) регулятивну – управління ставленням суспільства до природи в процесі господарської діяльності. 

Головна функція екологічної культури виражається в її меті – організації взаємовідносин 
суспільства та природи так, щоб було враховано практичні потреби суспільства та «прагнення» 
природи до підтримки стабільності власного нормального стану і тим самим збереження умов для 
існування та розвитку людства. 

Екологічна освіта і виховання, метою яких власне і є формування екологічної культури, 
розглядаються сьогодні як неперервний процес, що охоплює всі вікові, соціальні та професійні групи 
населення.  

Екологічна освіта і виховання включають дві ланки – формальну і неформальну. Перша ланка 
охоплює дошкільну, шкільну, позашкільну, професійно-технічну, вищу та післядипломну освіту. На 
всіх етапах екологічної освіти та виховання ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна 
методика. Друга ланка екологічної освіти та виховання має просвітний характер і передбачає надання 
екологічної інформації через засоби масової інформації або в процесі проведення масових заходів 
серед усіх верств населення. Крім того, неформальній екологічній освіті і вихованню має сприяти 
театр, кіно, краєзнавчі музеї, релігійні установи, зоопарки, природничо-заповідні об’єкти, екологічні 
та туристично-краєзнавчі організації тощо. 

Залежно від носія екологічної культури, можна виділити три її види: 
1) екологічну культуру особистості; 
2) екологічну культуру суспільства; 
3) екологічну культуру професійної групи, або професійну екологічну культуру. 

Професійна екологічна культура формується в результаті підготовки спеціалістів із профільною 
екологічною освітою і відрізняється за ступенем глибини, грунтовності й специфіки підготовки 
спеціалістів. 

Формування екологічної культури не є відокремленим процесом від розвитку інших видів 
культури – політичної, моральної, естетичної, правової. Так, естетична краса природи сприяє 
формуванню моральних почуттів обов’язку і відповідальності за її збереження, спонукає до 
природоохоронної діяльності. Екологічна культура є необхідною умовою формування високих 
моральних якостей громадянина. 

Отже, екологічна культура є одною із основних складових професійної культури еколога, що 
грунтується на високій духовності, загальній і моральній культурі людини. 
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Согласно Конституции Украины национальное законодательство в области охраны природы 

является важным конституционным положением страны, определяющим стратегию 
сбалансированного развития государства в современных условиях. 

В соответствии со ст. 9 Закона «Об охране окружающей природной среды» за гражданами 
закреплено право на получение экологического образования. Более того, в «Основных направлениях 
государственной политики Украины в области охраны окружающей природной среды, использования 
природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности» подчёркивается важность 
повышения уровня эколого-правового образования. 
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Организационно-правовые нормы сохранения природы формируются не только на 
национальном, но и на международном уровне в виде расширения практики подписания 
многосторонних соглашений и договоров, создания и развития соответствующих интеграционных 
объединений государств [4]. 

На Одессщине профессиональная подготовка специалистов экологического направления 
ведётся в государственном экологическом университете, национальном политехническом 
университете, государственной академии холода. В других учебных заведениях подготовка 
проводится за счёт дисциплин «Основы экологии», а также за счёт отдельных разделов по вопросам  
охраны среды по специальным дисциплинам. 

В процессе развития  общества человеку необходимо беспрерывно пополнять свои знания. 
Экологическое образование при этом рассматривается как непрерывный процесс, который 
охватывает все возрастные, социальные и профессиональные группы населения. Экологическое 
образование и воспитание должно включать два звена – формальное и неформальное. К формальному 
образованию относится общая система образования, которая существует в Украине. Неформальное 
образование имеет просветительский характер, формирует экологическую осведомлённость и 
культуру всех слоёв населения путём создания общественных экологических организаций, обществ 
«Знание», проведение плановых занятий и тематических экологических научно-популярных лекций. 
Однако в последнее время это направление работы в силу различных причин не развивалось, возник 
своеобразный экологический вакуум.  

Заполнить возникшую нишу был призван созданный в октябре 2001 г. Университет 
экологических знаний Одесской государственной научной библиотеке им. М. Горького. Следует 
подчеркнуть, что это первая в Украине по своим специфическим организационно-методическим 
подходам в популяризации эколого-правовых знаний среди населения южного региона, 
общественная экологическая структура. 

