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ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

У ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ 

 
ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ НОВОАРХАНГЕЛЬЩИНИ 

 
Безлатня Л. О., к.географ.н., 
викладач кафедри географії та 
методики її навчання 
Горбатюк Ю. О., студент 4 курсу 

 
Пам’ятка природи — окремі унікальні природні об'єкти, що мають 

наукове, пізнавальне, історичне, культурно-естетичне значення. Поняття 
введено А. Гумбольдтом (1819). Серед них водоспади, печери, гейзери, 
ущелини, вікові дерева, скелі та ін. [4]. Об'єкти і комплекси, оголошені 
пам'ятками природи, повністю вилучаються з господарського 
використання, тут забороняється будь-яка діяльність, що завдає їм 
шкоди. Пам'ятки природи поділяються на геологічні, гідрологічні, 
ботанічні, комплексного типу, а також включають пам'ятки садово-
паркового мистецтва, старі садиби, комплекси міських парків і садів. Це 
також природоохоронна територія, на якій розташований окремий 
унікальний природний об'єкт, який охороняється державою і є цінним за 
своїм науковим, навчально-просвітницьким, історико-меморіальним або 
культурно-естетичним значенням. До пам'яток природи належать, 
наприклад, унікальні геологічні відслонення, печери, водоспади, озера, 
метеоритні кратери тощо.  

Охоронний режим пам'яток природи є одним із найсуворіших після 
природних заповідників і заповідних урочищ. Скажімо, на території 
пам'яток природи України «забороняється будь-яка діяльність, що 
загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного 
їх стану» [1]. 

Територія пам'яток природи позначається на місцевості межовими 
охоронними знаками. 

Термін «пам'ятка природи» як природоохоронну категорію для 
заповідання вперше застосував у кінці ХІХ століття відомий німецький 
діяч охорони природи, природоохоронний комісар Пруссії Гуго Конвенц. 
Завдяки його активній діяльності вже на початку ХХ століття в Німеччині 
було узаконено таку категорію, як «пам'ятка природи», і почали 
створюватися пам'ятки природи [2]. Наприкінці 1920-х років 
природоохоронна категорія «пам'ятка природи» була введена на 
території Радянської України [3]. 

Згідно з Правилами поліпшення якісного складу лісів, 
затвердженими Кабміном України 12 травня 2007 р. № 724, в пам'ятках 
природи дозволяється проведення суцільних і вибіркових рубок таких 
видів: догляду, санітарних, лісовідновних, переформування, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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реконструкції, ландшафтних[7]. В результаті, в пам'ятках природи, 
незважаючи на відносно заповідний режим, що декларує ст. 28 Закону 
України «Про природно-заповідний фонд України» [1], відбувається 
масове вирубування лісу, чим завдається істотний збиток 

біорізноманітності. Так, у середньому в кожній області України в 
пам'ятках природи щорічно вирубається близько 190 м³ деревини на 
площі близько 8 га, а в середньому щорічно по Україні - 4600 біля м³ 
деревини на площі близько 190 га [3]. 

На цей час проектами законодавчих актів, що перебувають на 
розгляді Верховної Ради України, передбачається внести до видів 
пам'ятки природи сакральні, карстові пам'ятки природи, а також віднести 
до пам'яток природи штучно створені об'єкти. Пропонується також дати 
законодавчу можливість, наприклад, для кращої охорони вікових дерев, 
створювати пам'ятки природи на територіях інших категорій природно-
заповідного фонду [1]. 

Закон Про охорону культурної спадщини [5]. не містить визначення 
пам'ятки природи. Однак у цьому законі є таке: 

 об'єкт культурної спадщини — може бути природним, 
природно-антропогенним об'єктом (стаття 1) 

 серед типів об'єктів культурної спадщини є споруди, в тому 
числі печери з наявними свідченнями життєдіяльності людини, а також 
визначні місця — зони або ландшафти, природно-антропогенні витвори 
(стаття 2) 

У межах Новоархангельського району є ряд пам’яток природи 
різних видів, як природних так і природно-антропогених. Серед них 
можна виділити: 

Когуті́вка — ландшафтний заказник загальнодержавного 
значення в Україні. Розташований в околицях села Ятрань 
Новоархангельського району Кіровоградської області. Площа 120 га. 
Статус присвоєно згідно з Указом Президента України № 750/94 від 
10.12.1994 року. Розташований заказник у мальовничому місці злиття 
річок Синюха та її притоки Ятрань. На лівому березі Синюхи та правому 
березі Ятрані численні відслонення гранітів утворюють стрімкі скелі [7] 

Зеле́на Бра́ма — ландшафтний заказник місцевого значення в 
Україні. Розташований у Новоархангельському районі Кіровоградської 
області, на правому березі річки Синюха, між селами Нерубайка (на 
півночі) та Копенкувате (на півдні). Площа 2948 га. Створений рішенням 
Кіровоградської обласної ради від 25.09.2009 року № 764 [7] 

Так, на краю лісового урочища "Зелена брама" та неподалік с. 
Підвисоке розміщений пам`ятний знак бійцям та командирам 6-ї та 
12-ї радянських армій, які потрапили тут в оточення і загинули в 1941 р. З 
1 по 7 серпня територія Новоархангельщини була ареною 
кровопролитних боїв згаданих армій та кращих німецьких військ. В 
історію ці події ввійшли під назвою битва в Зеленій брамі або Уманський 
котел. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://www.gpedia.com/uk/gpedia/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Пам’ятник учасникам боїв у «Зеленій брамі» розміщений на 
центральній дорозі Новоархангельська і представляє собою постамент, 
на який встановлено радянську 76-мм дивізійну гармату часів Другої 
світової війни. Він споруджений в пам'ять про бійців 6-ї та 12-ї 

радянських армій, які загинули під час боїв у Новоархангельську, 
намагаючись вирватися з оточення. У цих місцях точилися запеклі бої 
між радянськими та німецькими військами, а сам населений пункт 
неодноразово переходив з рук в руки [6] 

Каньйон річки Синюхи поблизу села Тернівки на Кіровоградщині – 
це мальовниче місце, утворене гранітними породами, які вийшли на 
поверхню. Річка Синюха вважається однією з найчистіших на території 
України. Вона розкинула свої береги більш ніж на 100 км. Каньйон річки 
поблизу села Тернівка має дивовижниий вигляд [8]. Тут над водою 
височіє 20-метрова гранітна скеля. Також зберелася будівля ХІХ століття 
– старий водяний млин ще одна місцева визначна пам'ятка.  

Водяний млин, який більше нагадує невеликий замок. Збудований 
на березі річки Синюха, знаходиться в занедбаному стані. Водяний 
Млин, або Бенчиків, як називають його в цих краях, збудований на 
початку 20 століття на основі бутового каменя – звичайного граніту, 
поширеного на Побужжі. Його дивний вигляд привертає увагу: з боку 
річки має чотири поверхи, а з боку берега – три [9] 

Кучери — заповідне урочище місцевого значення. Об'єкт 
розташований на території Новоархангельського району Кіровоградської 
області, поблизу смт Новоархангельськ. Площа — 21 га, статус 
отриманий у 2001 році. 

Фомиха — заповідне урочище місцевого значення. Об'єкт 
розташований на території Новоархангельського району Кіровоградської 
області, поблизу смт Новоархангельськ. Площа — 15 га, статус 
отриманий у 2001 році. 

Володимирівка — поселення-протомісто трипільської культури IV 
тисячоліття до н. е., розташоване на околиці села Володимирівка 
Новоархангельського району Кіровоградської області. Воно розміщене 
на високому правому березі річки Синюха, лівої притоки Південного Бугу 

[10]  
Небелівка — поселення-протомісто трипільської культури 

IV тис. до н. е., розташоване неподалік села Небелівка 
Новоархангельського району Кіровоградської області. Воно розташоване 
на правому березі річки Небелівка, лівої притоки Ятрані. Є другим за 
площею поселенням трипільської культури (до 300 га) після Тальянок 
(близько 400 га). Тут містилося 1 500 будівель, загальна кількість жителів 
становила до 7 тис. осіб. За площею та кількістю жителів це було 
найбільше поселення того часу в усій Європі. [11]  

Пречистенська церква. Храм у с. Ятрань є пам’яткою архітектури 
місцевого значення. Знаходиться поряд із сільським Будинком культури. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/IV_%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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Унікальна для всієї Центральної України суцільнодерев’яна церква 
з різьбленими елементами розміщена на кам’яному фундаменті та має 
підлогу, викладену кахлями. Була споруджена на місці колишнього греко-
католицького храму Різдва Богородиці в кінці ХVIII ст. з матеріалів старої 

церкви, куплених в 1794 році. В 1864 році відбулася перебудова церкви – 
було пристроєно нову кам’яну каплицю та побудовано дзвіницю з 
дерев’яним куполом, які до нашого часу не збереглися. [12] 
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10. Поселення трипільської культури. URL: https://www.pslava.info 
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com/site/novoarhangelskijmuzej/turizm/ob-ekti-pokazu. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ 

 
Браславська О.В., доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри 
географії та методики її навчання 
Терещенко О.С., магістрант 1 курсу  

 
Функціональний розвиток регіональної системи розселення – 

динамічний, безперервний процес.Дослідження функціонального 
розвитку полегшується тією обставиною, що не маючи безпосередньої 
можливості досліджувати предмет у «зафіксованому» стані, можна 

https://web.archive.org/web/20180619190047/http:/ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/1563/1/%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%E2%80%93%20%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf
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виявити основні чинники процесу та засобом аналізу їх впливів розкрити 
сутнісні сторони процесу функціонального розвитку на даний момент, у 
минулому чи на перспективу, тобто відділити головне від другорядного. 

За характером дії та походженням чинники функціонального 

розвитку регіональної системи розселення Поділля поділяються на дві 
групи:  

- природні, що вміщують природні умови та ресурси, як матеріальну 
і об’єктивну основу існування людської цивілізації; 

- соціально-економічні чинники, що здійснюють потужний суспільно-
історичний вплив на траєкторію функціонального розвитку конкретного 
міста засобом різноманітних економічних, політичних, екологічних та ін. 
факторів. 

Природні умови та ресурси формують один з головних чинників 
функціонального розвитку й спеціалізації господарства. Раціональне 
використання природних ресурсів, посилення уваги до всебічного 
ресурсозбереження – важливе й відповідальне завдання.Природно-
ресурсний потенціал Поділля значний і різноманітний. В умовах 
інтенсифікації господарської діяльності винятково важливого значення 
набуває вивчення і раціональне використання земельних, мінерально-
сировинних, водних, кліматичних, лісових, рекреаційних та інших 
ресурсів, їх охорона [2]. 

Оскільки природні ресурси – компоненти природи, вони 
класифікуються за належністю до того чи іншого класу явищ природи. За 
цією ознакою вирізняються такі групи природних ресурсів: мінеральні, 
земельні, водні, лісові, фауністичні, рекреаційні, кліматичні та ін. 
Зупинимо увагу на окремих видах природних ресурсів та умов, котрі 
можуть впливати на функціональний розвиток Подільської реґіональної 
системи розселення. 

Мінерально-сировинна база Поділля характеризується, в першу 
чергу, багатством на різні види нерудних корисних копалин.На Поділлі 
розміщені цінні й дуже багаті родовища багатьох видів високоякісної 
гірничодобувної сировини, зокрема каоліну, який за своєю якістю є одним 
з кращих у світі. Ці родовища приурочені до місць виходу на поверхню та 
неглибокого залягання від неї порід Українського щита і повсюдно 
розташовані на Поділлі у Хмельницькій області. Україна має найбільші в 
світі поклади продуктів вивітрювання гранітів — високоякісних каолінів. 
Вони характеризуються дуже високою якістю — мають значний вміст 
окису алюмінію і можуть використовуватися для виробництва алюмінію 
хімічним способом. Каоліни залягають у межах Українського щита на 
великих площах і можуть розроблятися в багатьох місцях. Вони 
видобуваються у Вінницькій області. Головним центром видобутку є 
Глухівське родовище Вінницької обл. Великими родовищами первинних 
каолінів є також Велико-Гадоминецьке (Вінницька область). Товщина 
шару каолінів високої якості становить тут близько 100 м; 
використовується він, як відомо, для виробництва фарфору, як 
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заповнювач при виготовленні паперу, гуми тощо. Україна повністю 
забезпечує свої потреби у каоліні для фарфоро-фаянсової, паперової, 
гумової та інших галузей індустріального виробництва. Основний обсяг 
високоякісних каолінів використовується для випуску вогнетривких 

виробів. На Поділлі (території Тернопільської, Хмельницької і Вінницької 
областей) є також незначні родовища фосфоритів — сировини для 
виробництва добрив.  

Поділля є важливою бурякоцукровою базою Європи і країн СНД. 
Технологія виготовлення цього цінного продукту вимагає використання 
значної кількості чистого вапняку. Великі його промислові запаси 
(близько 80 % загальноукраїнських) розташовані у трьох областях — 
Хмельницькій, Тернопільській та Вінницькій [1]. 

Значними на Поділлі є поклади різноманітної сировини для 
виробництва будівельних матеріалів. По багатьох з них (облицювальних 
матеріалах, пильних вапняках, крейді тощо) реґіон посідає чільне місце в 
Європі. У реґіоні експлуатуються 8 родовищ цементної сировини (у 
Хмельницькій області). Ця сировина представлена карбонатними та 
глинистими породами, гідравлічними добавками і гіпсом. Основна 
частина запасів — це карбонатні породи, що мають широке 
територіальне розповсюдження. Високоякісний пісковик розробляється у 
Тернопільській області. 

З областей Поділля значні поклади гранітів у Хмельницькій 
(Левнівське родовище). Подільські якісні граніти можуть стати важливого 
статтею українського експорту. Хмельниччина посідає одне з чільних 
місць у нашій країні за покладами лабрадоритів, котрі використовують як 
цінний облицювальний матеріал не тільки в нашій країні, але й в інших 
державах. 

Найважливіший компонент земельних ресурсів є ґрунти, з їхньою 
основною якістю – родючістю. Серед зональних типів ґрунтів на Поділлі 
переважають чорноземи опідзолені та чорноземи типові малогумусні 
(більше 50 %), темно-сірі опідзолені та сірі лісові (близько 30 %). На 
Півночі поширені дерново-підзолисті ґрунти. Близько 65 % території 
Поділля розорано. 

Водні ресурси Поділля характеризуються наявністю більше ніж 400 
річок завдовжки понад 10 км. Вони належать до басейнів Дніпра, 
Південного Бугу та Дністра. Живлення річок мішане з переважанням 
дощового та снігового, у Придністров’ї живлення підземними водами 
становить 40-45 %. Озер на Поділлі мало. Водні ресурси використовують 
для водопостачання, рибництва, судноплавства (Дністровське 
водосховище), рекреації.  

Природні рекреаційні ресурси Поділля вирізняються 
різноманітністю, але найбільшого лікувально-профілактичного та 
економічного значення набули бальнеологічні ресурси. Україна широко 
відома з світі своїми унікальними високоефективними мінеральними 
лікувальними водами типу «Нафтуся». Їх запаси розміщені в двох 
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регіонах західної частини країни — в районі Трускавця і поблизу Східниці 
(Львівська область), а також у районі Сатанова (Хмельницька область) і 
прилеглої до нього території (включаючи Тернопільську область). Ці 
води мають високі лікувальні властивості. Вони характеризуються 

підвищеним вмістом органічних речовин (0,01—0,03 г/л). На їх базі 
(особливо СхідниційСатанова) є практично необмежені можливості для 
розширення санаторно-курортного господарства з метою задоволення 
потреб населення багатьох країн. З виходом на поверхню і неглибоким 
заляганням Українського масиву в багатьох місцях зв’язані великі запаси 
радонових вод. Горизонти радонових вод простягаються з північно-
західної частини країни через Поділля, усі центральні території України 
аж до Азовського моря. В окремих місцях (Хмільник Вінницької області – 
вміст радону від 50 до 1500-2000 сман/л, мінералізація 0,3-75 г/л; 
Полонне Хмельницької області та ін.) ці води використовуються для 
лікувальних цілей. Є значні запаси сульфідних вод: їх хімічний склад 
досить різноманітний: мінералізація коливається від 0,6 до 35 г/л, вміст 
сірководню досягає 0,01-0,06 г/л.  

Отже, Поділля належить до реґіону, природні ресурси якого 
відносно добре вивчені, інтенсивно розробляються й використовуються у 
господарській діяльності. Цьому сприяють значна територіальна 
концентрація населення, вигідне економіко-географічне положення, у 
ряді випадків – унікальність ресурсів, зокрема мінерально-сировинних, 
земельних, рекреаційних тощо. 
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КОЛЬОРОМЕТРИЧНЕ ТА ТЕСТ-ВИЗНАЧЕНЯ ПОЛІФЕНОЛІВ У 
РОСЛИННИХ ОБ’ЄКТАХ 

 

Валюк В. Ф., доцент кафедри хімії, 
екології та методики їх навчання 
Китрар В.С., магістрантка ІІ курсу  

 
Фенольні сполуки – один з найбільш поширених класів біологічно 

активних речовин, що містять ароматичні кільця з вільною або зв'язаною 
гідроксильною групою. Вони в значних кількостях містяться в рослинах, 
овочах, фруктових соках і напоях. Середнє споживання поліфенолів в 
день складає близько 1 г, що приблизно в 10 разів більше, ніж вітаміну 
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С. Поліфеноли чинять на організм людини протизапальну, 
антигістамінну, антиоксидантну, протинабрякову та протиракову дію, 
стабілізують клітинні мембрани, гальмують процеси старіння, позитивно 
впливають на функцію серцево-судинної системи. Висока фізіологічна 

активність рослинних фенолів обумовлює їх широке використання у 
фармацевтичній, косметичній та харчовій промисловості. 

Основними методами визначення індивідуальних поліфенолів в 
лікарських рослинах є високоефективна рідинна хроматографія, її 
комбінація з мас-спектроскопічним детектуванням, а також капілярний 
електрофорез. Ці методи вимагають коштовного та складного 
устаткування, спеціальної пробопідготовки і, як результат, малопридатні 
для рутинного аналізу. 

Крім того, аналіз хроматографічними методами часто включає 
визначення обмеженої групи фенольних сполук, оскільки комерційні 
стандартні зразки можуть бути недоступні, а структура деяких 
представників поліфенолів залишається невстановленою. При цьому 
зазвичай не враховується вміст танінів, фенольних дітерпенів та летких 
фенольних сполук. Надати інтегральну оцінку тих чи інших показників 
при визначенні поліфенольних сполук можна за допомогою 
спектрофотометричних методик. Для визначення суми фенолів 
головною та майже незамінною є методика, заснована на використанні 
реактиву Фоліна-Чокальтеу (ФЧ), яка характеризується досить високою 
чутливістю, надійністю, відтворюваністю одержуваних результатів. Все ж 
при використанні реактиву ФЧ виникає ряд проблем, пов'язаних з 
незадовільною вибірковістю по відношенню до багатьох відновників, 
високою витратою реагенту, недостатньою швидкістю реакції, 
утворенням малорозчинних речовин з компонентами аналізованого 
зразка, нелінійністюградуювальної функції, необхідністю працювати у 
сильнолужньому середовищі. Подолати зазначені вище недоліки 
методик на основі реактиву ФЧ можна, використовуючи в якості реагенту 
гетерополікомплекс (ГПК) структури Доусона – 18-молібдодифосфат (18-
МФК),запропонований раніше для визначення ряду відновників. 