Выбор базы для создания университета был вовсе не случаен –  библиотека является 
уникальным региональным депозитарием, отраслевым органом научной информации, основным 
координационным центром научно-исследовательской и научно-методической работы по вопросам 
пропаганды естественно-научных и экологических знаний. 

Университет принадлежит ко второму звену системы экологического образования, имеет  
просветительский характер и призван формировать экологическую осведомлённость и культуру 
населения.  

В состав Учёного совета университета входят  известные учёные, представители органов 
государственной власти, депутаты: Сергей Андронати, Ювеналий Зайцев, Борис Александров, Павел 
Буланович, Сергей Степаненко, Илья Каракаш, Вячеслав Степанов, Юрий Романов и другие видные 
специалисты по вопросам экологии. 

Каждый член Учёного совета нашего Университета понимает важность популяризации науки и 
никогда не забывает об этой стороне своей деятельности. Учёный совет Университета считает 
пропаганду научных знаний и просвещение наших слушателей своей прямой обязанностью и долгом. 

Вектор просветительской работы университета направлен на разрешение экологических 
проблем южного региона страны. В своей деятельности университет руководствуется принципами 
гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей и действует в интересах общественности южно-
украинского региона. Университет является трибуной для обмена информацией учёными и 
специалистами о достижениях и перспективах развития науки по экологической безопасности, 
воспроизводстве природных ресурсов и рационального их природопользования. Университет 
формирует у общественности рациональное экологическое мышление умение использовать 
экологически оправданные технологии для   принятия экологически обоснованных социально-
экономических решений. За время своей деятельности Университет экологических знаний выпустил 
два научных сборника «Наука і суспільство». Готовится третий выпуск. К пятилетнему юбилею со 
дня образования Университета подготовлен буклет, рассказывающий об основных направлениях его 
просветительской деятельности. 

Слушателями Университета являются аспиранты, докторанты, специалисты-экологи, студенты 
по специальности «Экология и охрана окружающей среды», а также все те, кто интересуется 
вопросами экологии и неравнодушен к решению этой проблемы.    

На заседаниях рассматриваются аналитически-обзорные информации «Про стан екологічної 
ситуації в південному регіоні», организуются «круглые столы» по вопросам  «Проблеми якісного 
питного водопостачання в Одесі». Большинство участников «круглого стола» (53,3 %) посчитали 
наиболее оптимальным решением водообеспечения жителей – это предотвращение загрязнения 
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грунтовых вод и внедрение эффективных и экологически безвредных микробиологических и 
биотехнологических методов очистки и обеззараживания воды.  

Реализации концепции экологического образования Украины было посвящено заседание по 
теме  «Шляхи реалізації екологічної політики України в галузі освіти». Было отмечено, что 
воспитание должно носить действенный характер. Сфера деятельности молодёжи и студентов в 
защите окружающей среды может быть достаточно обширной: научное творчество (написание 
курсовых, дипломных, научно-исследовательских работ); распространение экологических знаний и 
пропаганда природоохранного законодательства среди населения, выполнение функции 
общественного инспектора в области охраны окружающей природной среды.  

В рамках Всеукраинской выставки-форума «Українська книга на Одещині» проведено 
расширенное заседание университета «Роль книги у формуванні світогляду людини нового 
тисячоліття: гуманізм, екологія, толерантність». Была організована презентація изданий «Стакер» 
(Донецк), «Либідь», «Знание», «Картография» (Киев) и выставка книг по вопросам экологии. 

С успехом прошли презентация книги „Чернобыль – моя боль», экологический вернисаж А. 
Крикун «Краски родной земли», выставка работ художницы С. Крижевской по чернобыльской 
тематике. 

На заседаниях Университета заслушиваются проблемные лекции, рассматриваются значимые 
наработки учёных. Пропаганда научных знаний необходима ещё и потому, что общество должно 
знать, над чем работают учёные. 

Следует подчеркнуть, что проблема защиты окружающей среды – одна из актуальных задач 
нашего времени [1,2]. С целью рационального использования природных ресурсов и обеспечения 
экологической безопасности Одесской области разработана региональная программа на основе 
распоряжения Кабинета Министров Украины от 17 августа 1998 года № 671-р. Программа 
соответствует «Основным направлениям государственной политики Украины в области охраны 
окружающей среды, использования природных ресурсов и обеспечения экологической 
безопасности», утверждённой постановлением Верховного Совета Украины от 5 марта 1998 года 
№ 168/98-ВР. 

Большое внимание в работе Университета уделено  основным аспектам природоохранной 
деятельности в южном регионе; современным концепциям экологического мониторинга; организации 
технологических процессов производства доброкачественной продукции в экотоксических условиях. 
Не оставлены без внимания проблемы экологического контроля естественной среды Азово-
Черноморского региона, экологическое состояние Чёрного моря [5]. 

Ректорат университета придаёт первостепенное значение обмену информацией о научных 
достижениях и передовом опыте в данной области науки. Создана собственная страница в Интернете  
о деятельности и перспективах развития приоритетных направлений экологического образования. По 
животрепещущим вопросам  охраны внешней среды на заседание университета приглашаются 
известные экологи города, Украины, а в будущем и зарубежные учёные. Разрешению этой задачи 
способствуют проводимые научные конференции и симпозиумы с последующей публикацией 
материалов, презентации значимых по вопросам экологии научных изданий. Кроме того, используя 
технические возможности библиотеки, широкий масштаб приняли активные формы образования 
слушателей, популяризация экологических знаний среди населения юга Украины и применение 
полученных знаний на практике. Ректорат и учёный совет университета практикует поощрение 
концептуальных сообщений, заслушивает доклады кандидатских и докторских диссертаций.  

Проводится корректировка работ экологов и генетиков различных вузов по так называемой 
биотической подпрограмме («биологический» мониторинг), направленной на оценку и прогноз 
изменения состояния живой составляющей биосферы – популяций, формирующих данную 
экологическую систему. Все это вместе взятое позволит осуществить эколого-экономическое 
моделирование для южного региона, рассчитать для него допустимые антропогенные нагрузки. 

 Особое значение приобрела проблема генетических последствий загрязнения  биосферы 
канцерогенными веществами – мутагенами. Не секрет, что мутагены поражают самое драгоценное, 
что создано эволюцией живой материи, – генетическую программу человека. Программа хранит 
информацию развития индивидуума, расшифровка которой имеет исключительное как научное, так и 
практическое значение. 
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Наиболее важная из сегодняшних проблем – это корректировка мониторинга генофонда самого 
человека. Поскольку в функции университета входит сотрудничество с зарубежными 
экологическими организациями,  в ближайшем будущем ректорат по линии международных 
организаций попытается внести свои предложения по глобальной эколого-генетической службе 
слежения за динамикой генетического груза в популяциях человека и животных. Примеры таких 
служб в Европе существуют [5].  

Гармоничное развитие народного хозяйства южного региона с учётом экологического резерва 
биосферы и ожидаемых экологических и экономических последствий воздействий на неё возможно 
лишь при наличии и правильном использовании представляемой системой мониторинга обширной 
информации о состоянии природной среды и её антропогенных изменениях. Обработка данных о 
состоянии окружающей среды в экологическом центре университета, широкая информация 
населения позволят оценить существующее положение и на этом основании проводить мероприятия 
по контролю и предотвращению неблагоприятных последствий антропогенного воздействия. Она 
должна стать базой для прогнозирования изменения природной среды, дать научную основу для 
разработки рациональных способов использования, охраны и воспроизводства природных ресурсов и 
для выработки основ единой системы правовых норм в области природопользования. 

В целом, работа университета направлена на популяризацию экологических знаний среди 
населения и применение полученных гражданами знаний на практике. Существенным образом 
улучшить эколого-правовое образование сможет только комплексное решение проблемы, среди 
которых важными являются: 1. Расширение сети эколого-правовых учреждений. 2. Создание 
спецкурсов эколого-правовых дисциплин для студентов не экологических и не юридических вузов и 
факультетов. 3. Совершенствование методик преподавания в существующих структурах с созданием 
неких моделей экологического воспитания. 4. Создание научного центра экологического права и 
образования. 5. Создание открытых университетов и общественных лекториев. 6. Подготовка 
специалистов с учётом дифференциации эколого-правового образования для разных категорий 
населения. 
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УДК: 796.51:504; 502.72 (477.64) 
МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 

В ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА «ХОРТИЦЯ» 
В. І Шелегеда, С. І. Гарбар 

Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 
 
На базі польового табору ЗОЦТКУМ у червні 2006 року проведені дослідження з вивчення 

ландшафтно-ценотичної і флористичної репрезентативності (типовості) і унікальності північної 
частини острова  Хортиця – національного історико-культурного заповідника України, як одного з 
головних критеріїв привабливості території для розвитку  різних видів екологічного туризму 
(наукового, пізнавального, пригодницького). Під північною частиною Хортиці ми розуміємо схили 
східного, центрального та західного узбережжя острову, а також рівнинно-хвильову місцевість між 
двома мостами Преображенського загальною площею 690 га, що складає 30 % від загальної площі 
острова (2334,22 га). Ця територія визначена заповідником як зона постійної та тимчасової рекреації 
[4]. 