Відомо, що гетерополісні здатні швидко і необоротно сорбуватися 
ППУ (пінополіуретаном)[1]. Стійкість забарвлення ГПС у фазі ППУ і 
висока константа розподілу єпередумовою для створення простих і 
зручних візуально-тестових та кольорометричних методик визначення 
відновників різної природи.  

Спочатку отримували ГПС у розчині при оптимальному значенні рН 
для даної групи поліфенолів або інших відновників, а потім проводили 
сорбцію одержаноїГПС на ППУ при кислотності, яка є оптимальною для 
її сорбції. 

Сорбційно-спектроскопічні методики для визначення суми 
поліфенолів з18-МФК були апробовані для аналізу соку цитрусових 
фруктів (лимону, апельсину). 

Для перевірки правильності запропонованих методик отримані дані 
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порівнювали зрезультатами, отриманимистандартними методиками для 
визначення аскорбінової кислоти та сумиполіфенолів. Дані усіх трьох 
методик при визначенні вмістуфенольних сполук у соках лимону та 
апельсину знаходяться у задовільнійвідповідності. Методика с 18-МФК 

характеризується при цьому кращоювідтворюваністю. 
 

Таблиця 1 
Сумарний вміст фенолів в свіжо виготовлених соках лимону та 

апельсину мг/100 мл, Р=0,95. 

Рослинний 
об’єкт 

Сума фенольних сполук, мг ГК/100 мл соку 

CUPRAC метод Реактив ФЧ 18-МФК (СФ) 

Апельсин 9,0 ± 1,5 (0,17) 8,6 ± 1,2 (0,12) 8,3 ± 0,7 (0,06) 

Лимон 14,5 ± 3,1 (0,21) 16,8 ± 5,2 
(0,28) 

12,9 ± 0,2 
(0,05) 

Вміст поліфенолів,розрахований після проведення сорбційного 
відділення ГПС, яка утворилася вреакції з аскорбінової кислоти, повністю 
відповідає вмісту поліфенолів, розрахованому безпосередньоу 
вихідному аналізованому розчині з хлоридом алюмінію. Вміст 
поліфенолів, розрахований за реакцією з реактивом Фоліна-Чокальтеу 
більше приблизно на 30-50 %. Завищене значення результату аналізу 
можна пояснити тим, що цитрусовімістять деякі речовини, які не 
відносяться до антиоксидантів, але реагують з цимреагентом, таких як 
вітаміни групи В або каротин.  

Показано, що 18-МФК поряд з реактивом ФЧ може бути 
застосований для визначення суми фенольних сполук, що 
підтверджується високим ступенем кореляції R2> 0,95 між результатами 
визначення, отриманими обома методиками при аналізі досить великої 
кількості рослинних зразків різного складу. 

Таблиця 2 
Вміст аскорбінової кислоти та фенолів у перерахунку на рутину 

свіжо виготовлених соках лимону та апельсину, мг/100 мл,  Р=0,95. 

 
 

Рослинний 
об’єкт 

Вміст аскорбінової кислоти, мг 
АК/100 мл соку (Sr) 

Вміст поліфенолів, 
мг рутину/100 мл соку(Sr) 

 

2,6-фенол-

індофеноло
м 

18-МФК 

(СФ) 

18-

МФК 
тест-
метод 

АlCl3 

 

18-МФК 

(СФ) 
 

18-

МФК 
тест-
метод 

Апельсин 7,9 ± 0,1 
(0,10) 

5,2 ± 0,5 
(0,06) 

6,0 6,5 ± 
1,0 

(0,13) 

8,5 ± 1,5 
(0,13) 

6,7 

Лимон 29,5 ±0,4 
(0,10) 

21,5 
±4,2 

(0,14) 

21,9 8,5 ± 
1,2 

(0,12) 

12,0 ± 2,6 
(0,16) 

8,2 
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Оцінка інтегральних показників (сума фенольних сполук, 
антиоксидантна активність, харчова цінність) з використанням 18-МФК є 
більш об`єктивною у порівнянні з реактивом ФЧ через те, що реакція з 
18-МФК набагато менше враховує, або зовсім відсутній впливу ряду 

відновників не фенольного характеру, наприклад, відновлюючи сахарів, 
вітамінів групи В, каротинів, амінокислот або амінів, простих фенолів. 

При використанні 18-МФК стає можливим роздільне визначення 
поліфенолів та більш активних відновників шляхом варіювання рН або з 
попереднім відокремленням ГПС на ППУ, що показано на прикладі 
одночасного визначення ФС (рутин, галова кислота) та аскорбінової 
кислоти. 

Розроблені спектрофотометричні, візуально-тестові та 
кольорометричні методики для визначення індивідуальних 
представників, окремих груп поліфенолів та суми ФС, а також фенолів і 
аскорбінової кислоти у свіжо виготовлених соках овочів і фруктів. 
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СИНТЕЗ ТА ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗВ’ЯЗКУ «СТРУКТУРА – 
АКТИВНІСТЬ» ПОХІДНИХ ПІРИДИНУ 

 
Валюк В.Ф., доцент кафедри хімії, 
екології та методики їх навчання 
Поліщук Т.А., студентка ІІ курсу, групи 
263п 

 
Актуальність формування баз даних та дослідження взаємозв’язків 

«структура – активність» у рядах похідних піридину обумовлена широким 
спектром біологічної активності багатьох з них, значною кількістю 
природних сполук та лікарських препаратів, які містять піридинове 
кільце. Крім того, для значної кількості біологічно активних похідних 
піридину відсутні систематичні дослідження «структура – активність», що 
і стало основною причиною для синтезу похідних піридину, пошуку 
дескрипторів їх структури, важливих для встановлення закономірностей 
«структура – активність», як систем оцінки біологічних ефектів сполук, в 
тому числі їх токсичності.  
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Похідні піридину з азометиновим фрагментом мають самостійне 
значення як потенційні біологічно активні речовини. Структурні 
особливості азометинів відкривають широкі можливості модифікації їх 
структур з метою отримання у їх структурі активних фрагментів 

біохімічних взаємодій. Наявність кратного азот-вуглецевого зв’язку, 
варіації різноманітними замісниками біля імінного атому азоту та атому 
вуглецю цього фрагменту дозволяють створити біологічно активні 
речовини, дослідити та виявити залежності «структура – активність». 
Вони включені до бази даних для вивчення залежностей «структура - 
активність» з метою врахування впливу структурних фрагментів 
піридинового та бензольного кільця, яке містить замісник з 
азометиновим фрагментом, що дозволить розширити прогностичну 
здатність отриманих моделей[1]. 

Нами були синтезовані основи Шиффа, що містять арильні 
(алкільні) фрагменти та фрагменти піридину. Азометини, до структури 
яких входить піридиновий фрагмент, отримували реакцією 
піридинальдегіду з відповідними амінофенолами при еквімолярному 
співвідношенні реагентів. В якості розчинника використовували спирти: 
метанол, етанол, н-пропанол, ізо-пропанол, бутанол. Вихід більшості 
азометинів близький до кількісного (у межах від 98 % до 99 %). 

Важливим компонентом є їх антиокислювальні властивості. Для 
речовин із антиокислювальними властивостями можна передбачити: 
пряму взаємодію із вільними радикалами, які природним шляхом 
утворюються в клітині, по типу дибунолу – інгібітору вільно-радикальних 
реакцій, які утворюються під впливом іонізуючої радіації [2].  

Однією із характерних ознак, за якою можна віддати перевагу тому 
чи іншому механізму дії, може бути порівняння характеристик 
антиокислювальних властивостей досліджуваних речовин. 

Таблиця 1 
Похідні піридину з азометиновим фрагментом загальної формули R-

CH=N-R 

№ 
 

R  R1  Брутто- 
формула 

Тпл.оС Вихід %  
 

1 3-Py  4-HO-Ph  C12H10N2O  204-206  98  

2 3-Py  2-HO-Ph  C12H10N2O  96-98  98  

3 3-Py  3-HO-Ph  C12H10N2O 315  98  

4 3-Py  4-Ome-Ph  C13H12N2O  55-56  97.5  

5 Ph 4-HOOC-Ph  C14H11NO2 185-188  75  

 
Для сполук 1-5 були вивчені антиокислювальні властивості, які 

представлені двома параметрами: ефективною константою швидкості 
реакції сполук з дифенілпікрил-гідразином (ДФПГ) Кеф та часом 
напівперетворення радикалу ДФПГ в нерадикальну форму Т50. 
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Таблиця 2.  
Прогнозована біологічна активність похідних піридину з 

азометиновим фрагментом 

Сполуки Антирадикальна активність (ДФПГ) Токсичність, ЛД50 
 

Кеф, 
л×М-1×хв-1 

Т50, хв 
(1,58× 

10-5 М/л) 

мг/кг мМ/кг 

1 24,06 2630,6 447 2,2 

2 227,93 535,4 282 1,4 

3 146,36 432,5 187 0,9 

4 12,91 4902,5 163 0,7 

5 58,146 447 1,9 58,1 

 
Вимірювання параметрів антирадикальної активності проводили на 

спектрофотометрі “Specord M-40” (Німеччина) за методом. Було 
встановлено, що ефективні константи швидкості реакції сполук 
знаходяться у межах (22,06 – 227,93) л×моль-1×хв-1. Отримані дані 
характеризують досліджувані сполуки значним рівнем антирадикальної 
активності. 

Пошук залежностей величини активності від структури похідних 
піридину, показав залежності активності від особливості симетрії 
молекули, зміни властивостей вздовж основних осей, величину заряду, 
наявність ароматичних груп та властивості кінцевих атомів. 
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МЕТОДИ ВИДІЛЕННЯ ТА КОНЦЕНТРУВАННЯ СУЛЬФАНІЛАМІДІВ 
 

Галушко С.М., доцент кафедри хімії, 
екології та методики їх навчання 
Боровська Є.В., студентка 4 курсу 

 

Сульфаніламіди (СА) похідні n-амінобензойної кислоти 
використовують в практичній медицині як ефективні антибактеріальні 
засоби з середини минулого століття. Завдяки широкому спектру 
фармакологічної дії та низькій вартості їх застосовують у ветеринарії для 
профілактики і лікування різних захворювань тварин. Крім того, ці 



 

 18 

препарати додають у корми як стимулятори росту сільськогосподарських 
тварин для підвищення продуктивності тваринництва та птахівництва. 
Однак широке, а часто і неконтрольоване застосування сульфаніламідів 
у ветеринарній практиці обумовлює потенційну можливість присутності 

залишкових кількостей цих препаратів в тваринницькій продукції та 
становить потенційну загрозу здоров’ю людей.  

У зв’язку з низьким вмістом сульфаніламідів у зазначених об’єктах 
перед їх визначенням обов’язково проводиться пробопідготовка. 
Пробопідготовка є ключовою стадією, що передує визначенню 
сульфаніламідів в різних об’єктах. Її проводять з метою вилучення СА з 
різних матриць, для усунення впливу супутніх компонентів і зниження 
меж виявлення. Важлива проблема, з якою часто стикаються дослідники 
при виділенні та концентруванні сульфаніламідів, пов’язана з їх 
невисокою гідрофобністю та полягає в тому, що ступень вилучення цих 
сполук у більшості випадків низький. Крім того, дуже важливо виділяти 
СА з різних матриць без зміни їх природи, що в свою чергу пред’являє 
жорсткі вимоги до вибору і дотримання умов концентрування. 

Серед сучасних тенденцій в області пробопідготовки об’єктів, що 
містять антибіотики, згідно з даними огляду [1], можна виділити наступні: 
мініатюризація необхідного обладнання для пробовідбору та 
пробопідготовки; зменшення маси аналізованого зразка; зменшення 
кількості використовуваних органічних розчинників, або виключення їх 
зовсім; розвиток схем одночасного вилучення та концентрування 
максимально більшого числа аналітів з однієї проби; скорочення числа 
стадій аналізу за рахунок поєднання стадій пробовідбору та 
пробопідготовки; розробка способів автоматизації концентрування для 
підвищення продуктивності аналізу. 

Продукти харчування 
Сучасні вимоги, що пред’являються до чутливості і селективності 

визначення сульфаніламідів в продуктах харчування, ставлять перед 
аналітиками завдання визначення цих речовин в таких складних 
матрицях як, м’ясо, риба, яйця, мед, молоко на рівні ГДК і нижче. 
Найпоширенішим способом виділення СА з твердих зразків продуктів 
харчування є їх екстракція з гомогенізованих проб полярним або 
неполярним органічним розчинником з подальшим випаровуванням та 
заміною розчинника. 

Рідинну екстракцію з твердих матриць проводять наступним чином. 
У посудину для струшування поміщають наважку ретельно подрібненого 
твердого зразка, додають обраний розчинник та перемішують вміст 
протягом певного часу (від декількох хвилин до декількох годин).  

Для виділення сульфаніламідів з м’яса, риби, яєць та меду в якості 
розчинника найчастіше використовують ацетонітрил. Крім ацетонітрилу 
використовують інші органічні розчинники: суміш ацетонітрилу з водою 
(95:5, 90:10) та фосфорною кислотою, етилацетат, а також 
супрамолекулярний розчинник на основі оборотних міцел деканової 
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кислоти, розчиненої в тетрагідрофурані. Для інтенсифікації 
пробопідготовки рідинну екстракцію з твердих матриць проводять в 
ультразвуковій бані або під дією мікрохвильового поля.  

У зв’язку з розвитком і появою на аналітичному ринку сучасних 

високопродуктивних аналітичних приладів, значно зріс інтерес і до 
розробки методів пробопідготовки, що дозволяють за один прийом 
виділяти максимально більше число аналітів з однієї проби. Серед інших 
методів виділення СА з продуктів харчування можна відзначити метод 
дисперсії матриці з твердим сорбентом (MSPD). Метод MSPD, вперше 
запропонований в 1989 р, дозволяє проводити пробопідготовку твердих і 
в’язких проб харчових продуктів та продовольчої сировини, як з високим, 
так і з низьким вмістом жиру. Пробопідготовка харчових продуктів з 
використанням цього методу включає послідовне виконання наступних 
операцій. Наважку ретельно подрібненого зразка (0,5 г) змішують з 
вибраним сорбентом (1,5 г), ретельно перемішують в ступці до 
гомогенної маси та кількісно переносять в картридж. Цільові аналіти 
витягують з картриджа відповідним елюентом. Додаткове очищення 
зразків від жирів проводять екстракцією гексаном. 

Порівняно новим методом пробопідготовки твердих зразків є 
рідинна екстракція під тиском (Pressurized liquid extraction). В якості 
екстрагентів в цьому методі використовують як органічні розчинники, так 
і воду, що знаходиться в субкритичному стані. Проведення рідинної 
екстракції при підвищених температурі і тиску забезпечує швидкий і 
ефективний процес вилучення речовин різної природи з мінімальною 
витратою розчинника. Підвищена температура розчинника прискорює 
процес екстракції і збільшує ступінь вилучення речовин з аналізованих 
зразків, при цьому підвищений тиск зберігає розчинник в рідкому стані. 

Метод дисперсійної рідинно-рідинної мікроекстракції (DLLME) був 
запропонований порівняно недавно (2006 р), але він знаходить все більш 
широке застосування в практиці хімічного аналізу. У цьому методі в 
якості екстрагента використовують органічний розчинник, що погано або 
зовсім не змішується з водою, а в якості диспергенту (диспергуючого 
розчинника) – органічний полярний розчинник, що добре змішується з 
водою і здатний розчиняти екстрагент. Аналізований розчин, екстрагент і 
диспергуючий розчинник змішують у центрифужній пробірці, струшують і 
центрифугують емульсію, що утворилася протягом декількох хвилин. 
Потім органічну фазу відбирають мікрошприцем, упарюють, розчиняють 
у відповідному розчиннику і аналізують методами ВЕРХ.  

Метод пробопідготовки QuEChERS вперше був запропонований в 
2003 році вченими Департаменту сільського господарства США (USDA) 
для виділення залишкових кількостей пестицидів з продуктів харчування. 
Процедура пробопідготовки включає гомогенізацію проби, екстракцію 
пестицидів зі зразка ацетонітрилом в присутності солей (MgSО4 і NaCl), 
центрифугування, відбір та очищення ацетонітрільної фракції методом 
дисперсійної твердофазної екстракції сумішшю первинно-вторинного 
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аміносорбента Bondesil-PSA і сульфату магнію. Суміш розчиняють у 
відповідному розчиннику і аналізують методами капілярної 
хроматографії. Комплексний підхід до об’єднаного застосування 
екстракції, розділення і очищення екстракту дозволяють проводити 

пробопідготовку з мінімальними втратами аналіту на лабораторному 
посуді, на фільтрі, при концентруванні на ротаційних випарниках, на 
сорбентах або зневоднюючих реагентах. За рахунок спрощення та / або 
злиття деяких класичних прийомів пробопідготовки, а також зменшення 
кількості проби в цьому методі досягається значна економія реактивів, 
матеріалів, енергоресурсів і часу проведення аналізу (менше 1 години 
для аналізу 12 зразків овочів або фруктів). Все це визначило назву 
методики (QuEChERS, вимовляється «Кетчерс»), в абревіатурі якої 
закладені її найважливіші переваги: Швидкий (Quick), Простий (Easy), 
Дешевий (Cheap), Ефективний (Effective), Точний (Rugged) та Надійний 
(Safe). 

Рутинний моніторинг продуктів харчування на вміст залишкових 
кількостей СА вимагає швидких методів аналізу. Останнім часом для цієї 
мети все частіше використовують твердофазну мікроекстракцію (ТФМЕ). 
Порівняно з традиційними способами екстракції, наприклад, рідинно-
рідинною екстракцією або ТФЕ, ТФМЕ дозволяє отримувати чисті 
екстракти з меншою витратою розчинника, що помітно покращує 
аналітичні сигнали. В якості сорбентів в цьому методі застосовують 
волокна різних полімерних матеріалів (полідиметилсилоксан, 
поліакрилатне та карбовакс / дивінілбензол тощо), нанесені на тверду 
матрицю. Для підвищення ефективності та селективності виділення 
аналітів їх додатково модифікують, наприклад полімерами з 
молекулярними відбитками.  