Ландшафтно-ценотична і флористична типовість розглядається нами як співвідношення 
природних ландшафтів і флори північної частини Хортиці до площі природної рослинності всього 
острова [1]. Ландшафтна, ценотична і флористична унікальність, відповідно, як співвідношення  
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рідкісних видів рослин і рослинних угруповань по відношенню до загального списку рідкісних 
рослин і угруповань всієї Хортиці (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Природні ландшафти північної частини о. Хортиця 
№ 
з/п 

Ландшафтно-ценотична  
типовість 

Загальна площа 
природної 
рослинності 

Площа природної 
рослинності північної 
частини 

% від загальної площі 
природної 
рослинності 

1.  Всі природні ландшафти 
В тому числі: 

937 га 191,5 га 20 % 

2. Степи 175 га 92 га 52,5 % 
3. Ліси, в тому числі    
3.1 Байрачний ліс 52 га 7 га 14 % 
3.2 Заплавний ліс  486 га 6 га 2 % 
3.3 Штучний ліс 384 га 371 га 96 % 
4. Рідколісся  77 га 11 га 14 % 
5. Яружно-балкові комплекси  147 га 64 га 43 % 
6. Скельні комплекси 17,8 га 11,5 га 64 % 
 Флористична типовість  1095 800 73 % 
 Флористична унікальність  145 94 65 % 
 Ценотична унікальність  10 6 60 % 

Згідно з результатами досліджень північна частина острова Хортиця, незважаючи на значну 
антропогенну реформованість, має високу ландшафтну і ценотичну репрезентативність – на ній 
представлено 7 типів ландшафтів, які за складом рослинності можна розглядати як природні, або 
квазіприродні, що мають вигляд природних. Вони складають 20 % від загальної площі природної 
рослинності острова. Найбільш представленими ландшафтами є справжні і петрофітні степи (52,5 % 
від їх загальної площі), яружно-балкові комплекси (43 %), скельні комплекси (64 %) і байрачні ліси 
(14 %), що робить їх перспективними для розвитку пізнавального і наукового екологічного туризму 
Менш представленим є заплавний ліс з елементами заплавно-лучної і болотної рослинності (2 %). 

Значно підвищує цінність території з точки зору пізнавального і наукового видів екотуризму 
високе флористичне різноманіття ландшафтів. Тут виявлено біля 800 видів судинних рослин, що 
складає 73 % від всієї флори о.Хортиця [2,3,5]. 

Не менш значна флористична і ландшафтно-ценотична унікальність північної частини острова, 
яка полягає: 
− в рідкісному сполученні на невеличкій території різноманітних природних ландшафтів, 

коефіціент  флористичної подібності яких складає від 0 % (заплавні ділянки і степ), 7,5 % (різні 
ділянки справжнього степу) до 48 % (справжній і петрофітний степ); 

− наявності раритетної флори, яка включає 94 види і складає 65 % від загального списку рідкісних 
рослин о.Хортиця [2,3,5]; 

− наявності 6 рідкісних угруповань, що занесені до Зеленої Книги України, і складають 60 % від 
загальної кількості  рідкісних угруповань Хортиці. Це степові угруповання ковили волосистої, 
ковили дніпровської, ковили пірчастої, ковили найкрасивішої (Граффа) і мигдалю низького, а 
також лісові – група асоціацій звичайнодубових лісів татарськокленових. Таким чином, у 
північній частині острова зберігається генофонд ряда рідкісних видів флори Запорізької області і 
України в цілому. 
Наявність крутих скельних ділянок, великих масивів штучного лісу (96% від загальної площі 

острова), пересіченість рельєфу, наявність акваторії Дніпра і групи острівців між Хортицею і греблею 
Дніпрогес  роблять цю ділянку острова перспективною для розвитку пригодницького екологічного 
туризму з використанням скелелазіння, гірського, пішохідного, водного виду туризму і спортивного 
орієнтування. 