Одним з новітніх прийомом пробопідготовки продуктів харчування є 
екстракція паличкою магнітної мішалки (Stir bar sorptive extraction). В 
якості сорбентів в цьому методі використовують скляні палички для 
магнітної мішалки «Twister» ™ з полідиметилсілоксановим покриттям. 
Магнітна паличка поміщається в ємність з аналізованих зразком, яка 
розміщується на магнітній мішалці, і перемішується протягом 
встановленого проміжка часу. Далі паличку витягують, висушують і 
здійснюють десорбцію сорбованих з’єднань. Цей спосіб пробопідготовки 
використовували для виділення СА з молока та м’яса. Для збільшення 
ефективності сорбції СА полідиметилсілоксанове покриття додатково 
модифікували С18 та монолітними полімерними матеріалами. 

Корми 
Практичне використання сульфаніламідів, поряд з іншими 

антибіотиками як добавки в корм сільськогосподарських тварин вперше 
почало широко застосовуватися в 50-і роки минулого століття. Їх 

додають в корми не тільки з лікувальною або профілактичною метою, 
але й для прискорення відгодівлі. Введення антибіотиків в раціон 
сільськогосподарських тварин і птахів дозволяє значно збільшити приріст 
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ваги тварин, іноді до 50% в порівнянні з контролем. Крім стимуляції 
росту, антибіотики сприяють підвищенню апетиту тварин і кращому 
використанню поживних речовин корму, що дає можливість скоротити 
витрати корму до 10 - 20% на одиницю приросту. При цьому також 

з’являється можливість скорочення термінів відгодівлі на 10 - 15 днів. Під 
впливом антибіотиків використання поживних речовин раціону 
підвищується на 8 - 12%. Незважаючи на те що антимікробна дія СА 
менш ефективна, ніж у антибіотиків, вони більш доступні для боротьби з 
інфекційними захворюваннями худоби та птиці. При цьому концентрація 
сульфаніламідів в кормах досягає десятків  мг / кг, внаслідок чого вони 
накопичуються в організмі тварин і забруднюють продукти харчування 
тваринного походження. Найбільш часто в кормах виявляють 
сульфаметазин, сульфахіноксазолін та сульфадиметоксин.  

У більшості випадків СА вилучають з кормів сумішшю ацетонітрилу 
з водою, ацетонітрилом, хлороформом з ацетоном (50:50) або 
етилацетатом з водою (99:1). Додаткове очищення та концентрування 
екстрактів проводять методом ТФЕ з використанням магнітних 
наночастиць полімерів з молекулярними відбитками. До сучасних 
методів пробопідготовки кормів можна віднести метод QuEChERS та 
рідинну екстракцію під тиском. 

Об’єкти навколишнього середовища 
В останнє десятиліття помітно зріс інтерес до визначення 

сульфаніламідів в об’єктах навколишнього середовища. Ці речовини та 
їх метаболіти поряд з поверхнево-активними речовинами, засобами 
особистої гігієни і іншими сполуками, пов’язаними з повсякденним 
життям людини, надходять в навколишнє середовище у вигляді складних 
сумішей різними шляхами, але, перш за все через міські необроблені 
або очищені стічні води. Значна частина СА надходить в навколишнє 
середовище зі стічними водами фармацевтичних підприємств, 
птахофабрик та свиноферм. 

Систематичні дослідження з розподілу СА в стічних водах вказують 
на те, що їх вміст коливається від 0,01 до 19,2 мкг / л, а в очищених 
стічних водах від 0,004 до 6,0 мкг / л [2].  

Визначенню СА в різних типах вод передує попередня 
пробопідготовка, яку найчастіше проводять методом твердофазної 
екстракції з використанням різних комерційно доступних картриджів, а 
саме картриджу Hysphere С18 ЄС. Кращими елюентом в порівнянні з 
ацетонітрилом виявилися метанол, ацетон та суміш метанолу з 
ацетоном (1:1). Для виділення сульфаметоксазола, сульфаметоксі-
піридазіна, сульфадиметоксину та сульфахіноксаліна з вод 
запропоновано використовувати ТФЕ на магнітних наночастинках оксиду 
заліза, покритих бромидом октадецилтриметиламмонію. Методика 
дозволяє витягувати зазначені СА на 70 - 102%, межі виявлення СА 
методом ВЕРХ-УФ склали 0,026, 0,024, 0,033 та 0,030 мкг / л відповідно. 
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Крім вод різних типів, сульфаніламіди поряд з іншими лікарськими 
препаратами визначають в ґрунті , гною та відкладеннях. Для виділення 
сульфаніламідів і інших лікарських препаратів з ґрунтів, гною, відкладень 
в якості розчинника використовували ацетонітрил, метанол, а також 

суміші: метанол- ЕДТА- буферний розчин «Mcllvaine», метанол - оцтова 
кислота, ацетонітрил – водний або ацетатний буферний розчин. Для 
інтенсифікації пробо підготовки розчинення проводили в ультразвуковій 
ванні. Додаткову очистку зразків здійснювали найчастіше твердофазною 
екстракцією з використанням аніонообмінних та полімерних картриджів. 

Лікарські препарати та біологічні об’єкти 
Пробопідготовка лікарських препаратів, що містять сульфаніламіди, 

включає в себе подрібнення зразка та розчинення його точної наважки я 
в метанолі [3]. Крім метанолу для розчинення лікарських препаратів 
використовують суміш етану з 0,5 М сірчаної кислотою. Основним 
методом пробопідготовки біологічних рідин для визначення в них СА як і 
раніше залишається рідинно-рідинна екстракція, яку застосовують в 
якості одного з етапів пробопідготовки для вилучення сульфаніламідів з 
сироватки та плазми крові або сечі. Як екстрагенти використовують 
ацетонітрил, етилацетат, 1% ортофосфорну кислоту, а також суміш 
ацетонітрилу та концентрованої фосфорної кислоти. Попереднє 
осадження білків з сечі здійснюється за допомогою 2% трихлороцтової 
кислоти.  
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Незважаючи на вагомі успіхи у розвитку теорії розчинів 
електролітів, досягнутого рівня явно недостатньо для всебічного аналізу 
та розуміння процесів, що протікають в розчинах. Останнім часом 
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приділяється велика увага вивченню фізико-хімічних властивостей 
розчинів перехідних металів (Ni (II), Co (II), Mn (II), Cu (II)), що, 
насамперед, пов’язано із проблемами вилученням металів із руди, 
відходів промислового виробництва та металічного лому. 

Одним з найбільш розповсюджених методів дослідження фізико-
хімічних властивостей розчинів електролітів є метод вимірювання 
електропровідності (метод кондуктометрії). 

Переваги кондуктометрії обумовлені можливістю проведення 
вимірювань в великій кількості розчинників, в широкому інтервалі 
температур та тисків, а також в розведених розчинах тобто в системах, 
до яких  можуть бути застосовані наявні теорії міжіонної взаємодії. З 
мінімальними зусиллями вимірювання можна провести з точністю до 
0,01%.  

Вимірювання електропровідності дає можливість отримати 
принаймні дві характеристики іонів. По-перше, це рухливість μ, тобто 
швидкість, з якою іони рухаються в розчині, яка віднесена до одиниці 
напруженості поля, по-друге – залежність рухливості від концентрації. 
Якщо відома концентраційна залежність, теорія дозволяє визначити 
частку іонів, які здатні переносити електричний струм. З цих даних можна 
розрахувати термодинамічну величину – константу асоціації.  

Розробка повної теорії електропровідності дозволила б 
розрахувати рухливості іонів при нескінченному розведені та знайти 
концентраційну залежність рухливостей, яка обумовлена міжіонними 
взаємодіями і зміною кількості іонів. На даний час жодна з існуючих 
теорій не є достатньо досконалою. 

Теорія Онзагера побудована на гіпотезі, згідно якої  гранична  
швидкість іону ν обумовлена дією трьох сил: 1) зовнішньої сили еЕ; 2) 
середніх міжіонних сил Fp, які обумовлюють релаксаційний ефект 
гальмування; 3) сили електрофоретичного гальмування Fе, яка виникає 
внаслідок руху центрального іону в середовищі яке рухається йому 
назустріч. 

За теорією Онзагера [1] зниження молярної (еквівалентної) 
електропровідності зі збільшенням концентрації пояснюється 
зменшенням швидкості руху іонів, яке обумовлено, електростатичною 
взаємодією іона з його найближчим оточенням і відомих, як 
електрофоретичний і релаксаційний ефекти. Вплив цих ефектів на 
електропровідність задається рівнянням: 

- -ðåë åë                                                                                       (1) 

Якщо ввести в рівняння (1) вирази для електрофоретичного (ел) та 

релаксаційного (рел) ефектів, а також значення фізичних констант, 
отримаємо рівняння граничного закону Онзагера: 
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де: І - іонна сила розчину; z1, z2 – заряд катіону та аніону відповідно;  – 

гранична електропровідність; о, о - діелектрична стала та в’язкість 
розчинника при температурі T, відповідно; q - величина, яка є функцією 
заряду і рухливості іонів при нескінченному розведенні.  

Для спрощення розрахунків рівняння (2) записують у вигляді: 

cBB )( 21   
 

На даний час існує чимало теорій електропровідності [2], в яких 
найчастіше використовується потенціал взаємодії (взаємодія між іоном 
та його атмосферою) теорії Дебая-Хюккеля та відповідні граничні умови, 
які можна об’єднати у клас примітивних моделей. Примітивна модель 
розглядає поведінку твердої зарядженої неполяризованої сфери 
радіусом аj в континуумі, діелектрична проникливість ε та в’язкість η 
якого мають такі ж значення, як і в об’ємі розчинника. При використанні 
рівнянь, які базуються на такій моделі, спочатку припускають, що 
електроліт в розчині повністю дисоційований, а асоціацію враховують на 
другому етапі за допомогою закону діючих мас. Рівняння 
електропровідності, які базуються на примітивних моделях, широко 
використовуються для обробки кондуктометричних даних, хоча майже 
всі існуючи теорії та рівняння справедливі для дуже розведених 
розчинів. Для водних розчинів електролітів область їх застосування 
становить 10-4 < C < 10-2 моль/дм3. 

Для розрахунку електропровідності в більш концентрованих 
розчинах на даний час найбільш вдалою є теорія Ебелінга [3], 
використання якої пов’язане з необхідністю вимірювання густини та 
діелектричної проникливості розчинів. Слід наголосити, що всі 
запропоновані рівняння і теорії описують концентраційні залежності 
тільки симетричних електролітів. Частіше всього, для аналізу 
експериментальних даних водних розчинів несиметричних електролітів 
використовують рівняння Робінсона і Стокса [2]: 
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Параметр =  
1/2850,29 10 I


  , який визначає величину, 

обернену радіусу іонної атмосфери, розраховується з теорії Дебая-
Хюккеля [4] і є функцією концентрації, заряду іону, температури та 
діелектричної сталої розчинника. Параметр а - відстань максимального 
зближення іонів у розчині. Якщо іони несольватовані, то параметр а 
задається як сума кристалографічних радіусів іонів, в протилежному 
випадку він дорівнює сумі радіусів сольватних іонів. Включення виразу 
(1+  а) у рівняння (3) дає можливість врахувати розміри іонів.  

Останнім часом широкого застосування набула теорія 
середньосферичного наближення (ССН), яка була розроблена на основі 
положень нерівноважної термодинаміки та статистичної фізики [3, 5] і 
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яка, на даний час, є однією з найбільш плідних щодо опису транспортних 
процесів у розчинах електролітів. 

Для визначення електропровідності розчинів електролітів 
використовують як змінний, так і постійний струм. Вимірювання при 

постійному струмі мають більш просту теорію і, здавалося б, їм слід 
віддати перевагу. Однак при вимірювані на постійному струмі електроди 
повинні бути електрохімічно обернені хоча б до одного з іонів  розчину, в 
зв’язку з чим зміннострумний метод знайшов більш широке застосування 
і використовується переважною більшістю дослідників. 

Для проведення кондуктометричних вимірювань найчастіше 
використовується електронний автоматичний міст змінного струму з 
цифровим магазином опору, який вимірюється від сотень до десятків 
тисяч Ом. Безпосередньо вимірювання проводяться за допомогою 
двохелектродної комірки з гладкими платиновими електродами, які 
розміщувалися у внутрішній частині комірки. Комірка знаходиться поза 
термостатом, рідина з термостату поступає до комірки крізь зовнішній 
кожух. Термостатування комірки проводиться доти, доки 4 – 5 
вимірювань величини опору розчину не співпадають між собою. 

На рис. 1 представлені концентраційні залежності молярної 

електропровідності () та температурного коефіцієнту (d/dT) для водних 
розчинів хлориду, нітрату та сульфату нікелю (ІІ). 

Подібний хід концентраційних залежностей молярної 
електропровідності при всіх температурах, а також температурного 
коефіцієнту електропровідності мають хлориди, нітрати і сульфати Co(II), 
Cu(II) та Mn(II). 

Експериментальні дані з молярної електропровідності для водних 
розчинів електролітів, оброблялися за рівняннями, які ґрунтуються на 
примітивній моделі Фуосса-Онзагера. Використовуючи рівняння (3), ми 
отримали задовільне узгодження з експериментальними даними до 

концентрацій 1,110-2 моль/дм3 для розчину NiCl2. Для області більш 
високих концентрацій в рівняння Робінсона-Стокса вводять поправку на 
в’язкість розчину: 

2 1( )(1 )
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де – в’язкість розчину, 
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Розрахунок електропровідності розчинів NiCl2 за рівнянням (4) з 
використанням експериментальних значень в’язкості при 298 К дозволив 
розширити концентраційну область застосування рівняння Робінсона-

Стокса до  0,25 моль/дм3. Є повідомлення, що рівняння (4) задовільно 
описує електропровідність деяких солей у воді майже до концентрацій 5 
– 6 моль/дм3 [6]. 
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Рис. 1. Залежність молярної електропровідності при 298К (А) та 

температурного коефіцієнту електропровідності розчинів (Б) від 
концентрації: NiCl2 – 1;  Ni(NO3)2 – 2; NiSO4 – 3.  

 
Дані по електропровідності дозволяють розрахувати цілу низку 

фізико-хімічних характеристик розчинів, значення яких, в свою чергу, дає 
можливість розв’язувати деякі прикладні задачі. Наприклад, 
використовуючи закон Стокса, можна визначити радіус сольватованого 
іону, який рухається (стоксівський радіус): 
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де Vкр – об’єм іону з кристалографічним радіусом Rкр; Vс – об’єм 
сольватованого іону радіусу Rs; Vs – об’єм молекули води в загальному 
об’ємі.  

Гранична молярна електропровідність індивідуального іону 
пов’язана з його граничним коефіцієнтом дифузії Di рівнянням Нернста-
Ейнштейна: 
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Тоді граничний коефіцієнт дифузії електроліту має вигляд: 
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Якщо відомі дані з електропровідності, то можна розрахувати 

константу дисоціації води (Kw = сН+ ∙ сОН
-) та інших чистих розчинників. 

Виходячи з того, що в чистому розчиннику λ = λ0, можна записати: 
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Якщо електроліт в розчині асоційований, то значення добутку 

розчинності (ДР) розраховують за рівнянням 

анас КcДР
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. 
Таким чином, хоча останнім часом і з’явилося чимало теорій для 

опису молярної електропровідності (теорії Фуоса-Онзагера-Скінера, 
середньо-сферичного наближення та інші), ми прийшли до висновку, що 
для інтерпретації експериментальних даних електропровідності водних 
розчинів електролітів найбільш вдалим все ж таки залишається рівняння 
Робінсона-Стокса в класичному та модифікованому вигляді. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВІТАМІНУ Е В СУБСТАНЦІЇ Α-ТОКОФЕРОЛА 
АЦЕТАТУ МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ 
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екології та методики їх навчання 
Моргачова А.А., магістрантка 2 курсу 

 
Вітаміни — необхідні для життєдіяльності людського організму 

органічні сполуки різного хімічного походження, які містяться у продуктах 
харчування. Вітаміни беруть участь у процесах асиміляції білків, жирів, 



 

 28 

вуглеводів, солей, діючи на біогенні стимулятори, причому кожний 
вітамін виявляє особливий вплив на організм.  

Для нормальної життєдіяльності нашого організму потрібна енергія, 
яку він отримує з їжею. Щоб цей процес був ефективним, важливо 

підтримувати клітини здоровими. Одним з основних «захисників» 
здоров’я всіх клітин є «вітамін, що дає життя» - вітамін Е.  

До складу вітаміну E входять чотири подібних за структурою 
вітаміни, які називаються токоферолами. Найбільшу оздоровчу 
активність має D-альфа-токоферол. Вітамін Е належить до 
жиророзчинних вітамінів і потрібен для забезпечення нормальної 
структури та функціонування мембран клітин. Пояснюється це тим, що 
мембрани клітин складаються з жирів, які можуть «псуватися», точніше, 
окиснюватися під дією надмірної кількості вільних радикалів.  

Причиною цього є забруднення навколишнього середовища, 
вживання перероблених продуктів харчування, ліків, куріння, 
гормональні зміни, тощо. Вітамін Е вступає в реакцію з вільними 
радикалами, в результаті чого мембрани залишаються неушкодженими. 
Ця відмінна здатність захищати мембрани стосується всіх без винятку 
клітин, але перш за все - нервових, м’язових, імунних, статевих, клітин 
органів, що виробляють гормони (гіпофіза, надниркових залоз, 
щитовидної залози та ін.).  

За дефіциту вітаміну Е жири в мембранах клітин «псуються» та 
порушується їх робота. Вітамін Е захищає від окиснення Омега-3 жири 
шляхом підсилення їх протизапальної дії, знижує ризик утворення 
тромбів. Вітамін Е захищає в тому числі вітамін А та коензим Q10. 
Вітамін Е є ключовим фактором зміцнення імунітету та здоров’я шкіри і 
очей. Найкраще він проявляє свою активність у поєднанні з вітаміном С 
та селеном, тобто є складовою частиною полівітамінів. 

Велике значення для виробництва полівітамінів є визначення якості 
всіх їх складових компонентів. Одним з етапів створення лікарського 
препарату полівітамінів є розробка методів їх якісного та кількісного 
аналізу, яка включає дослідження якості вітаміну Е в субстанції α-
токоферола ацетату. 

Для ідентифікації та граничного контролю домішок вітаміну Е у 
фармацевтичному аналізі медпрепаратів використовують 
хроматографічні методи [1], а саме газову хроматографію (ГХ), завдяки 
високій чутливості, ефективності, селективності, експресності, 
можливості автоматизації у поєднанні з іншими фізико-хімічними 
методами.  

Відмінною особливістю застосування хроматографічних методів є 
універсальність, тобто можливість використання для розділу та 
визначення твердих, рідких та газоподібних неорганічних та органічних 
сполук у широкому інтервалі концентрацій. 

В результаті попередніх досліджень отримана субстанція α-
токоферола ацетату. В якості методу її аналізу запропонована методика 
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із застосуванням газової хроматографії на хроматографі «Hewlett-
Packard 5890A» [2]. Умови аналізу підібрані експериментальним 
способом.  

Спочатку проводився вибір хроматографічної колонки з метою 

отримання найбільшої ефективності визначення α-токоферола ацетату. 
Визначались умови хроматографування, проводилась ідентифікація 
домішок та розраховувався їх вміст. Оцінювалась придатність 
хроматографічної системи. Подальша апробація методики кількісного 
визначення α-токоферола ацетату проводилася саме на ній. 

Точність аналітичної методики визначення вмісту α-токоферола 
ацетату оцінювалася за збіжністю результатів визначення α-токоферола 
ацетату у субстанції та стандартному зразку.  

Досліджувалося 4 розчини з концентраціями, близькими до 
номінальної, приготованих незалежно один від одного відповідно до 
тестованої методики. За результатами хроматографування визначалися 
наступні метрологічні характеристики збіжності методики: середній 
результат (xсер), відносне стандартне відхилення (s), відносне 
стандартне відхилення середнього результату (sx), відносний довірчий 
інтервал середнього результату (εα). 

Статистичну обробку результатів визначення вмісту α-токоферола 
ацетату проводили за порівнянням площі піку відповідного α-токоферола 
ацетату та площі піку внутрішнього стандарту на хроматограмах. 
Результати математичної обробки ряду визначень вмісту α-токоферола 
ацетату наведено у таблицях 1 та 2. 

Таблиця 1 
Метрологічні характеристики визначення α-токоферола ацетату  

у випробуваній субстанції 

№ Sт.а. Sвн.ст. 
X 
(Sт.а./ Sвн.ст.) X  d d2 

1. 961,41156 1320,60165 0,728010267 0,740688 -0,01268 1,607∙10-4 

2. 1036,09509 1443,54743 0,717742326 0,740688 -0,02295 5,265∙10-4 

3. 1719,69519 2257,19556 0,761872485 0,740688 0,02118 4,488∙10-4 

4. 1581,90344 2094,88867 0,755125302 0,740688 0,01444 2,084∙10-4 

Σ      1,344∙10-3 

 
Відносне стандартне відхилення S розраховувалась за 

формулою: 

2 -413,44 10
0,0212

1 3

d
S

n


  


 

Стандартне відхилення середнього арифметичного (Sx): 

 

0,0212
0,0106

4

S
Sx

n
  

 
Погрішність середнього результату аналізу буде: 
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0,0106 2,78 0,029Sx      
. 

Отже, відношення площі піку α-токоферола ацетату до площі піку 
внутрішнього стандарту на хроматограмах випробуваних субстанцій 

знаходиться в інтервалі 0,740688 0,029  

Таблиця 2 
Метрологічні характеристики визначення α-токоферола ацетату  

у стандартних зразках 

№ Sт.а. Sвн.ст. 
X 
(Sт.а./ Sвн.ст.) X  d d2 

1. 1368,87695 1898,53027 0,721019291 0,759806 -0,03879 1,504∙10-3 

2. 1444,03650 1881,46680 0,767505704 0,759806 -0,00770 5,93∙10-5 

3. 1387,76880 1822,18835 0,761594596 0,759806 0,00179 3,2∙10-6 

4. 1247,22876 1580,56050 0,789105458 0,759806 0,02930 8,585∙10-4 

Σ      2,426∙10-3 

 
Відносне стандартне відхилення S розраховувалась за 

формулою: 

2 -424,26 10
0,0284

1 3

d
S

n


  


 

Стандартне відхилення середнього арифметичного (Sx): 

 

0,0284
0,0142

4

S
Sx

n
  

 
Погрішність середнього результату аналізу буде: 

0,0142 2,78 0,039Sx      
 

Отже, відношення площі піку α-токоферола ацетату до площі піку 
внутрішнього стандарту на хроматограмах стандартних зразків 
знаходиться в інтервалі 0,759806 0,039 . 

Як видно з таблиць, середньоквадратичні погрішності визначень α-
токоферола ацетату у випробуваних субстанціях та стандартних зразках 
відрізняються. Чи є відмінності статистично значущі? Для цього 
знаходимо дисперсійне співвідношення [3]: 

  

2
1
1 0,02841 1 1,35
2 0,0212

2 2
1

2

d

D n
F

D d

n




   




 

За таблицею граничних значень F – розподілу Фішера при рівні 
значимості p=0,05для ступенів свободи f1=3 та f2=3 значення F(p,f1,f2) 
=6,3882 [3]. Порівняння розрахованого дисперсійного відношення  та 
критичного значення показує, що виконується нерівність F< F(0,05,f1,f2), 
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тому гіпотезу про однорідність дисперсії слід визнати такою, що 
узгоджується з експериментальними даними. Таким чином, застосування 
статистичного критерію показує, що дисперсії 1 та 2 (визначень 
відношення площі піку α-токоферола ацетату до площі піку внутрішнього 

стандарту) для стандартних зразків та випробуваних субстанцій 
однорідні.  

За результатами математичних розрахунків можна зробити 
висновок, що методика визначення α-токоферола ацетату визнана 
точною за критерієм збіжності результатів. 
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ КІЛЬКОСТІ ОРГАНІЧНИХ 
РОЗЧИННИКІВ У ВІТАМІНАХ МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ 

 
Галушко С.М., доцент кафедри хімії, 
екології та методики їх навчання 
Ткач C.М., магістрантка 2 курсу 

 

Вітаміни — необхідні для життєдіяльності людського організму 
органічні сполуки різного хімічного походження, які містяться у продуктах 
харчування. Організм людини потребує всіх вітамінів, оскільки ні один із 
них не може замінити іншого. Для нормальної життєдіяльності нашого 
організму потрібна енергія, яку він отримує з їжею. При недостатньому 
надходженні вітамінів з продуктами харчування розвиваються 
захворювання, що мають назву гіпо- або авітамінозів, а при нестачі 
кількох вітамінів — поліавітамінози.  

Велике значення для виробництва вітамінів є визначення якості як 
основних компонентів так і домішок. Домішками у фармацевтичному 
аналізі можуть бути залишкові органічні розчинники. Залишкові органічні 
розчинники - це речовини, які використовуються на будь-якій стадії 
виробництва лікарського засобу і повністю не видаляються після 
завершення технологічного процесу. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1846-12
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Залишкові органічні розчинники за ступенем їх можливого ризику 
для здоров’я людини і навколишнього середовища класифікуються на:  

 1-й клас - високотоксичні розчинники (генотоксичні канцерогени), 
що застосовуються у фармацевтичному виробництві в виняткових 
випадках, коли не можна уникнути їх використання; 

 2-й клас - негенотоксичні розчинники. Нормування їх в лікарських 
засобах обумовлено максимально допустимою кількістю, прийнятою в 
складі добової дози лікарського засобу; 

 3-й клас – розчинники, що мають низьку токсичність, вміст яких до 
0,5% не вимагає ніякого підтвердження. Вміст таких розчинників 
допускається і в більш високих межах, якщо це регламентовано 
правилами належної виробничої практики або іншими стандартами 
виробництва. 

Для ідентифікації та контролю домішок у фармацевтичному аналізі 
медпрепаратів використовують газову хроматографію завдяки високій 
чутливості, ефективності, селективності, експресності, можливості 
автоматизації у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами. 

Методика визначення залишкової кількості органічних розчинників 
методом газорідинної хроматографії призначена для:  

 ідентифікації більшості органічних розчинників 1-го та 2-го класів у 
лікарських та допоміжних речовинах, готових лікарських формах у тих 
випадках, коли ці розчинники невідомі; 

  встановлення вмісту розчинників 1-го і 2-го класів у лікарських 
засобах; 

  кількісного визначення розчинників 2-го класу при їх вмісту понад 
1000 ppm (0,1%); 

  кількісного визначення розчинників 3-го класу, якщо на це є 
вказівка у відповідних нормативних документах (НД) на лікарську або 
допоміжну речовина, а також на готовий лікарський засіб. 

Для визначення залишкової кількості органічних розчинників 
використовують газові хроматографи з системою автоматичної 
підготовки для вводу рівноважної газової фази. 

Вимоги до приладу 
Газовий хроматограф з програмуванням температури, що 

забезпечений: інжектором зі скляною вставкою, що перешкоджає 
контакту проби з металевими поверхнями та забезпечує роботу в 
режимах «з розщепленням потоку» і «без розщеплення потоку»; 
детектором іонізації полум’я; капілярною колонкою з кварцового скла 
довжиною 30 м і внутрішнім діаметром 0,25; 0,32; 0,53 мм, покритою 
нерухомою фазою, що містить 5% поліціанопропілфенілсилоксана та 
95% полідиметилсилоксана (наприклад, CP Sil 8 CB Chrompack, Rtx - 5 
Restek, DB - 5J & W Scientific); газом-носієм: гелій, водень, азот. 

Калібрування приладу 
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Для підтвердження лінійної залежності сигналу детектора від 
концентрації та обчислення фактора відгуку детектора для кожного 
розчинника, що визначається, використовується метод абсолютного 
градуювання за допомогою робочих стандартних зразків А, Б та В. 

Процедура калібрування передбачає триразове введення у 
хроматограф робочих стандартних зразків (РСЗ) А, Б, В та отримання 
хроматограм в наступних умовах: 

 температура інжектора - 2000С; 

 температура детектора - 2500С; 

 температура колонки програмується від 35 °С (утримування 3 
хвилини) до 180 0С зі швидкістю 8 °С/хв (утримування 9 хвилин); 

 лінійна швидкість потоку газу-носія становить 1 мл/хв - для колонок 
з внутрішнім діаметром 0,25 і 0,32 мм; 2,5 мл/хв - для колонок з 
внутрішнім діаметром 0,53 мм. 

Приготування випробуваної проби 
Якщо немає інших вказівок у НД, підготовка проби, що підлягає 

дослідженню на вміст залишкових органічних розчинників, здійснюється 
одним з наступних методів: 

Метод 1 (для визначення розчинників в речовинах, що добре або 
обмежено розчиняються у воді): близько 0,5 г випробуваного зразка 
(точна наважка) поміщають в мірну колбу місткістю 25 мл, додають 5 мл 
води для ін’єкцій, розчиняють при постійному перемішуванні протягом 20 
хвилин, обережно доводять до мітки цим же розчинником. Потім 
фільтрують через паперовий або скляний фільтр з розміром пор 0,45 
мкм. 1 мкл отриманого розчину вводиться в інжектор хроматографа. 

Метод 2 (для визначення летких та напівлетких розчинників): 
близько 1,0 г випробуваного зразка (точна наважка) поміщають у скляний 
флакон місткістю 10 мл. Флакон герметично закупорюють металевою 
кришкою з прокладкою із силіконової гуми і термостатують разом з 
мікрошприцем на 100 мкл протягом 40 хвилин при температурі 70 °С. 
Після закінчення часу термостатування гарячим шприцем (Обережно! 
Гаряча поверхня. Брати руками в рукавичках) проколюють прокладку 
флакона, відбирають 100 мкл рівноважної повітряно-парової фази над 
наважкою і швидко вводять в інжектор хроматографа. Для введення 
повітряно-парової фази, окрім мікрошприца, допускається застосування 
автоматичного дозатора з об’ємом петлевого введення 100 мкл. При 
цьому температура масляної бані встановлюється на рівні 70 °С, 
температура петлі та перехідних ліній - 90 °С та 110 °С відповідно. 

Метод 3 (для визначення органічних розчинників у кількостях 
менше 0,001%): передбачає концентрування аналізів з повітряно-парової 
фази на спеціальну кварцеву нитку з розвиненою поверхнею, покритою 
шаром диметилполісилоксану товщиною 100 мкл, з наступною 
термічною десорбцією їх в інжекторі хроматографа. Для отримання 
відтворюваних результатів необхідно використовувати автоматичний 
пристрій для введення проб - автосамплер зі спеціальним шприцем для 
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автоматичної твердофазної мікроекстракції, що нагрівається тримачем 
зразка. 

Близько 1,0 г випробуваного зразка (точна наважка) поміщають у 
скляний флакон місткістю 10 мл, герметично закупорюють металевою 

кришкою з прокладкою із силіконової гуми і тсрмостатують в тримачі 
зразка протягом 5 хвилин при температурі 700С. Автосамплером 
кварцову нитку вводять через прокладку в повітряно-парову фазу над 
випробуваним зразком та витримують протягом 15 хвилин для сорбції 
аналітів. Потім нитку витягують з флакона, вводять в інжектор 
хроматографа та витримують 4 хвилини для їх десорбції. 

Приготування розчину стандартного зразка (РСЗ) 
У мірну колбу місткістю 100 мл поміщають 25 мл охолодженої до  

10 °С води і по 0,2 г (точна наважка) кожного з нижчеперелічених 
розчинників: ацетон, ацетонітрил, спирт метиловий, спирт етиловий, 
бензен, гексан, 1,2-дихлоретан, дихлорметан, хлороформ, етилацетат, 
толуол, діетиловий ефір, 1,4-діоксан. Вміст колби ретельно перемішують 
і доводять об’єм до мітки водою при постійному помішуванні (розчин А). 
Відбирають 50 мл розчину А, поміщають у мірну колбу місткістю 100 мл і 
доводять до мітки при постійному помішуванні водою (розчин Б). 50 мл 
розчину Б поміщають в мірну колбу місткістю 100 мл і доводять до мітки 
водою (розчин В). 

Примітка. Розчин (РСЗ) повинен бути використаний протягом 30 
хвилин після його приготування. 

Перевірка придатності хроматографічної системи 
Хроматографічна система вважається придатною, якщо виконуються 
наступні умови: 

 ефективність хроматографічної колонки, розрахована за двома 
поряд стоячими піками, становить не менше 1000 теоретичних тарілок; 

 відносне стандартне відхилення, розраховане для площ піків 
хлороформу, бензену, дихлорметана або 1,4-діоксану, не перевищує 
15%; 

 коефіцієнти розподілу Rs, розраховані для піків хлороформу, 
бензену, дихлорметану або 1,4-діоксану, з піками найближчих сусідів 
повинні бути не менше 3. 

Ідентифікація розчинників здійснюється шляхом порівняння часів 
утримування піків аналізованої проби та РСЗ. 

Кількісне визначення. Кількісне визначення проводиться методом 
порівняння зі стандартним зразком, як правило, у варіанті абсолютного 
калібрування для кожного досліджуваного органічного розчинника. 

1 мкл фільтрату проби (метод 1), або 100 мкл повітряно-парової 
фази (метод 2), або кварцеву нитку з сорбованих аналітом (метод 3) 
вводять в хроматограф, отримуючи не менше 5 хроматограм в 
зазначених вище умовах. 

Розрахунок процентного вмісту компонента проводять за 
формулою: 
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де x - кількість визначається розчинника; Si - площа його піку на 
хроматограмі; А - середнє значення відношення площі піку стандарту до 
кількості стандарту; К - фактор відгуку детектора (відношення площі піку 
стандарту до площі піку РСP, що хроматографувались в однакових 
умовах). 

Примітка: допускається застосування комп’ютерної обробки 
результатів за умови, що програма кількісної обробки хроматограм 
базується на стандартному алгоритмі, наприклад, Мультіхром 
(Амперсенд, Росія), Star Workstation (Varian, USA), ChimStation (Agilent 
Technology, USA), TurboChrom (Perkin Elmer) або аналогічні. 

Через кожні 10 визначень рекомендується проводити валідацію 
методу. 

Нами проведено аналіз домішок медпрепарату Аскорбінова 
кислота за специфікацією [1], що включає визначення вмісту метанолу та 
етанолу. Визначення вмісту органічних розчинників у вітаміні С 
проводили за порівнянням площі піків метанолу та етанолу на 
хроматограмах досліджуваного зразка та площі піків метанолу та 
етанолу на хроматограмах розчину порівняння. 

Точність аналітичної методики визначення вмісту залишкової 
кількості органічних розчинників в субстанції аскорбінової кислоти 
оцінювалася за збіжністю результатів визначення залишкової кількості 
органічних розчинників у субстанції та розчині порівняння. 
Досліджувалося 3 розчини з концентраціями, близькими до номінальної, 
приготованих незалежно один від одного відповідно до тестованої 
методики. За результатами хроматографування визначалися наступні 
метрологічні характеристики збіжності методики: середній результат 
площ піків (sсер), відносне стандартне відхилення (S) площ піків [2]. 

Результати статистичної обробки ряду визначень вмісту 
залишкової кількості органічних розчинників (на прикладі метанолу) в 
субстанції аскорбінової кислоти наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Метрологічні характеристики визначення вмісту метанолу 

№ S0 S0
сер d d2 S1 S1

сер d d2 

1. 92,27982 92,37886 -0,099 0,0098 0,66543 0,63257 0,0329 0,00108 

2. 90,36090 92,37886 -2,018 4,0722 0,60854 0,63257 -0,024 0,00058 

3. 94,49586 92,37886 2,117 4,4817 0,62375 0,63257 -0,009 0,00008 

Σ    8,5637    0,00174 

 
Відносне стандартне відхилення площі піка метанолу на 

хроматограмах розчину порівняння с розраховувалась за формулою: 
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2 8,5637
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1 2
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 . 
Результат математичного розрахунку відносного стандартного 

відхилення площ піків метанолу, обчислений з трьох паралельних 
хроматограм парової фази розчину порівняння вказує на придатність 
хроматографічної системи для використання. 

Запропонована методика виявлення та кількісного визначення 
залишкової кількості органічних розчинників перевірена на ряді серій 
препарату та підтверджена аналізом модельних сумішей відомого 
складу. Отримані результати свідчать про можливість застосування 
розробленої методики для постійного аналізу якості субстанції 
Аскорбінової кислоти.  
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Процес формування підземних вод складний, що обумовлено 

природно-кліматологічними, геоморфологічними, геолого-літологічними 
факторами, потужністю та хімічним складом порід зони водообміну, 
водопроникністю, ємкісними здібностями поділяючих водотривких шарів, 
віддаленістю області живлення і розвантаження, впливом техногенезу і 
т. д. Крім того, підземні води одержують поповнення при транзиті за 
рахунок природних і штучних водотоків, водойм. У гідрогеологічному 
відношенні Миколаївська область знаходиться на площі 
Причорноморського та Українського басейнів підземних вод. За обсягами 
розвіданих запасів підземних вод питної якості Миколаївська область є 
найменш забезпеченою в Україні. В середньому експлуатаційні запаси 
підземних вод на одного мешканця становлять 0,09 м3/добу [1].  

Більша частина населення області для питних потреб використовує 
воду з підземних горизонтів (свердловини, колодязі). При цьому значна 
кількість населених пунктів взагалі не має ні водопроводів, ні 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1846-12
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громадських колодязів. Їхні мешканці використовують воду з 
індивідуальних джерел, розташованих на власних подвір’ях. У такому 
випадку, не має гарантії, що вода відповідає встановленим стандартам і 
не несе за собою загрозу для здоров’я. 

В Миколаївській області 877 населених пунктів. В якості підземних 
джерел водокористування використано 534 джерела (громадські 
колодязі або свердловини), які забезпечують питною водою ще 141 
населений пункт, а в 260 селищах та селах відсутні будь-які громадські 
джерела питної води. Найгірша ситуація склалася в Арбузинському, 
Єланецькому, Кривоозерському та Новобузькому районах [2]. 