Взагалі можна зробити загальний висновок, що у північній частині острова Хортиця є всі 
передумови для розвитку різних видів екотуризму, а наявність попиту на цей вид дозвілля, що 
підтверджують наші попередні дослідження, може стати головним джерелом фінансового 
забезпечення доцільного, наповненого культурним і духовним змістом відпочинку людей, з одного 
боку, охорони і відновлення природної та історико-культурної спадщини Хортиці, з другого боку [6]. 
З цього погляду, така форма рекреаційної діяльності є нині найбільш соціально корисною та 
економічно вигідною. 
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УДК: 378.124: 54 
ДО ПРОБЛЕМ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ МАН 

В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ. 
О. О. Шишкіна, С. В. Фалько 

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка 
 
Сьогодні освітою України обрано курс на приєднання до Європейського простору освіти, який 

базується на основоположних принципах Болонської декларації. У цьому контексті головним 
напрямком реформувань української освіти виділена її гуманізація, яка є провідною загально 
європейською цінністю. Практична реалізація цього напрямку потребує кардинальних змін на тільки 
в системі вищої освіти, а й середньої, оскільки саме вона має підготувати покоління учнів 
спроможних вчитися, мислити і діяти за європейськими стандартами [1]. 

Навчання передбачає створенням умов для розвитку особистості. Тому модернізація системи 
освіти згідно ідей та документів Болонського процесу повинна спрямовуватися на створення нового 
покоління людей, які усвідомлюють загальнолюдські цінності і живуть за гуманістичними законами 
любові, добра, злагоди. Вона повинна спрямуватися на формування в у дітей стійкого інтересу до 
пізнання, бажання та вміння самостійно навчатися; виховання звичок позитивної, усвідомленої 
соціально-моральної поведінки, культури праці, духовної та побутової культури, естетично, 
екологічно та фізично здорового способу життя [2]. 

Вже декілька років у Кіровоградській області успішно працює Територіальне відділення Малої 
академії наук. Серед різноманітних секцій є секція хімії, в якій навчаються учні, що мають інтерес до 
цієї науки. Серед основних напрямків роботи секції ми виділили: 
− розвиток у слухачів вмінь вивчати і аналізувати хімічні явища, встановлювати загальні 

закономірності перебігу хімічних процесів,  їх вплив на навколишнє середовище; 
− формування вмінь практично використовувати знання про фізико-хімічні явища, процеси, 

закони, періодичну систему, рівняння хімічних реакцій, класифікацію речовин та їх фізичні і 
хімічні властивості; 

− навчання слухачів працювати з  лабораторним обладнанням, хімічним посудом та реактивами, 
збирати прилади для дослідів, правильно проводити різні лабораторні операції; 

−  розвиток вмінь користуватися літературою, пояснювати  результати дослідів, вільно і правильно 
користуватися хімічною термінологією, грамотно оформлювати результати лабораторних робіт 
тощо. 
Крім того, саме тут слухачі збагачують та вдосконалюють свої знання з хімії, вчаться 

працювати з лабораторним посудом, обладнанням, хімічними реактивами. 
Оскільки в процес навчання у вищих закладах освіти активно впроваджуються форми 

кредитно-модульної системи навчання, їх елементи ми використовуємо під час роботи секції хімії в 
Малій Академії наук. Так, викладачами кафедри хімії і студентами Кіровоградського державного 
педагогічного університету ім. Володимира Винниченка розроблений і впроваджений  навчально-
методичний комплекс курсу хімії за умовами кредитно-модульної організації навчання слухачів, який 
вміщує: навчальну програму; матеріали до проведення лекційних, лабораторних і семінарських 
занять; матеріали до самостійної роботи, до виконання індивідуальних домашніх завдань тощо.  

Розроблений комплекс передбачає вивчення основ загальної, неорганічної і органічної хімії у 
вигляді трьох змістових модулів. Окремим змістовим модулем виділена науково-дослідна робота 
слухачів з певного напрямку, оцінювання результатів якої проходить у декілька етапів.  