Розподіл водозаборів по площі дуже нерівномірний, в середньому 

по області (за даними попередніх років) на 10,5 площі доводилася 1 
свердловина для господарсько-питного водопостачання. Використання 
підземних вод в Миколаївській області відзначається значною 
нерівномірністю в різних її районах. Найбільше використання прогнозних 
ресурсів підземних вод спостерігається в Новоодеському – 58,30 тис. 
м3/добу, Снігурівському – 56,20 тис. м3/добу та Вознесенському районі – 
53,90 тис. м3/добу, найменше в Арбузинському районі – 4,80 тис. 
м3/добу.  

Загальний водовідбір з працюючих свердловин за станом на 
01.01.2018 склав 41,270 тис.м3/добу (9 % величини ПРПВ), в т.ч. 21,552 
тис м3/добу з мінералізацією до 1,5 г/дм3, що становить 52 % 
відзагального видобутку, 10,651 тис м3/добу з мінералізацією 1,5-3,0 
г/дм3, що становить 26 %, 9,157 тис м3/добу з мінералізацією> 3,0 г/дм3, 
що становить 22 %. Порівняно з попереднім роком загальний видобуток 
підземних вод зменшився на 0,604 тис.м3/добу. [4] 

Особливо негативно на якість підземних вод впливає використання 
мінеральних і органічних добрив та пестицидів при освоєнні 
сільськогосподарських угідь [3]. 

Поступове скорочення використання мінеральних добрив і 
пестицидів призвело до певного поліпшення якісного стану підземних 
вод, але для агропромислових районів проблема присутності в 
підземних водах, що використовуються для господарсько-питного 
водопостачання, залишкових кількостей пестицидів та сполук групи 
азоту залишається актуальною. 

Протягом останніх років спостерігається збільшення застосування 
мінеральних добрив. За даними 2010 року у Миколаївській області було 
використано 395,4 тис.ц мінеральних добрив, станом на 2018 рік число 
зросло на 565,5 тис.ц (рис.1.). 

Для Миколаївської області досить важливою є проблема 
забруднення водних ресурсів через скид стічних вод, яку значно 
ускладнює відсутність мереж централізованого водовідведення та 
якісного очищення господарсько-побутових і виробничих стоків. 
Важливим є моніторинг стану вод за умов спрямованості державної 
національної політики в напрямку підвищення якості та ефективності 
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управління водними ресурсами, необхідності наукового обґрунтування 
проведення водоохоронних заходів, розробки подальшої стратегії 
використання водних ресурсів з метою екологічного оздоровлення річок. 

 
Рис. 1. Застосування мінеральних добрив 

 
 
Таким чином, актуальною є потреба у 

розробцісистемибільшуніверсальнихкомплекснихкритеріївоцінкиякостіво
днихресурсів. Відповідно до Водногокодексу України оцінка якості води 
здійснюється на основі нормативів екологічної безпеки 
водокористування та екологічних нормативів якості води [5]. 
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Глобальна екологічна криза є реалією нашого часу. Але на фоні 

політичної і економічної ситуації, яка склалася в Україні, проблема 
стосунків із природним оточенням стає другорядною. Насправді ж 
науковцям усього світу потрібно об’єднати всі свої зусилля над пошуком 
шляхів виходу із екологічної кризи. А закладам вищої освіти належить 
готувати екологічно свідомих громадян. 

Що ми розуміємо під поняттям«екологія»? Екологія – це все, що нас 
оточує: рослини, тварини, свіже повітря, озера, ріки, моря, океани, 
ґрунти, погода тощо. Але якщо дивитися з наукової точки зору, то 
екологія – це наука, що вивчає закономірності 
взаємостосунків організмів із довкіллям, а також організацію і діяльність 
надорганізмових систем, таких, як популяції, види, біоценози, біосфера 
тощо [1]. 

Відомо, що цей термін вперше запропонував німецький 
біолог Е. Геккель у 1866 р. в книзі «Загальна морфологія організмів» 
(«GenerelleMorphologiederOrganismen») для позначення біологічної 
науки, яка вивчає взаємодію організмів із їх середовищем.Г. Гегель 
вважав культуру засобом піднесення індивіда, особливо його мислення, 
до всезагальності, духовного подолання своєї конечності. Виходячи з 
такого її розуміння, можемо сказати, що екологічна культура є засобом 
вивищення природності людського буття до надприродності, однієї з 
форм живої речовини – людини– до найважливішого чинника, який 
організовує навколишній світ. Використовуючи у своїй життєдіяльності 
здобуті у процесі розвитку необхідні засоби, людина постає 
системоорганізуючим стрижнем біосфери. Відтак екологічна культура 
стає набутком і всієї біосфери, шляхи і напрямки розвитку якої у нових 
умовах повинні бути теж новими. 

Слід зауважити, що екологія як наука постійно розвивається і за 
свою історію пройшла декілька етапів розвитку. У сучасному світіїї 
вважають складною багатогранною дисципліною, основу якої становлять 
біогеографічні знання, вона поєднує всі природничі, точні, гуманітарні 
і соціальні науки з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства 
на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів 
збереження біосфери планети. Її поділяють на такі розділи: біоетику, 
біоекологію, геоекологію, техноекологію, соціоекологію і космічну 
екологію [2]. 

У структурі екології виділяють такі основні її складники: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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 загальну – вивчає фундаментальні проблеми структурно-
функціональної організації екосистем, а також досліджує взаємодію 
біосистем різних рівнів інтеграції між собою та довкіллям; 

 спеціальну– досліджує закономірності функціонування 

конкретних екосистем або особливості пристосування популяцій різних 
видів організмів чи їх угруповань до умов навколишнього середовища; 

 прикладну–з’ясовує різні аспекти дії чинників довкілля на 
біосистеми і спрямована на розв’язання практичних питань. 

Головними завданнями екології є: 
– встановлення закономірностей взаємозв’язків між організмами, 
їхніми угрупуваннями та умовами довкілля; 
– дослідження структури та функціонування угрупувань організмів; 
– розроблення методів визначення екологічного стану природних і 
штучних угрупувань; 
– спостереження за змінами в окремих екосистемах та біосфері в 
цілому, прогнозування їхніх наслідків; 
– створення бази даних та розроблення рекомендацій для 
екологічно безпечного планування господарської і соціальної 
діяльності людини; 
– застосування екологічних знань у справі охорони навколишнього 
середовища та раціонального використання природних ресурсів. 
Яка роль екології у сучасному світі? В першу чергу – це свіже 

повітря, біоресурси і, врешті-решт, життя на планеті. Використовуючи ці 
природні багатства на свою користь, ми забуваємо про те, що, по-перше, 
наносимо шкоду собі, і , по-друге, довкіллю. Варто зазначити, що майже 
всі біоресурси на планеті людина вичерпала. І вона знайшла вихід. 
Який? Дуже простий – створення штучних ресурсів, які майже не 
перероблюються у природі і засмічують не тільки землю, але й повітря і 
водні ресурси також. Як відомо, це все відбивається на рівняхі 
умовахжиття на Землі.  

Заводи, фабрики, комбінати, ГЕС, ТЕС, АЕС… Це далеко не весь 
список того, що найбільш масштабно забруднює та отруює нас та 
навколишній світ.А ситуація на ЧАЕС у 1986 р., внаслідок якої 
утворилася радіаційна хмара, яка не один раз облетіла всю поверхню 
планети? А повторна ситуація, але не така масштабна, на АЕС Фукусіма-
1 у 2011 р.? І це далеко не всі помилки людей, за які вони поплатилися 
найдорожчим – своїм життям. А браконьєрство, внаслідок якого 
безповоротно зник не один вид тварин?... 

Варто зазначити, що сучасна екологічна ситуація у світі, з якою 
пов’язані проблеми охорони і відтворення біологічних ресурсів, склалася 
як наслідок дії таких факторів: ускладнення і кількісного зростання 
антропосистеми (людство як біологічний вид); досягнутого рівня розвитку 
промисловості і сільського господарства; недостатньої уваги збоку 
багатьох урядів і парламентів до екологічних проблем; слабкого 
контролю за станом природних ресурсів [3]. 
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На сьогодні такі терміни як: глобальне потепління, кислотні дощі, 
озонові дірки, радіація не зникають із вжитку, а навпаки, вкарбовуються в 
кожну голову і розповсюджуються як вірус. І це страшно. Слід 
задуматись над тим, що нас чекає в майбутньому. Якщо ми зараз не 

схаменемося і не усвідомимо, до якої катастрофи з кожним днем 
наближаємося, то потімвже буде занадто пізно щось виправляти, а тим 
паче, усвідомлювати. 

Одним із найважливіших завдань екології є оптимізація взаємин між 
людиною, з одного боку, окремими видами та популяціями, 
екосистемами – з другого. Під час проведення досліджень і реалізації 
практичних заходів у цьому напрямі важливим є врахування екологічної 
значущості та реальної господарської важливості кожного виду, популяції 
та екосистеми. У зв’язку з цим збереження всіх видів, популяцій та 
екосистем на нашій планеті вважається екологічно та економічно 
доцільною, а концепція альтернативно корисних і шкідливих є хибною. 

Оптимізація співіснування людини з природою повинна 
супроводжуватися мінімальними втратами врожаю, мінімальними 
збитками, що завдаються живим організмам і неживій природі, спорудам 
і пам’ятникам культури, недопущенням зникнення окремих видів 
тваринного та рослинного світу, запобіганням дискомфорту 
урбанізованого середовища та зростання захворюваності населення – 
все це може бути досягнуто економічною регламентацією господарської 
діяльності людини, для здійснення якої необхідні екологічні знання, 
переконаність в необхідності рішучих дій у галузі охорони природий 
екологічнаосвіта всього населення. 

Виникнення на планеті локальних екологічних катастроф зумовлює 
необхідність розробки дієвих заходів щодо зниження викидів шкідливих 
речовин у навколишнє середовище, створення екологічно ощадливих, 
маловідходних і безвідходних технологій, економії ресурсів. 
Найпоширенішими способами вдосконалення навколишнього 
середовища є висаджування дерев, заміна пластику на інші речовини, 
які розкладаються і не забруднюють планету, економне використання 
паперу, прибирання прилеглих територій тощо.  

З’ясуємо чим небезпечний дим від спалювання рослинних 
залишків? По-перше, дуже часто спалювання сухих рослинних залишків 
призводить до великомасштабних пожеж. По-друге, під час 
спалюванняопалого листя гине безліч дрібних ссавців, комах та 
молюсків, які не здатні врятуватися через свою малорухливість. По-
третє, призводячи до серйозних порушень стану навколишнього 
природного середовища, випалювання завдає непоправної шкоди 
здоров’ю населення. Внаслідок цього відбувається катастрофічне 
поширення ракових захворювань, хвороб легень, різного роду алергій. 

Варто зазначити, що основними принципами охорони 
навколишнього природного середовища є: 
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а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість 
додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання 
природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої 
діяльності; 

б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і 
здоров’я людей; 

в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища; 

г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності 
рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, 
використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, 
широкого впровадження новітніх технологій; 

д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності 
природних об’єктів і комплексів; 

е) науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та 
соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних 
знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та 
прогнозування стану навколишнього природного середовища; 

є) обов’язковість оцінки впливу на довкілля; 
ж) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких 

впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у 
населення екологічного світогляду; 

з) науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої 
діяльності на навколишнє природне середовище. 

ї) вирішення питань охорони навколишнього природного 
середовища та використання природних ресурсів із урахуванням ступеня 
антропогенної змінності територій, сукупної дії факторів, що негативно 
впливають на екологічну обстановку; 

й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі 
охорони навколишнього природного середовища; 

к) вирішення проблем охорони навколишнього природного 
середовища на основі широкого міждержавного співробітництва; 

л) встановлення екологічного податку, рентної плати за спеціальне 
використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів, рентної плати за користування надрами відповідно 
до Податкового кодексу України [4]. 

Інноваційність у сфері екології має ґрунтуватися на розробці й 
використанні ефективних екологічно чистих безвідходних та 
маловідходних технологій, які сприяють зменшенню обсягів розсіюваних 
відходів та споживанню первинних природних матеріальних ресурсів. 

Отже, кожен має усвідомити, що екологія – це, в першу чергу, ми з 
вами. Тож якнайшвидше варто задуматися над нашим із вами способом 
життя і виживання на планеті. Тому давайте поважати  й цінувати нашу 
матінку-природу, яка забезпечує нас життєвонеобхідними ресурсами та 
бережно, раціонально використовувати їх. 
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Річка Гірський Тікич (довжина річки 167 км, площа басейну 

становить 3525 км2) протікає центральною лісостеповою областю 
Придніпровської височини. Бере початок в с. Юшківці Вінницької області, 
протікає через Оратівський район (Вінницька область), 
Монастирищенський, Жашківський, Маньківський та Тальнівський райони 
Черкаської області.  

Сама назва вказує на гірський тип річки: береги її підвищені, 
кам’янисті і в деяких місцях утворюють великі мальовничі скелі. 
Подекуди Гірський Тікич утворює водоспади і нагадує гірську порожисту 
річку. Високий скелястий берег круто обривається до річки. У кількох 
місцях вона перегороджена греблями, які утворюють ставки і 
водосховища гідроелектростанцій [4]. 

Аналіз стану навколишнього середовища басейну річки Гірський 
Тікич з її притокою Тальянкою в межах Тальнівського району станом на 

20182019 рр. свідчить про погіршання екологічної ситуації у цілому. 
Спад економічного розвитку району протягом минулих років призвів до 
того, що побудови багатьох очисних споруд залишилися не виконані, і 
навіть деякі вже діючі перестали працювати. У Тальнівському районі 518 
джерел забруднення довкілля (на 25 підприємствах).  

Проведені нами дослідження показали, що видовий склад 
водних безхребетних об’єднує 50 видів при середній 
чисельності 7,14 особин на 1м2 (табл.1). 

Наведені в таблиці 1 дані свідчать, що видовий склад 
водної фауни відноситься до трьох типів і п’яти класів [1-3]. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%95


 

 44 

Таблиця 1 
Видовий склад і чисельність водних безхребетних  

річки Гірський Тікич  
№ 
п/п 

Тип, клас, вид тварини  
Кількість 
особин 

Співвідношення,  
% 

1 2 3 4 

І. Тип к ільчасті черви  
Клас Малощетинкові  

1 
Дощовий черв`як  7 1,97 

Разом:  7 1,97 

Клас П’явки  

2 Медична п’явка  3 0,84 

3 Мала неспр. кінська п’явка  1 0,28 

4 Велика неспр. кінська п’явка  5 1,41 

5 Молюскова п’явка  18 5,1 

 Разом:  27 7,63 
ІІ. Тип Молюски Клас   

Двостулкові  

6 Шарівка двостулкова  7 1,97 

7 Шарівка рогова  32 9,02 

8 Шарівка річкова  26 7,32 

9 Беззубка звичайна  13 3,66 

10 Перлівниця  5 1,40 

11 Горошина річкова  15 4,23 

 Разом:  98 27,6 
Клас Черевоногі  

12 Котушка рогова  4 1,12 

13 Котушка кілева  1 0,28 

14 Котушка завиток  4 1,12 

15 Ставковик вушковий  3 0,85 

16 Ставковик овальний  5 1,41 

17 Ставковик звичайний  4 1,12 

18 Ставковик малий  4 1,12 

19 Слимак пузирчастий  7 1,97 

20 Лужанка живородка  6 1,7 

21 Бітинія щупальцевидна  6 1,7 

22 Затулка  7 1,97 

 Разом:  51 14,36 
ІІІ. Тип Членистоногі  

Клас Комахи  

23 Водяний ослик  18 5,07 

24 Бокоплав  15 4,22 

25 Дафнія  3 0,84 

26 Циклоп 3 0,84 

27 Рак річковий 4 1,12 

28 Павук сріблянка  3 0,84 

29 Бабка коромисло велике  2 0,56 



 

 45 

1 2 3 4 

30 Бабка плоска  12 3,38 

31 Бабка звичайна  11 3,1 

32 Бабка чотириплямиста  13 3,66 

33 Хребтоплав  9 2,54 

34 Водяний скорпіон  11 3,1 

35 Водомірка  18 5,1 

36 Жук палвунець  1 0,28 

37 Волохокрилець великий  3 0,84 

38 Вогнівка біла (гус.)  2 0,56 

39 Муха-львинка (лич.)  4 1,12 

40 Комар-дзвінець (лич.)  14 3,94 

41 Комар звичайний (лич.)  26 7,32 

 Разом:  172 49,06 

 Всього:  355 100 

Протягом 2018-2019рр.  нами було зібрано 355 особин 
серед яких домінують представники типу Членистоногі – 19 
видів (49,06  %), а за кількістю особин складають – 172 . Серед 
Членистоногих переважають представники класу Комах, серед 
яких домінує комар звичайний  (7,32 %) та водомірка (5,1  %),  
серед Бабок – бабка чотириплямиста (3,66  %) та бабка плоска 
(3,38 %).  

Тип Молюски включає 6 видів (27,6  %) і 98 особин. Клас 
Черевоногі молюски включає 11  видів (14,36 %) і 51 особини. 
Серед них переважають слимак пузирчастий (1,97  %), затулка 
(1,97 %) та ставковик овальний (1,41  %). 

Тип Кільчасті черви включає два класи, до яких 
відноситься 5 видів (9,6  %) і 27 особин, переважають 
представники класу П’явки – чотири види (7,63  %), серед яких 
домінує велика молюскова п`явка  (5,1 %). Клас Малощетинкові 
кільчаки включає один вид (1,97  %) [5-6]. 

Проаналізувавши дані таблиці 2 та 3, ми можемо сказати, 
що домінуючим класом є клас Комахи (49,06  %). Це 
пояснюється тим, що клас Комахи є взагалі найчисельнішим з 
усіх класів на планеті, як по числу видів (більше 1  млн.), так і  
за абсолютною чисельністю особин.  Другим за чисельністю є 

клас Двостулкові (27,6  %). Третім за чисельністю є клас 
Черевоногі (14,36 %). 

Таблиця 2  
Домінуючі види водної фауни безхребетних річки Гірський 

Тікич  

№ п/п  Види 
Кількість 
особин 

Співвідношення 
від загальної 
кількості, %  

1 2 3 4 

1 Шарівка рогова  32 9,02 
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1 2 3 4 

2 Шарівка річкова  26 7,32 

3 Комар звичайний (лич.)  26 7,32 

4 Водомірка  18 5,1 

5 Водяний ослик  18 5,1 

6 Молюскова п’явка  18 5,1 

7 Горошина річкова  15 4,22 

8 Бокоплав  15 4,22 

 
Таблиця 3  

Співвідношення кількості особин безхребетних  тварин по 
класах  

 

№ 
п/п 

Клас  
Кількість  
особин  

Співвідношення 
особин , % 

1 Клас Малощетинкові  7 1,97 

2 Клас П’явки  27 7,63 

3 Клас Двостулкові  98 27,6 

4 Клас Черевоногі  51 14,36 

5 Клас Комахи  172 49,06 

1.  Разом:  355 100 

 
Наглядно співвідношення безхребетних можна 

спостерігати на рисунку 1.  
 

 
 

Рис. 1. Процентне співвідношення між основними класами 
безхребетних річки Гірський Тікич  
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Отже, в  результаті вивчення видового складу, чисельності 
захисних пристосувань та біоценотичних зв’язків водних 
безхребетних річки Гірський Тікич в с.  Житники, с. Шуляки, 
с. Бузівка, с.  Вороне, с . Охматів Жашківського району можна 

зробити наступні висновки:  
1. В умовах дослідження фауна водних безхребетних 

налічує 41 вид, які належать до трьох типів і  7 класів.  
2. Домінуючою групою є тварини з типу Членистоногі, які 

за видовим складом становлять 35,5 % (126 видів), а серед них 
переважають комахи 35,5  % (13 видів). Серед інших тварин 
клас Черевоногі молюски складають 11 видів (14,36  %), клас 
Ракоподібні – 6 видів (12,1 %).  

3. Співвідношення основних екологічних груп за 
характером живлення забезпечує біоценотичні зв’язки і  
динамічну рівновагу даного екологічного угруповання.  

4. Коливання видового складу і чисельності відбувається 
протягом сезону.  Коливання чисельності відбувається під 
впливом абіотичних, біотичних  та антропогенних  факторів.  

5. Вивчення видового складу, чисельності водної фауни 
конкретних екосистем дає можливість прогнозувати зміни, які 
там відбуваються, що дозволить скласти рекомендації по 
оптимізації природних екосистем в розробки основ охорони 
природи.  
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ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІСТ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ 

 
Гребнюк В.В., студент IV курсу 

Герасименко О.В., кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри географії та 
методики її навчання 

 
Важливим показником сталого розвитку регіону є транспортна 

інфраструктура міст, яка є важливим підґрунтям становлення 
господарсько-рекреаційного комплексу регіону. 

Найбільш вживанішим визначення дефініції «місто» надав 
В. Максаковський. Він зазначає, що це населений пункт віднесений 
згідно з законодавством до категорії міст і має, як правило, значну 
(порівняно з сільським поселенням) чисельність населення, зайнятого 
головним чином у промисловості, торгівлі, сфері обслуговування, науці, 
культурі [4, с. 94]. 

О. Топчієв визначає «Місто – це суспільне утворення, яке є 
осередком масового розселення людей і зосередження їх 
суспільнокорисної діяльності в будь-яких формах, крім одержання 
первинних продуктів сільського господарства як єдиного заняття 
населення, і організоване у постійно діючий господарсько-будівельний  
комплекс, розрахований на обслуговування побуту і діяльності 
населення» [9, с. 269]. 

По різному трактують термін «інфраструктура». У Енциклопедії 
сучасної України зазначено, що «інфраструктура – це сукупність 
специфічних форм, методів і процесів, а також різноманітних споруд та 
комунікацій, що забезпечують загальні умови і нормальне 
функціонування економічної, соціальної, екологічної та інших галузей 
життєдіяльності суспільства, його відтворення і розвиток» [2].  

У Оксфордському словнику читаємо визначення «інфраструктура – 
це основні фізичні та організаційні структури та об’єкти (наприклад, 
будівлі, дороги, джерела енергії) необхідні для функціонування 
суспільства чи підприємства» [5]. 

Інфраструктурна мережа поділяється на виробничу (інженерні 
споруди, комунікаційні, природоохоронні,інформаційні мережі та 
структури) та соціальну (житлово-комунальну, транспортну, туристсько-
рекреаційну, освітню, медичну, ринкову, військову, комунікативну, 
екологічну, культурну). Усі інфраструктурні елементи мають 
забезпечувати добробут населення.  

Предметом нашої розвідки була транспортна інфраструктура як 
фактор розвитку міст Центрального регіону. Дослідження проводилось 
шляхом спостереження, аналізу, абстрагування, опису у період 2019-
початку 2020 р. 
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За визначенням М. Баранського, мережа шляхів сполучення є 
каркасом, який формує територію, надає їй певної конфігурації.  

Центральний економічний район складається з двох 
адміністративних областей − Кіровоградської та Черкаської. Містами 

обласного значення регіону, основними промисловими центрами є 
м. Ватутіне, м. Знам’янка, м. Золотоноша, м. Кропивницький, 
м. Олександрія, м. Світловодськ, м. Сміла, м. Умань, м. Черкаси та 
об’єднана територіальна громада з центром у місті обласного значення 
Канів [1; 6]. Основними показниками міста є чисельнсть жителів та 
площа. Найбільшим за чисельністю населення є м. Черкаси (275, 7 тис. 
ос.), а за площею вирізняється м. Кропивницький (103 км²), найменшим є 
м. Ватутіно (37, 9 тис. ос., площа 10,8 км²). 

Розташування району у центральній частині України обумовлює 
специфічний розвиток транспортної системи. Мережа залізничних, 
автомобільних сполучень є важливими інфраструктурними елементами 
регіону. 

Залізничний транспорт у досліджуваних містах відіграє важливу 
роль у вантажоперевезеннях, хоча міждержавних залізничних колій 
через регіон не прокладено. Залізничні мережі забезпечують 
перевезення вантажів, пасажирів. Важливими вузловими станціями 
серед досліджуваних міст є м. Знам’янка, м. Черкаси, м. Сміла 
(Шевченкове). Лінійні станції розміщені у м. Ватутіне, м. Золотоноша, 
м. Канів, м. Кропивницький, м. Олександрія, м. Світловодськ, м. Умань.  

За даними Черкаської обласної державної адміністрації, 
залізничним транспортом у 2018 р. перевезено 2 973,9 тис. т вантажів, за 
даними Кіровоградської обласної державної адміністрації, у 2018 р. 
залізничним транспортом перевезено 7 136,9 тис. т вантажів [8, с.31; 11]. 

Залізничні інженерні комплекси потребують реконструкції та 
удосконалення. 

Автомобільний транспорт відіграє ключову роль у транспортній 
інфраструктурі. Досліджувані міста є важливими транспортними вузлами 
міжнародних магістралей. Серед них вирізняється м. Умань, яка 
знаходиться на перетині європейських магістралей Е95 Санкт-
Петербург(Росія) - Одеса(Україна) та Е50 Брест (Франція) – Махачкала 
(Росія). Через м. Світловодськ, м. Олександрію, м. Кропивницький  
проходить шлях Е584 Галац (Румунія) – Кропивницький (Україна) та 
згадуваний Е50, що збігається з дорогами національного та 
регіонального значення. Так, м. Золотоношу, м. Черкаси, м. Смілу, 
м. Ватутіно, м. Умань з’єднує автомобільне полотно Н16 Золотоноша-
Умань. Автомобільна дорога Н02 Кременець - Софіївка проходить через 
м. Канів. Через згадувані промислові центри Черкаської та 
Кіровоградської областей прокладено автодороги регіонального 
значення Р–10 Канів-Мошни-Черкаси-Червона Слобода-Леськи-
Трушківці-Красносілля. Канів – Чигирин – Кременчук та Р– 71 Одеса – 
Іванівка – Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодисте – Рижавка та ін. 
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Нами було досліджено зовнішній стан автомобільних доріг шляхом 
візуального огляду та моніторингу інформації про стан автомобільного 
покриття у інформаційних засобах масової інформації. Автомобільні 
магістралі Е-95, Е-50, Е-584 періодично реконструюються. Для ремонту 

та будівництва доріг використовують сучасні технології. Виявлено, що 
автомобільні полотна національного та регіонального значення в цілому 
дозволяють здійснювати автотранспортне сполучення, але їх технічний 
стан потребує проведення значних робіт із будівництва, реконструкції, 
капітального ремонту. Певні ділянки існуючої мережі державних і 
місцевих доріг проходять безпосередньо територією населених пунктів. 
Дороги та мости будувалися в 60-80 р.р. минулого століття з 
максимальними обсягами твердого покриття при мінімальних витратах і 
були розраховані на навантаження в межах 6-10 т. Фактично дозволене 
осьове навантаження 11 т, що є на нашу думку, неприпустимим [8, с.35]. 

За даними Черкаської обласної державної адміністрації, 
автомобільним транспортом у 2018 р. перевезено 5372,6тис. т вантажів, 
за інформацією Кіровоградської обласної державної адміністрації, у 2018 
р. автомобільним транспортом перевезено 4924,8 тис. т вантажів [8, 
с.33; 11]. 

Таким чином, розташування міст на перетині важливих 
європейських шляхів створює потенційні можливості для міжнародної 
співпраці, автотранспортного сполучення з іншими регіонами України. 

Серед досліджуваних міст на берегах Кременчуцького 
водосховища розміщені м. Чекаси, м. Світловодськ. У м. Канів у 70-х р.р. 
минулого століття було побудовано судноплавний шлюз з метою 
забезпечення безперебійного пропуску суден, які прямують головною 
водною транспортною артерією України р. Дніпро. Судноплавство на 
Дніпрі розвинуте слабо. В основному, перевозять метал, устаткування, 
залізобетонні вироби, тарно-штучні вантажі; мінерально-будівельні 
вантажі та ін. Для популяризації та відновлення річкового сполучення 
туристичні фірми організовують розважальні тури із залученням закладів 
ресторанного господарства. 

У м. Кропивницький та м. Черкаси працюють аеропорти, які 
забезпечують чартерні рейси та злітні смуги використовують для малої 
та агрохімавіації. У м. Черкаси відбувається реконструкція злітної смуги. 
Крім того, летовище використовують у Черкасах для неавіаційних 
заходів. Тут проводяться аграрні виставки, автомобільні гонки, 
фестиваль «Мрія-Фест» - розважальне дійство для дітей, яке включало і 
показові польоти малої авіації. За інформацією ЗМІ, летовище у 
м. Кропивницький з часом отримає статус міжнародного, має 
розпочатись реалізація проекту реконструкції злітно-посадкових смуг [3; 
10; 11]. 

У всіх досліджуваних містах є покриття мережею Інтернет 3G, 
мобільною мережею Київстар, Lifecell, Vodafone Україна. 
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Отже, транспортна мережа, її функціонування є важливим 
показником сталого розвитку досліджуваної території. Залізнична, 
автомобільна мережі, створені у 60-70 рр. минулого століття потребують 
реконструкції та відновлення. Проводяться частково ревітаталізаційні 

заходи з відновлення транспортної інфраструктури.  
Стаття не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Перспективу 

подальших досліджень вбачаємо у вивченні функціонального підходу до 
транспортної інфраструктури та ін. 
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водних об’єктів набуває екологічно-шкідливих властивостей (токсичність, 
канцерогенність, тератогенність, мутагенність тощо) в основному в 
результаті надходження шкідливих речовин із зворотними водами. При 
рівнях вмісту забруднюючих речовин у зворотних водах 1000 ГДК і 

більше в воді водойм спостерігаються більше ніж 100-кратні 
перевищення ГДК і 85-115 кратні в питній воді. 

В такій ситуації орієнтація на санітарний контроль якості води в 
пунктах водокористування населення, прийнята ще в 30-40-і роки, не 
забезпечує дотримання безпечних рівнів забруднення вод, так як не 
дозволяє виявити джерела забруднення і попередити їх.  

Необхідне створення ефективного державно-правового механізму, 
що дозволяє прийти до профілактичного принципу охорони вод в 
інтересах здоров’я населення. Центральне місце в цій проблемі повинне 
приділятися санітарному контролю зворотних вод підприємств-
водокористувачів. Такий підхід існує у Великобританії, Німеччині, 
Франції. 

Реалізація профілактичного принципу в сучасних господарських 
умовах України зустрічає серйозні перешкоди. Економічна криза і зміна 
адміністративної системи привели в галузі водокористування до 
значного зменшення впливу на водні об’єкти великих стаціонарних 
точкових джерел забруднення. Зріс внесок в забруднення дрібних, 
територіально розподілених і нерегулярно функціонуючих джерел, що 
використовують в своїх процесах широкий спектр речовин, в більшості 
закордонного виробництва. 

Діюча система контролю санітарного стану вод базується на 
фіксованому і обмеженому переліку показників, в тому числі гігієнічно 
малозначимих. В той же час із 1500 норм ГДК поверхневих вод 
санітарними службами практично контролюються 17-20 показників, а в 
питній воді – декілька десятків [1].  

Ці причини не дозволяють організувати ефективний контроль 
встановлених норм якості вод на основі попередніх принципів. Необхідна 
нова стратегія регламентування екологічно шкідливих властивостей, 
спрямована від оцінки шкідливості води в пунктах водокористування до 
нормування небезпечних властивостей зворотних вод. 

Така стратегія повинна передбачати можливість організації 
оперативного і широкомасштабного контролю економічно небезпечних 
властивостей зворотних вод не тільки великих і ефективно керованих 
водокористувачів, але і дрібних підприємств різних форм власності, що 
мають варіабельні технології. При організації вказаного механізму 
особливу роль відіграє обмеження екологічно небезпечних властивостей 
зворотних вод, які роблять основний внесок в негативний вплив 
навколишнього середовища на здоров’я населення, встановлення таких 
меж для зворотних вод і профілактичним заходом, що забезпечує 
попередження погіршення якості питної води і збереження здоров’я 
населення. Тому завданням гігієнічного регламентування повинно бути 
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нормування (встановлення граничних значень) екологічно небезпечних 
властивостей зворотних вод. Метою вирішення цього завдання є 
забезпечення нормативних властивостей води в місцях 
водокористування населення. 

З точки зору шкідливості для людини найбільше значення мають 
токсичні властивості зворотних вод. В той же час компоненти зворотних 
вод, що мають токсичну дію і відносяться до 1 і 2 класів небезпеки, 
характеризуються високою кумулятивністю і здатністю викликати 
віддалені ефекти [1].  

Нормування токсичних властивостей води в сучасній водній 
токсикології здійснюється двома способами: 1) на рівні регламентації 
вмісту окремих токсичних речовин; 2) на рівні появи феномену 
токсичності.  

Перший спосіб найбільш розроблений і аргументований. В його 
рамках для багатьох токсичних речовин встановлені нормативи ГДК. 
Основними галузями використання першого способу є державний 
моніторинг вод, системи нормативів ГДС, гігієнічні вимоги до складу води 
джерел питного водозабезпечення і якості води централізованого 
господарсько-питного водозабезпечення. 

Другий спосіб лише недавно почав використовуватися для 
забезпечення екологічної безпеки водовідведення. Він реалізується за 
допомогою метода біотестування води. Біотестування використовується 
для визначення токсичності окремих речовин, суміші речовин не 
ідентифікованого складу стічних і природних вод. Воно було введено як 
обов’язковий елемент системи контролю якості вод в лабораторіях 
комітетів з охорони природи в Україні – з 1992 р. [2, 3].  

Останні роки біотестування використовується в галузі нормування 
токсичних властивостей зворотних вод. Токсичні властивості води, які 
виявляються шляхом біотестування, включені в додаток до списку 
обов’язкових показників, нормованих у всіх випадках відведення 
зворотних вод в водні об’єкти [4]. 

В гігієнічній практиці для оцінки екологічної небезпеки вод в 
останній час велика увага приділялась інтегральним показникам 
визначення токсичності, що базується на результатах біотестування 
води на дафніях. Роль цього тексту і значення його результатів для 
гігієнічних досліджень відображена в «Технологиї очистки природних 
вод». Дані, отримані методом біотестування, вважаються достатніми для 
токсикологічної оцінки зворотних вод водокористувачів. Але гігієнічні 
нормативи екологічно шкідливих властивостей зворотних вод до цього 
часу не розроблені. 

Основні принципи нормування токсичних властивостей зворотних 
вод отримали розвиток в Постанові КМ України «Перелік забруднюючих 
речовин, скидання яких нормується» від 11 вересня 1996 р. № 1100 [5].  

В галузі регулювання використання і охорони вод встановлені два 
нормативи токсичних властивостей вод: 1) "... стічна вода на випуску в 
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водний об’єкт не повинна здійснювати гострого токсичного впливу на 
тест-об’єкти"; 2) "... вода водного об’єкту в контрольному створі не 
повинна здійснювати хронічного токсичного впливу на тест об’єкти". 

Перевірка дотримання вказаних нормативів здійснюється шляхом 

лабораторного експерименту на тест-об’єктах (бактеріях, водоростях, 
ракоподібних, рибах тощо). При цьому для зворотних вод визначається 
наявність (відсутність) токсичної дії в короткочасному біотестуванні (до 
96 годин). Висновок про токсичність зворотних вод робиться на основі 
встановленого в методиках критерію токсичності: величини показника 
патологічних змін або загибелі організму [4].  

З метою вдосконалення екологічного контролю зворотних вод 
використовується система токсикологічних нормативів, що реалізується 
шляхом визначення рівнів гострої летальної токсичності (ЛТ) зворотних 
вод на одному з видів ракоподібних-дафніях, представникові 
прісноводного зоопланктону. Ця система включає фактичний (ФУТ), 
тимчасово погоджений (ТПЛТ) і гранично допустимий (ГДЛТ) рівні 
токсичності, що є кількісними показниками токсичних властивостей. Але 
практичне використання даної системи в санітарно-гігієнічній діяльності 
ускладнюється її методологічними недоліками, недоопрацюванням. 
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Актуальність статті пояснюється тим, що потужний природно-
ресурсний потенціал, сприятливі природні умови та розташування 
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території України неабияк виділяють її з поміж інших країн світу та 
можуть сприяти екстенсивному сільськогосподарському та 
промисловому виробництву товарів і послуг у достатній кількості для 
забезпечення потреб суспільства, при цьому збільшувати площу земель 

природно-заповідного фонду. Адже науково-технічний прогрес відкриває 
можливості не лише для задоволення матеріальних чи духовних потреб 
людини, але є передумовою для створення шляхів збереження 
біорізноманіття та підтримання екологічної рівноваги. На розвиток 
природно-заповідного фонду безпосередньо впливає законодавча база, 
яка не має механізму виконання, недосконала система управління в цій 
сфері, низький рівень фінансування та матеріально-технічного 
забезпечення, відсутність механізму оцінки за порушення режиму на 
території природно-заповідного фонду тощо. Існування великої кількості 
проблем у галузі природно-заповідного фонду породжує інтерес до 
дослідження його стану та вдосконалення організаційно-економічного 
механізму його використання та відтворення на засадах сталого 
розвитку обґрунтування підходів щодо розв'язання правових, 
організаційно-економічних та інших проблем.  

Окремі аспекти розвитку природно-заповідного фонду 
розглядаються у працях: М.Д. Гродзинського, Б.М. Гірного, 
О.Ю. Коваленка, Д.В. Крилова, А.В. Шлапак, А.Ю. Якимчук та ін. 
Натомість проблеми щодо вдосконалення еколого-економічного 
механізму управління природокористуванням розглядали такі науковці, 
як: Ю.Ю. Туниця, В.А. Андронович, Є.О. Варивода. Більшість наукових 
праць з питань розвитку та використання природно-заповідного фонду 
орієнтовані на дослідження їх географічного розташування або оцінку 
окремих об'єктів. Незважаючи на значущість і вагомість уже здійснених 
досліджень, проблеми створення та розвитку територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду вивчена недостатньо. 