Навчальна програма курсу складена з цільового плану дій, банку інформації та методичних 
рекомендацій. Відповідно, кожен змістовий модуль – це логічно завершений, самостійний, 
інформаційно і методично завершений блок навчальної програми. Всі складені модулі мають 
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логічний взаємозв’язок і наступність, тобто кожний наступний модуль базується на знаннях, 
одержаних під час вивчення попереднього, що надає змогу сформувати у слухачів послідовність і 
цілісність сприйняття навчального матеріалу, повне і якісне його засвоєння. 

Змістовні модулі з загальної, неорганічної і органічної хімії складаються з: а) теоретичного 
(лекційного) блоку; б) лабораторного-практичного блоку; в) блоку самопідготовки, г) науково-
дослідного блоку. 

Засвоєння лекційного блоку передбачає володіння теоретичним матеріалом, тобто основними 
поняттями законами і закономірностями, їх математичними виразами, вміння вільно ними оперувати, 
пояснювати і використовувати. 

Лабораторно – практичний блок розроблено у комплексі з лекційним матеріалом для 
формування вмінь і навичок слухачів використовувати набуті теоретичні знання у практиці. 
Здебільшого виконанню кожного лабораторного дослідження передує встановлення рівня 
теоретичних досягнень слухача, його готовності до використання набутих знань в практиці. Під час 
опрацювання лабораторно-практичного блоку слухачі навчаються чітко визначати мету і етапи 
дослідження, робити коротку характеристику обладнання, яке необхідно для здійснення 
лабораторного дослідження, аналізувати і пояснювати явища, що відбуваються, узагальнювати 
результати, складати висновки і оформлювати звіт про проведену роботу. Це необхідні компоненти, 
якими має володіти учень під час виконання подальшої науково – дослідної роботи. 

Блок самопідготовки  складається з двох частин: опрацювання певних тем з загальної, 
неорганічної чи органічної хімії, які необхідно вивчити самостійно, і  виконання індивідуальних 
завдань практичного характеру (розв’язування задач різного рівня складнощі). Кожен варіант 
індивідуальних завдань включає 15-20 задач з однаковими вимогами для всіх варіантів, але на 
прикладі різних речовин чи реакцій. 

Індивідуальне завдання містить питання для самопідготовки, завдання практичного характеру 
та перелік літературних джерел, які можна використати слухачу. Подані питання чітко окреслюють 
об’єм теоретичного матеріалу, який потрібно вивчити для успішного розв’язування пізнавальних 
задач певного модуля. 

Теми індивідуальних завдань внесено у план проведення лабораторних робіт, тому слухачі 
завчасно знають про час контролю. Передбачено, що контроль за самостійною роботою 
здійснюватиметься, напередодні виконання лабораторного модуля. 

Планування самостійної роботи слухачів здійснюється з обов’язковим наступним контролем 
виконання цього плану протягом навчання. Це надало змогу досягнути систематичності і 
послідовності засвоєння матеріалу, формування вмінь і навичок самонавчання та саморозвитку. Для 
визначення рівня засвоєння матеріалу з певних видів робіт розроблено певні критерії оцінювання. На 
основі цих критеріїв і визначених форм контролю слухачі поступово накопичують певну кількість 
балів, яка враховується наприкінці навчання у вигляді власного рейтингу кожного учня. 

Таким чином, протягом поетапного опрацювання блоків змістових модулів кожний зі слухачів 
набуває необхідного досвіду підготовки, проведення й оформлення результатів наукового 
дослідження, який він використовує в подальшій дослідницькій діяльності.  

 Науково-дослідна робота слухача з власно обраної тематики здійснюється протягом всього 
терміну навчання. Кожне дослідження передбачає аналіз поставленого завдання і  уточнення мети 
дослідження, визначення етапів роботи і методів їх ефективного здійснення, на наліз отриманих 
результатів тощо. 

Ми встановили, що така система навчання активно впливає характер навчального процесу, 
систематизує роботу слухача, сприяє  індивідуалізації навчання, дає  можливість для  всебічного 
розвитку особистості, вносить певні позитивні зміни у взаємовідносини між викладачем і учнем, 
створює атмосферу співробітництва. Крім того, вона надає змогу формувати у майбутніх фахівців 
навички самостійного пошуку, відбору, опануванню, доведення і спростовування, узагальнення і 
абстрагування, критичного осмислення здобутої інформації, мобільності і творчості застосування 
знань. 

Саме ці підходи допоможуть викладачам сучасних навчальних закладів реалізувати вимоги, що 
передбачені реформою освіти в Україні, з найменшими втратами адаптуватися до вимог новітніх 
навчальних стандартів, психологічно підготувати до їх реалізації своїх учнів. 
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КОМІТЕТ У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА МОЛОДІ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

69105, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 206, тел./факс: 224-33-41 
 

 
Работа комитета по делам семьи и молодежи городского совета 

 
В г.Запорожье проживает 793,4 тыс. чел. из них 72,2 тыс. детей возрастом 

от 6 до 18 лет, что составляет 9,1 % от общего количества жителей города и
201,8 тыс. молодежи возрастом до 28 лет (25,4 % от общего количества жителей 
города). 

Комитет по делам семьи и молодежи городского совета проводит работу в 
соответствии с городской Программой поддержки молодежи на 2004-2006 года, 
утвержденной решением городского совета от 24.12.03 № 17 и Программой 
мероприятий местного значения относительно детей, молодежи и семьи на 2006 
год, которая утверждена решением городского совета от 25.01.06 № 46. 

 
Приоритетными направлениями деятельности комитета по делам 

семьи и молодежи городского совета являются:  
• Организация отдыха, досуга и оздоровления детей и 
молодежи 

• Сотрудничество с молодежными общественными 
организациями, органами студенческого самоуправления 

• Поддержка талантливых, одаренных детей и молодежи 
• Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде 
• Содействие развитию молодежного предпринимательства 
• Предупреждение разных форм насилия в семье, поддержка 
гендерних инициатив 

• Обеспечение молодежи города жильем 
 
Председатель комитета                 Филипенко Игорь Сергеевич 
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Регіональний молодіжний  
еколого-краєзнавчий  
Центр „СВАРОГ” 
 
 

Молодіжна неприбуткова організація, зареєстрована   
Управлінням юстиції в Запорізькій області 12 жовтня 1999 року  
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №204513   
Р/р 26000354264001 ЗРУКБ „Приватбанк”, МФО 313399, ЄДРПОУ 25764448 

 
Президент Правління – Юрій Білий 

Місія Центру „СВАРОГ” – 
Залучення молоді до еколого-краєзнавчого відродження України під гаслом:  

„НАМ З ЗЕМЛЕЮ РАЗОМ ЖИТИ!” 
Центр „СВАРОГ”  

проводить соціальну роботу з: 
 первинної профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІД та негативних проявів у 
молодіжному середовищі, пропагує здоровий спосіб життя шляхом реалізації 
соціальної програми: «Збережемо майбутнє молоді!» 

 впровадження наукових технологій спрямованих на покращення екології 
регіону у межах реалізації програми „Екологічний марафон”  

 профілактики правопорушень у молодіжному середовищі шляхом організації 
діяльності громадського формування „Еколого-охоронний спеціалізований 
підрозділ „ПЕРУН” 

 реалізації програми інформаційного розвитку „СВАРОГ АЛЬЯНС”, мета якої 
надання молоді пільг на різні види послуг 

 організації корисного дозвілля молоді, надає благодійну допомогу, проводить 
семінари-тренінги з питань молодіжного лідерства та ефективного управління 
організацією 

Головна цінність Центру „СВАРОГ” –  це Люди з якими ми працюємо! 
 

Якщо ти: 
 

 Оптиміст 
 Веселий і дружній 
 Активний та кмітливий  
 Прагнеш бути корисним 
 Хочеш знайти місце в цьому світі 

 
Приходь до нас Волонтером! 

 
 http//www.svarogcenter.com.ua 
 e-mail: svarogcenter@mail.ru 
 tel. (061) 220 74 62, (097) 86168 06 
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Інформація про підприємство 

ТОВ «Аква Фонтана» є визнаним виробником і постачальником озонованої питної води 
високого очищення. Виробництво води найвищих питних кондицій здійснюється шляхом 
використання новітніх технологій водопідготовки на обладнанні імпортного виробництва. 

Питна вода під торговельною маркою «Аква Фонтана», розливається у 19-тилітрові 
полікарбонатні бутилі, півтора- і п’ятилітрові ПЕТ пляшки та поставляється на внутрішній 
ринок. В 2001 році підприємство стало одним з перших в Україні членом Міжнародної 
асоціації якості води, а в 2005 році – переможцем Всеукраїнського конкурсу якості продукції 
– «Сто кращих товарів Україні», дійсний член торгово-промислової палати. 