Метою статті є дослідження тенденцій розвитку природно-
заповідного фонду України у ХХ ст. 

Ще на початку XX ст. робилися спроби скоординувати державне 
управління заповідною справою України в межах єдиного центру: з 
1919 р. існувала Секція з охорони природи, а з 1924 р. – Комісія з 
охорони природи в структурі Сільськогосподарського наукового комітету 
УРСР. У другій половині 20-х – 30-ті рр. XX ст. відбувається розширення 
та диференціація управлінських функцій у структурі владних органів. Так, 
у цей період управління заповідниками здійснювалося таким чином: у 
компетенції Народного комісаріату освіти знаходились заповідники 
місцевого значення (Хомутівський степ, Кам'яні Могили, Білосарайська 
коса, Парасоцьке), що підпорядковувались краєзнавчим музеям. 
Народний комісаріат з питань землі відав заповідниками 
республіканського значення (Конча-Заспа, Лісостеповий – Канівський, 
Асканія-Нова, Приморські, Піщані). Три заповідники: Карлівський 
(Академічний степ), Прохорівський (ім. М. Максимовича) і Гористе 
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знаходились у віданні Всеукраїнської Академії наук. Створення цих 
об'єктів заповідання відбувалося за рішенням місцевої влади та, 
відповідно, урядовими рішеннями. 

З лютого 1940 р. (з перервою на час війни) до серпня 1951 р. 

природно-заповідною справою, у тогочасному розумінні цієї 
організаційно-розпорядчої діяльності, керував єдиний урядовий орган – 
Главк по заповідниках при Раді Міністрів УРСР. Тобто традиційно на 
теренах України існувала управлінська структура заповідними справами 
з певними державними централізованими повноваженнями, що 
визначалися часом і політичною «доцільністю влади робітників та 
селян». 

З часу створення Державного комітету УРСР з охорони природи (у 
межах загальносоюзного Комітету, а потім Міністерства охорони природи 
у 1986 р.) справою заповідників в Україні займався відповідний його 
відділ. За період до 1991 р. було багато зроблено для упорядкування 
природно-заповідного фонду, напрацювання нормативно-правової бази 
діяльності заповідних установ у нових умовах, встановлення 
міжнародних зв'язків співробітництва та ін. 

З початку діяльності новоствореного Державного комітету охорони 
природи (у 1992 р.) уперше на теренах незалежної України почала 
формуватися єдина державна система управління природно-заповідною 
справою через Головне управління національних природних парків і 
заповідної справи. 

Усі наступні структурно-інституціональні трансформації головного 
державного урядового органу з охорони навколишнього природного 
середовища і передання функцій управління природно-заповідним 
фондом спеціально визначеному підрозділу (Державній службі 
заповідної справи, 2001 р.) відбувалися «шляхом спроб і помилок» для 
керівних органів влади України (Президентів, Верховної Ради, Кабміну) в 
пошуках оптимальної організаційно-функціональної форми. 

У межах адміністративних реформ каденції президентів Л. Д. Кучми 
та В. А. Ющенка зусилля спрямовувалися, в основному, на механічні 
зміни кількості чиновників центральних органів виконавчої влади (у тому 
разі й у межах Державної служби заповідної справи) замість оптимізації 
перерозподілу правоналежності та функцій управління природно-
заповідним фондом. За цей період було прийнято ряд рішень на вищому 
державному рівні, які лишень тимчасово змінили підпорядкування 
Держслужби заповідної справи відомству, головним завданням якого 
були розвідка й розробка надр, тобто їх експлуатація (Комітет природних 
ресурсів, 2003 рік). Не багато змін внесли і наступні рішення влади, 
завдання за якими й на сьогодні не виконані до кінця: 

- Указ Президента України № 1039 «Про заходи щодо 
підвищення ефективності державного управління у сфері охорони 
навколишнього природного середовища та використання природних 
ресурсів» (від 15 вересня 2003 р.); 
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- Указ Президента України № 317 «Про внесення змін до указів 
Президента України» (від 6 березня 2004 р.); 

- Постанова Верховної Ради України № 1396 «Про невідкладні 
заходи щодо забезпечення додержання законодавства у межах 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду України» (від 11 
листопада 2004 р.); 

- Постанова Верховної Ради України № 838 «Про заходи щодо 
дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні» (від 23 травня 
2005 р.) та ін. 

Потрібен був досвід управлінських помилок і негативна міжнародна 
реакція на порушення взятих міжнародних зобов'язань у сфері охорони 
довкілля, щоб відновити адміністративну вертикаль Міністерства 
навколишнього природного середовища через структуру Державної 
служби заповідної справи. Україна з моменту здобуття незалежності 
підписала численні конвенції в галузі охорони природи (загалом близько 
20), серед яких: Конвенція про збереження біологічного різноманіття, 
Рамсарська конвенція про охорону водно-болотних угідь, Конвенція про 
захист видів диких тварин, що мігрують, тощо. Відповідно до їх 
положень, якщо міжнародним договором, укладеним Україною, 
встановлені інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України 
про природно-заповідний фонд, то застосовуються правила 
міжнародного договору. Саме такий правовий імператив щодо статусу 
заповідних територій визначає природно-заповідний фонд України 
вузловими елементами створення національної екологічної мережі, яка 
повинна стати частиною загальноєвропейської системи. На підставі цих 
міжнародних документів і ухвалено Закон України «Про формування 
загальнодержавної національної екологічної мережі України на період 
2000 – 2015 років». 

На рис. 1. наводимо структуру природно-заповідного фонду України 
за відомчою приналежністю (в основних своїх формах організації). 

Таким чином, на кінець 2017 р. Міністерство охорони 
навколишнього природного середовища України у своєму віданні мало з 
4 біосферних заповідників 1, із 17 природних заповідників йому 
підпорядковано тільки 4, з 13 національних природних парків – тільки 6. 
Усі інші природно-заповідні установи, у тому числі й інших статусів 
заповідання (регіональні ландшафтні парки тощо), знаходилися в 
підпорядкуванні майже десятка інших відомств. 

Початок ХХІ ст. можна охарактеризувати як період росту 
просторової структури природно-заповідного фонду. Саме в 2000 р. 
розпочала діяти загальнодержавна програма формування національної 
екомережі України на період 2000 – 2015 рр., яка постановила завдання 
збільшити відсоток заповідності до 10,4% (на той час частка природно-
заповідного фонду становила лише 4%) загальної території країни [1]. 
Водночас, у 2011 р. в ЗУ «Про основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2020 року» відзначено 
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необхідність розширення площі природно-заповідного фонду до 10% у 
2015 р. та до 15% загальної території країни у 2020 р [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Заповідники України та їх відомча приналежність, од. 
 

Станом на 01.01.2018 р. природно-заповідний фонд України налічує у 

своєму складі 8296 об'єктів загальною площею 4,3 млн. га (фактична 
площа 3,9 млн. га) в межах території України, що становить 6,6% 
території України. Зважаючи на те, що 2015 р. був завершальним роком 
програми формування національної екомережі України, а головним 
показником є декларований показник заповідності 10,4%, то можна 
стверджувати, що ця програма не виконана. Із загальної кількості об'єктів 
природно-заповідного фонду 663 об'єкти загальнодержавного значення. 
Впродовж 1992 – 2016 рр. кількість об'єктів природно-заповідного фонду 
збільшилась на 47%, серед яких 21% починаючи з 2000 р., а площа 
майже втричі (з 1,2 до 4,3 млн. га) (рис. 2). Більшу половину (56%) площі 
природно-заповідного фонду України займають об'єкти 
загальнодержавного значення. Серед них 19 природних і 5 біосферних 
заповідників, 49 національних природних парків, 320 заказників, 136 
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пам'яток природи, 18 ботанічних садів, 20 дендрологічних та 7 
зоологічних парків, 89 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва. 

 
Рис. 2. Динаміка кількості та площі об'єктів природного заповідного 

фонду України, 1992 – 2016 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі даних [2]. 
 
Темпи створення нових об'єктів природно-заповідного фонду 

призупинились у 2005 – 2007 рр. як на місцевому рівні, так і 
загальнодержавного значення. Так, у 2005 р., 2006 р., 2008 р. та 2012 – 
2015 рр., площа природно-заповідного фонду збільшувалась лише на 
0,1% від площі держави, у 2007 р. – 0,2%, у 2009 р. –  0,5, 2010 р. – 0,4 та 
в 2011 р. – 0,2%. Це пов'язано із тим, що у більшості областей впродовж 
2005 – 2008 рр., не було створено жодного об'єкта природно-заповідного 
фонду. Серед таких Миколаївська, Івано-Франківська, Закарпатська, 
Кіровоградська, Дніпропетровська та ін., а об'єкти, які й створювались в 
цей період мали площу десятки або сотні га, при потребі створення 
десятків тисяч га у кожній області. 

Частка площі природно-заповідного фонду в адміністративних 
областях суттєво коливається. Найменшою (до 3%) вона є в 
Миколаївській, Харківській, Вінницькій та Дніпропетровській областях, 
найбільшою (13 – 20%) – у Закарпатській, Івано-Франківській, 
Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях (рис.3). 

Варто зауважити, що здебільшого віддають перевагу створенню 
об'єктів місцевого значення, ніж загальнодержавного. Наприклад, у 
2009 р. із 183 створених об'єктів природно-заповідного фонду держави 
площею 319,9 тис. га лише 22 (серед яких 18 національних природних 
парків) загальнодержавного значення площею 267 тис. га, решту (52,9 
тис. га) займають 161 об'єкт місцевого значення. Однак, починаючи з 
2010 р., створення об'єктів природно-заповідного фонду 
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загальнодержавного значення відбувалось значно повільніше лише – по 
1 – 2 об'єкти. 

 

 
Рис. 3. Площі природно-заповідного фонду в розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць України у 2018 році р., % 
Джерело: розраховано на основі даних [2]. 

 
Із всіх категорій природно-заповідного фонду у період 2004 – 

2015 рр. найбільше зросла площа національних природних парків – на 
640,7 тис. га (34 одиниці), заказників – на 310,3 тис. га (483 одиниці) та 
регіональних ландшафтних парків – на 180,7 тис. га (37 одиниць). 

У результаті дослідження встановлено, що однією з основних 
причин затримки та перешкод у створенні нових об'єктів природно-
заповідного фонду, розвитку природоохоронних територій є протидія 
місцевих органів влади, яка, в більшості випадків, пов'язана з 
нерозумінням економічної, соціальної та екологічної ролі природно-
заповідного фонду та його впливу на розвиток регіону. В Україні 
інституційне середовище створене у такий спосіб, що розв'язання будь-
яких проблем місцевого рівня покладено на районні державні 
адміністрації, адже саме вони мають забезпечувати виконання законів, 
указів Президента та Кабінету Міністрів України, інших органів 
виконавчої влади вищого рівня, державних і регіональних програм з 
охорони довкілля, зокрема розвиток мережі природно-заповідного 
фонду, а також забезпечувати взаємодію з органами місцевої влади. 
Проведені дослідження екологічною групою «Печеніги» 
продемонстрували, що є такі керівники районних державних 
адміністрацій, які не лише не знають площі об'єктів природно-
заповідного фонду свого регіону, а й вважають, що вже існуючі об'єкти 
заважають розвитку економічному розвитку району [5]. 
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Впродовж 2014 – 2017 років прийнято 6 Указів Президента України 
якими, що збільшило площу ПЗФ на 319,2 тис. га: 

• створено Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний 
заповідник загальною площею 226964,7 га; 

• створено національний природний парк 
«Нижньодніпровський» загальною площею 80177,80 га; 

• створено 10 нових об'єктів природно-заповідного фонду інших 
категорій загальною площею біля 4000 га; 

• збільшено площу природного заповідника «Єланецький степ» 
на 1334,95 га 

• збільшено площу національного природного парку 
«Голосіївський» в м. Києві на 6462,62 га; 

• збільшено площу ще 4 об'єктів природно-заповідного фонду 
інших категорій на 258 га. 

У рамках реалізації проекту «Збереження карпатських пралісів» 
підготовлено матеріали щодо доцільності розширення територій 9 
національних природних парків: «Черемоський», «Верховинський», 
«Вижницький», «Гуцульщина», «Сколівські Бескиди», «Синевир», 
«Зачарований край», Карпатського, Ужанського. 

Постійним комітетом Бернської конвенції про охорону дикої флори і 
фауни та природних середовищ існування в Європі схвалено перелік з 
271 Смарагдового об'єкта в Україні, які стали основою Смарагдової 
мережі нашої держави. Список водно-болотних угідь міжнародного 
значення, що формується на виконання Рамсарської конвенції про 
водно-болотні угіддя, поповнився 6 водно-болотними угіддями 
міжнародного значення України загальною площею більше 41 тис. га. 
Розпочато впровадження українсько-німецького проекту «Підтримка 
природно-заповідних територій в Україні», вартістю 14 млн. євро за 
фінансової підтримки ФРН. 

В установах природно-заповідного фонду діють 37 екоосвітніх 
центрів, 37 музеїв або музейних кімнат, 85 еколого-освітніх стежок 
протяжністю 423,27 км, 64 шкільних та студентських екологічних гуртків. 

Таким чином, темпи розвитку природно-заповідного фонду 
відстають від задекларованих у програмних документах. Це пов'язано із 
рядом проблем у законодавчій, економічній, технічній та інших сферах, 
які взаємодіють між собою. Адже розроблення та прийняття нових 
законодавчих актів, приведення у відповідність законодавчої та 
інституційної бази та спрощення процедури створення об'єктів природно-
заповідного фонду безумовно буде позитивним зрушенням та сприятиме 
кількісному розширенню. Однак не врахування економічної, соціальної 
чи іншої складової призведе до втрати існуючих об'єктів природно-
заповідного фонду. Оскільки, переслідуючи ціль досягнути 15% 
заповідності та створюючи об'єкти природно-заповідного фонду, при 
цьому неналежно забезпечуючи фінансово, матеріально, не 
контролюючи використання елементів природно-заповідного фонду, не 
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інформуючи населення про його цінність функціонування, та не 
залучаючи кваліфікованих фахівців до заповідної сфери призведе до 
самовільного захоплення та не цільового використання територій 
природно-заповідного фонду. Тому існуючі проблеми у заповідній справі 

необхідно вирішувати комплексно. 
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Створення сприятливого і привабливого іміджу регіону багато в 

чому залежить від політичних, економічних і соціальних факторів 
розвитку регіону і країни в цілому. Імідж регіону, як і імідж країни, може 
бути внутрішнім – це образ регіону, який представляє населення, що 
проживає на даній території, і зовнішнім. Зовнішній імідж формується на 
основі інформації в ЗМІ, рейтингів, різних показників, що характеризують 
економічну, політичну, соціальну і культурну сфери життя регіону. На 
його формування також впливають чутки, розповіді, враження і 
стереотипи людей, які не проживають на даній території. У більшості 
випадків зовнішній і внутрішній імідж не збігаються, і відмінності між ними 
можуть бути дуже значними [3]. 

Однак, імідж, що склався у жителів регіону, завжди більш 
об'єктивний, ніж імідж, що склався серед жителів інших територій. 



 

 63 

Причина цього – власний досвід, тобто об’єктивне бачення реальної 
ситуації в регіоні. 

Привабливий імідж території сприяє прискоренню її соціально-
економічного розвитку, а також просуванню загальнодержавних і 

регіональних економічних і політичних проектів. 
Отже, позитивний імідж території в умовах сучасного 

інформаційного суспільства та глобалізації – це нагальна потреба. 
Стратегічним орієнтиром привабливості території Черкаського 

регіону виступає: 
 вигідне економіко-географічне положення – Черкаська 

область розташована в центральній частині України;  
 значна частка природних ресурсів (земельних, водних, 

мінеральних) :  
– земельний фонд Черкаської області складає 2091670 га, з них 

1451003 га займають сільськогосподарські угіддя, де виробляється шість 
відсотків загальнодержавного обсягу валової сільської продукції. У 2018 
році її обсяг зріс на 22,5 % до рівня 2017 року і складав 16,2 млрд. грн. (4 
місце серед регіонів України). За родючістю земель Черкащина посідає 
перші місця в державі. Саме черкаські чорноземи визначають високий 
рівень розвитку сільського господарства, де працює третина 
працездатного населення регіону [5]. 

– По території Черкаської області протікає 1037 річок, найбільша з 
них р. Дніпро (в межах області – 150 км), 7 середніх річок: Рось, Тясмин, 
Гнилий Тікич, Гірський Тікич, Супій, Ятрань, Велика Вись, малі річки, 
струмки, ставки. Основними джерелами водопостачання області є 
Кременчуцьке водосховище, річки Гнилий Тікич, Рось, Тясмин та 
підземні водозабори. На території області (станом на 01.01.2019) 
розвідані запаси підземних питних і технічних вод на 23 родовищах, які 
включають 60 ділянок та підземних мінеральних вод на 7 родовищах, з 
яких розроблялись 2 ділянки (Родовище Мошногірське (ПрАТ "Санаторій 
"Мошногір'я"), Родовище Тальнівське (ТОВ "Тальнівський завод 
"Мінводи"). Мінеральні води, що розробляються, відносяться до типу 
радонових, а також малої, середньої та високої мінералізації без 
специфічних компонентів та властивостей і природно-столових. 
Експлуатаційні запаси підземних мінеральних вод Черкаської області 
використовуються лише на 1,44 %, тому можна вважати, що всі 
неосвоєні експлуатаційні, а також оцінені запаси, що не пройшли 
державну експертизу, є перспективними на подальше використання і 
створення позитивного іміджу регіону [6]; 

– На території області зустрічаються родовища горючих, рудних 
(металевих), нерудних (неметалевих) корисних копалин, мінеральні 
води. Особливо область багата на нерудні корисні копалини – граніти, 
глини (бентоніти і каоліни). На території області розробляється 
найбільше родовище бентоніту – Черкаське, на якому зосереджено 
понад 85% усіх затверджених запасів України. Неподалік сіл Мурзинці і 
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Неморож Звенигородського району, с. Новоселиця Катеринопільського 
району залягають високоякісні вогнетривкі глини – каоліни. Майже 
повсюдно на території області поширені кварцеві піски. Серед паливних 
ресурсів переважає буре вугілля та торф. Родовища бурого вугілля 

знаходяться у Звенигородському, Катеринопільському районах 
(Мокрокалигірське родовище бурого вугілля), родовища торфу – біля 
смт. Ірдинь Черкаського району [6]. 

У 2019 році в Черкаській області в основному розроблялись 
родовища цегельно-черепичної сировини, каменю будівельного, піску 
будівельного, каменю облицювального. 