Інформація про продукцію 

Вода питна високого очищення «Аква Фонтана» виробляється згідно з Технічними 
умовами ТУ У 30241322.001-2000, що розроблені у відповідності до високих вимог щодо 
якості продукції. 

Технологія виробництва була створена таким чином, щоб мати продукт із чудовими 
споживчими властивостями і благотворним впливом на здоров'я людини. Застосування 
обладнання і технологій провідних світових виробників дозволяє проводити очищення води 
на молекулярному рівні без використання хімічних реагентів і фазових перетворень, що 
зберігає її природну структуру. Шестиступеневий процес водопідготовки завершується 
знезараженням очищеної води від патогенної мікрофлори і насиченням її киснем на 
озоногенераторній установці. Це гарантує споживачеві безпечність при вживанні такого 
продукту, навіть без термічної обробки, бездоганну якість і природний смак талої води. 

Завдяки цьому, ми отримуємо екологічно чистий і безпечний продукт щоденного 
вживання для дітей і дорослих. 

Продукція сертифікована в системі УкрСЕПРО. 
Реквізити: 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Аква Фонтана»  
Україна, 69034, м. Запоріжжя, 
вул. Билкіна, 1. 
Тел./факс (061) 213-04-95 
Тел./факс (061) 213-04-96 
E-mail: AquaFontana@mail.ru 

Генеральний директор В.Л. Гордон 
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«Аква Фонтана», ООО 
69034, г. Запорожье 
ул. Былкина, 1 
тел.: (061)213-55-75, 213-55-76 
 (061) 270-55-37, 270-55-39 
факс:  (061)213-04-96, 213-04-95 
E-mail: AquaFontana@mail.ru 
 
Компания «Аква Фонтана» является признанным региональным производителем и 

поставщиком питьевой озонированной воды. 
Производство воды наивысших питьевых кондиций начато в 1999 году и 

осуществляется с использованием новейших технологий водоподготовки, очистки, и 
обеззараживания на высоко технологичном оборудовании и компонентах импортного 
производства. Использование оборудования и технологий ведущих отечественных и 
мировых производителей, которое специально разработано для условий водопользования 
нашего региона, характеризующегося высоким уровнем загрязнения природных источников 
пресной воды, позволяет производить очистку воды на молекулярном уровне и, что особенно 
важно, без применения химических реагентов и материалов, а также без ее фазовых 
превращений, что дает возможность сохранять природную структуру воды и получать 
продукт с замечательными потребительскими свойствами, обладающего благотворным 
влиянием на здоровье человека. 

Шестиступенчатый процесс очистки и водоподготовки завершается обеззараживанием 
очищенной воды от патогенной микрофлоры и насыщением ее кислородом на 
озоногенераторной установке. Это гарантирует потребителю безопасность при употреблении 
такого продукта, даже без термической обработки, безупречное качество, природный вкус и 
свежесть чистой родниковой воды. 

Достигнутые компанией показатели качества продукции и организации производства 
отвечают требованиям Всемирной организации здравоохранения и Международной 
ассоциации качества воды, членом которой компания «Аква Фонтана» стала в 2001 году, – 
одной из первых в Украине. Продукция, которая производится под торговой маркой, «Аква 
Фонтана» – Победитель престижнейшего Государственного конкурса «Всеукраинского 
конкурса качества продукции – «Сто лучших товаров Украины» в 2005 году. 

Питьевую озонированную воду под торговой маркой «Аква Фонтана», 
зарегистрированной в 2002 году, производят и разливают в г. Запорожье в полутора- и 
пятилитровые ПЭТ бутылки, а также в пятигаллонные (девятнадцатилитровые) 
поликарбонатные бутыли. 

Доставка продукции по городу осуществляется автотранспортом компании бесплатно, 
в удобное для потребителей время шесть дней в неделю. 

Для удобства пользования девятнадцатилитровыми бутылями компания предлагает 
водные аксессуары (кулер, диспенсер, помпа) отечественного и импортного производства на 
любой вкус, для любого интерьера. 

Узкая специализация, высокотехнологичное оборудование, постоянный контроль за 
соблюдением технологической дисциплины и стандартов гарантируют безупречное качество 
воды торговой марки «Аква Фонтана». 
Сертифицированная озонированная вода высокой очистки торговой марки «Аква Фонтана» 
– путь к здоровью и долголетию! 
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