 Розвинутий промисловий сектор: 
– Черкащина знаходиться серед лідерів з виробництва мінеральних 

добрив, автобусів, вантажних автомобілів, фармацевтичної продукції та 
тканин. За 2019 року в області вироблено більше 90% вантажних 
автомобілів та майже половина автобусів від загальнодержавних 
обсягів. Темпи виробництва промислової продукції за основними видами 
діяльності становили 101,3% (по Україні – 100%), що відповідає 10 місцю 
у рейтингу областей. Обсяг реалізації промислової продукції за 10 
місяців 2019 року становив 60,8 млрд. грн. (2,9 % від 
загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції). Серед 
промислових підприємств області найбільшу частку в обсягах реалізації 
промислової продукції мають: ПАТ "Азот", ТОВ "Юрія-ФАРМ", ПАТ 
"Черкаський шовковий комбінат", ТОВ "ММ Пекеджінг Україна", ТОВ 
"Фабрика агрохімікатів", ТОВ "Ергопак"; ДП "Автоскладальний завод 
№2", ПАТ "Богдан Моторс", ПАТ "Укрп’єзо", ДП НВК "Фотоприлад", ДП 
"Оризон-Навігація", ПАТ "Черкаський шовковий комбінат" [2]. 

 Розвинутий сільськогосподарський сектор: 
– У сільськогосподарському секторі Черкаського регіону за роки 

незалежності відбулося багато позитивних зрушень: докорінно 
перебудовано земельні та майнові відносини, створено організаційно-
правові структури ринкового спрямування на основі приватної власності 
на землю та майно індивідуальної, сімейної та колективної форм 
організації праці. Черкаська область є лідером у виробництві 
сільськогосподарської продукції у розрахунку на душу населення. У 2019 
році Черкащина вкотре зібрала найбільший у державі врожай зернових 
та зернобобових культур – 4,2 млн. тонн зерна і вкотре посіла перше 
місце в Україні з урожайності (62,1 ц/га), ще раз підтвердивши своїми 
досягненнями статус аграрної області [5, 7]. Все це сприяє формуванню 
позитивного іміджу області.  

 Розвинута транспортна інфраструктура:  
– Наявність аеро- та річкових портів, автомобільних та залізничних 

доріг в безпосередній близькості один від одного. Аеропорт в обласному 
центрі має можливість приймати міжнародні рейси, 3 пасажирські та 2 
вантажні річкові порти забезпечують перевезення вантажів та пасажирів 
в регіони, що розташовані вздовж Дніпра та до портів Чорного моря. 

http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2019/pr_realiz_1910.pdf
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3529/159/139660/
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Через область проходять автомобільні шляхи державного значення. 
Магістральні залізничні та шосейні дороги області з'єднують з Києвом, 
Москвою, Санкт-Петербургом, портами Чорного моря, індустріальними 
центрами України та зарубіжжя. У м. Сміла розташований великий 

пасажирський і вантажний залізничний вузол – станція імені Т.Г. 
Шевченка [4].  

 Наявність значної кількості об’єктів історико-культурної 
спадщини та природно-заповідного фонду (який може збільшуватись в 
подальшому).  

– Географічне розташування Черкаської області є сприятливим для 
активізації туристичної діяльності. У регіоні для розвитку туристично-
рекреаційної сфери є ряд передумов: розгалужена мережа транспортних 
коридорів, наближеність до столиці держави, можливість залучення всіх 
видів транспорту, сприятливий клімат для інвесторів, умови для розвитку 
екотуризму та розбудови туристично-рекреаційних комплексів, історико-
культурний потенціал, мальовничі ландшафти, привабливі туристичні 
маршрути, архітектурні пам’ятки, мережа територій та об’єктів природно-
заповідного фонду [4]. 

До послуг туристів в Черкаській області – 9 національних та 
державних історико-культурних і природних заповідників, а також 
Національний дендрологічний парк „Софіївка“, які є найбільш 
відвідуваними туристичними центрами регіону. Для Черкащини 
традиційними асоціаціями у споживачів туристичних послуг є: «земля 
Тараса і Богдана», Чигиринщина – земля козацтва, Кам’янка – місто 
натхнення О. Пушкіна та П. Чайковського. Проте історико-культурний 
напрям в туризмі все більше потребує додаткових атракцій – подієвого 
туризму, фестивальних заходів, без яких Черкащина залишатиметься 
об’єктом екскурсійного відвідання, а не довготривалих туристичних 
маршрутів [1]. 

 Наявність значної кількості освітніх закладів:  
Привабливість Черкаської області пов'язана також з освітньою 

діяльністю, оскільки в Черкасах і Умані знаходяться одні з кращих ВНЗ 
України, такі як ЧНУ імені Богдана Хмельницького, УДПУ імені Павла 
Тичини, Уманський національний університет садівництва тощо. Ці 
навчальні заклади за рейтингом посідають чільне місце серед 
вітчизняних і світових навчальних закладів. Так, за результатами 
академічного рейтингу закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна», 
у 2019 році, ЧНУ піднявся на 8 позицій та посідає 101 місце, УДПУ 
покращив свої показники, піднявшись на 26 позицій, і тепер знаходиться 
на 110 місці; Уманський національний університет садівництва впевнено 
заявив про себе на світовій освітній арені, посівши третє місце серед 
закладів вищої освіти України у світовому рейтингу UI Green Metric World 
University Rankings-2018 [8], а це означає що престиж освіти в Черкаській 
області росте, а з ним росте і імідж регіону, як області, де молодь може 
отримати якісну освіту і реалізувати себе в науці. 
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ПРОМИСЛОВІ ЛАНДШАФТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Козинська І.П., викладач кафедри  
географії та методики її навчання;  

Смуток Р.Д., магістрант 
 
Сьогодні, ландшафти, створені в результаті промислової 

діяльності, стають невід’ємною характерною рисою Кіровоградщини. 
Безумовно, що провідну роль в їх формуванні (кар’єри, відвали) відіграє 
техніка. Враховуючи особливості розвитку, ландшафтну структуру та 
вплив на оточуюче середовище, промислові ландшафти доцільно 
поділяти на власне промислові та гірничопромислові. Розглянемо 
промислові ландшафти Кіровоградської області, які сформувалися під 
впливом видобутку корисних копалин, зокрема уранових руд. 

Промислові ландшафти (ПЛ) – це природно-господарські 
геосистеми, що включають матеріально, енергетично і організаційно 
взаємопов'язані природні, промислові і соціальні підсистеми. 
Ландшафтні комплекси в них модифіковані відповідно до технологічних 
особливостей промислового виробництва. ПЛ можна розглядати як 
геотехнічні системи [9], що орієнтовані на створення тих чи інших 

https://www.oporaua.org/author/zakhar-kolisnichenko
https://www.oporaua.org/author/zakhar-kolisnichenko
https://www.oporaua.org/article/vybory/parlamentski-vybory/political_map19/19649-politichna-karta-cherkaskoyi-oblasti
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http://monrada.gov.ua/novini/socialnoekonomichne-stanovische-cherkaskoi-oblasti-za-2019-rik/
http://monrada.gov.ua/novini/socialnoekonomichne-stanovische-cherkaskoi-oblasti-za-2019-rik/
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https://www.udau.edu.ua/ua/news/umanskij-nus-sered-lideriv-svitovogo-rejtingu-universitetiv-ui-greenmetric-world-uniniversity-rankings.html
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матеріально-енергетичних цінностей.  
Природна підсистема сучасних ПЛ, як правило, глибоко техногенно 

змінена. Зміни охоплюють практично всі природні компоненти вихідних 
ландшафтів (морфолітогенну основу, приземну атмосферу, води, біоту, 

грунти). 
Промислова підсистема ПЛ включає в себе виробничі об'єкти (цехи, 

механізми та інше обладнання). Її створення і функціонування веде до 
появи в ПЛ специфічних техногенних речовин, видів додаткової енергії і 
структурних елементів або об'єктів – будівель, інших інженерних споруд. 

Важливу роль у функціонуванні ПЛ відіграє соціальна підсистема, 
що включає робочі колективи підприємств з їх навичками і 
інтелектуальним потенціалом, робітничі селища з житлом, комунально-
побутовими службами, транспортною інфраструктурою і т. д., а також 
населення прилеглих територій. Людський (соціальний) фактор виконує 
цілеспрямовану організаційну та керуючу роль в структурі та 
функціонуванні ПЛ [7]. 

Існує багато родів, типів і видів промислових ландшафтів 
(гірничорудні, переробні, первинної, вторинної і т. д. стадій переробки 
матеріальних ресурсів, енерговиробничі і ін.). 

Все ПЛ, що формуються під впливом видобутку природних 
ресурсів, зокрема, вилучення з надр різноманітних корисних копалин, з 
метою їх подальшої переробки, а також навколо переробних виробництв 
різних типів і стадій переробки, мають свою специфіку. Яскравими 
прикладами ПЛ регіонального масштабу, що злилися є промислові 
райони Придніпров'я, Кривбасу, Донбасу. 

Структура і функціонування ПЛ обумовлені, перш за все, їх типом, 
видом і рівнем розвитку виробництва (індустріальні комплекси; 
гірничорудні, електроенергетичні виробництва; ГЕС, ТЕС, вугільні 
шахти). Вони визначають пейзажно-натуралістичну своєрідність 
території ПЛ (кар'єрно-відвальний, забрудненість і ін.). 

Виділяються два основних типи ПЛ, що розрізняються за 
характером обміну речовиною і енергією: 

•ПЛ привласнюючого типу, що формуються під впливом 
ресурсовидобувних галузей промисловості; 

•ПЛ виробляючого типу, що формуються під впливом переробних 
галузей промисловості [7]. 

Найбільш глибоко і масштабно зміни в природному середовищі і 
обличчі територій проявляються в ПЛ привласнюючого типу, наприклад, 
з кар'єрно-відвальними геокомплексами гірничодобувних виробництв. 
Тут докорінно змінюється морфолітогенна основа (рельєф і геологічна 
будова) ландшафту і пов'язані з нею інші його властивості. Яскравими 
прикладами ПЛ привласнюючого типу можуть бути гірничодобувні 
комплекси, що зосереджені у Донбасі, Кривбасі, Промисловому 
Придніпров'ї, Львівсько-Волинському басейні та ін. 

Залишаючись тривалий час без рослинного покриву, кар'єрно-
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відвальні комплекси ПЛ, крім непривабливого зовнішнього вигляду, 
створюють безліч екологічних проблем. Перш за все, це сильно 
пересічений рельєф з активними ерозійними та іншими несприятливими 
і небезпечними геоморфологічними процесами, що утрудняють 

господарське використання як самих кар'єрно-відвальних комплексів, так 
і прилеглих територій. 

Під зсувами відвалів знаходяться десятки гектарів родючих земель, 
втрачені вони і в місцях провалів та просадок, а дефляція токсичних і 
радіоактивних грунтосумішів суттєво знижує урожайність 
сільськогосподарських земель, розташованих біля відвалів, 
хвостосховищ або промислових площадок. Гідрологічний вплив 
промислових ландшафтів простежується через зміну водного балансу та 
переміщення з водними потоками токсичних і радіоактивних речовин. 
Особливо це характерно для розробок уранових руд на Інгульському (р. 
Інгул) та Жовторічинському (р. Жовта) родовищах [1]. 

На Інгульському родовищі підземні виробки знаходяться під річкою 
Інгул (від 200 до 500 м), де щодоби відкачують до 500 м3 вод насичених 
радіоактивними речовинами [5]. Погіршення гідрологічних умов у місцях 
гірничих розробок спостерігається на площі в 10-12 разів більший, ніж 
порушені кар’єрами і шахтами території [1]. Практика показує, що 
відпрацьовані і занедбані кар'єрно-відвальні комплекси та прилеглі до 
них сильно трансформовані території здатні до самозаростання 
рослинністю. Кар’єрно-відвальні комплекси на ранній стадії заростають 
рудеральною рослинністю, а це означає, що тут зберігається й активно 
розвивається значна кількість бур’янів. У подальшому вони 
розповсюджуються на прилеглі землі, суттєво знижуючи їх цінність [7].  

В процесі складування розкривних порід та різноманітних відходів у 
відпрацьований кар’єрний простір утворюються змішані кар’єрно-
відвальні ландшафти. У районі видобутку уранових руд розкривних порід 
немає, але інколи у відпрацьовані або спеціальні кар’єри складаються 
щебенюваті радіоактивні породи з підземних виробок урану. Прикладом 
є Смолінське родовище урану, де у кар’єр піску, який використовують 
для заповнення відпрацьованих підземних порожнин, складають гранітні 
породи цих порожнин після вилучення з них урану. Однак, якщо 
врахувати, що при видобутку піску поблизу кар’єру був відсипаний відвал 
з розкривних порід (леси, суглинки, жовті глини, чорнозем), то кар’єрно-
відвальні ландшафти Смолінського родовища урану можна віднести до 
поєднано-змішаних [1]. 

Найчастіше зустрічаються кар’єрно-відвальні ландшафти, в яких 
відсутній кар’єр: Новокостянтинівське, Мічурінське та інші родовища 
уранових руд. Тут сформовані відвальні, часто терасовані ландшафтні 
комплекси з кристалічних порід (переважно граніт), вийняті у процесі 
підземних розробок урану. Відкритих розробок урану немає, і кар’єрні 
геокомплекси формуються як допоміжні. Це одна із ознак, за допомогою 
якої виділяють промислові ландшафти регіону видобутку уранових руд. 
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В процесі формування, кар'єрно-відвальні комплекси пилують, 
забруднюючи приземну атмосферу і утворюючи шари перевіяного 
дрібнозема на земній поверхні прилеглих територій. 

До таких можна віднести кар’єрно-відвальні ландшафти, що 

сформувалися в районі видобутку графіту поблизу смт. Завалля 
Гайворонського району Кіровоградської області та залізних руд у м. 
Жовті Води Дніпропетровської області. 

Крім надходження до земної поверхні забруднювачів з атмосфери, 
в промзонах і на прилеглих до них територіях формується безліч різних 
сховищ відходів (хвостосховища, шламо- і золовідвалів), площі яких 
можуть досягати 1-3 км2. Висихаючи і пилуючи, вони теж формують зони 
або вогнища підвищеного забруднення [2]. 

У структурі промислових ландшафтів району видобутку уранових 
руд найбільші площі займає хвостосховищно-пустирний тип, який 
визначається найвищим рівнем радіації. Такі хвостосховища 
зустрічаються в місцях розміщення збагачувальних підприємств та 
комбінатів кінцевого вилучення урану. Основним «джерелом» 
формування хвостосховищно-пустирного типу промислового ландшафту 
є Східний гірничо-збагачувальний комбінат, що функціонує з 50-х років 
ХХ ст. Його потужності (рудники, заводи, лабораторії, дослідні 
виробництва, хвостосховища) розташовані в межах міста Жовті Води та 
його околиць. У 80-х роках ХХ ст. ряд виробництв СхідГЗК було створено 
в Кіровоградській (шахти «Смолінська», «Інгульська», 
«Новокостянтинівська») та Миколаївській областях [1]. 

Уранові руди в Кіровоградській області видобувають переважно 
підземним способом. Це призводить до формування складної системи 
підземних виробок, що в сукупності призводить до утворення 
своєрідного, часто оригінального, промислового ландшафту.  

На базі Ватутінського родовища урану, в 1972 році, була створена 
шахта «Смолінська», що розташована на відстані 4 км від смт. Смоліне, 
Маловисківського району Кіровоградської області. Вироблення запасів 
руди проходить за допомогою поверхово-камерної системи 
розробки з подальшою закладкою виробленого простору сумішшю, що 
твердіє. У результаті сформувалася складна система частково 
заповнених порожнин. Обсяг накопичених твердих відходів гірничого 
виробництва на кінець 2017 року становив 430 тис. тонн.  

Новокостянтинівське родовище урану найбільше, гігантське 
(площа родовища приблизно складає 1,5х1,5 км) відкрите у 1975 р.,  
представлено шахтою «Новокостянтинівська», що розташована в с. 
Олексіївка Маловисківського району. Зараз руди розробляють 
горизонтальними шарами, що дозволяє виробляти дрібні розрізнені 
поклади на вищележачих горизонтах з метою зменшити строки 
окупності будівельних і гірничо-капітальних робіт. Гірнича маса, що 
утворюється при будівництві підземного комплексу, піднімається на 
поверхню та сортується. Видобута попутно при будівництві шахти 
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уранова руда перевозиться автомобільним транспортом до рудного 
складу Інгульської шахти. 

У структурі шахтного типу підземних промислових ландшафтів 
виокремлено один тип місцевості – підземні гірничопромислові 

порожнини з належними їм типами урочищ [2, 3], прикладом якого 
може бути Інгульська шахта. Підземні гірничопромислові порожнини 
представлені різноманіттям тунелів, стволів, штреків, виробок, 
блоків, штолень, квершлагів, добувних камер, гезенок, горизонтів, 
що пронизують і оконтурюють гранітні породи, у складі яких є уран.  
Загалом Інгульська шахта на глибині від 160 до 650 метрів – це 
підземне місто, що розробляє два уранових родовища, – 
Мічурінське й Центральне. Загальна протяжність підземних 
порожнин Інгульської шахти перевищує 120 км. Вони простягаються 
не лише у межах розташування шахти, а й проникають під саме 
місто Кіровоград та річку Інгул. Після завершення видобутку 
уранових руд, у покинутих порожнинах спостерігаються процеси 
саморозвитку, зокрема вони заповнюються тріщинними водами, 
радіоактивними газами, появляються натічні форми, активізуються 
обвальні й осипні процеси тощо Експериментальні та наукові 
дослідження порожнин уранових розробок надзвичайно небезпечні 
не лише через названі вище несприятливі процеси, але й через 
високі показники радіоактивного фону. У шахтах родовищ уранових 
руд особливе значення має радіаційний фон пустот. Для робітників і 
фахівців, що мають справу безпосередньо з рудою, допустима доза 
опромінення сягає 1200 мкР/год. [6]. 

Характерним для видобутку та переробки урану є робота з 
великими об’ємами матеріалів, що є предметом видобування і внаслідок 
цього утворюється значна кількість відходів – відвали шахтних порід, 
шахтні води, скиди і викиди (рідкі, газоподібні). Діючі шахти в процесі 
розробки уранових руд здійснюють негативний вплив на навколишнє 
середовище. Власне вони формують радіоактивні відходи, складуючи 
тверді відходи на денній поверхні, скидаючи шахтні радіоактивні води у 
водойми, викидаючи шахтне повітря з радіонуклідами через вентиляційні 
установки тощо. Ці відходи містять в собі важкі природні радіонукліди 
уранторієвого ряду (Rа, Th, U), створюючи тим самим додаткове 
підсилення природного радіоактивного фону та є потенційним джерелом 
радіоактивного забруднення навколишнього середовища в районі їх 
розташування. Переважна частина запасів уранової руди (Центральне 
та Мічуринське родовище) зосереджені в надрах, розташованих під 
містом [4]. 

Великі родовища корисних копалин відпрацьовуються послідовно 
десятиліттями. У міру відпрацювання окремих ділянок на них 
проводиться рекультивація, що помітно покращує екологічну обстановку 
промислових ландшафтів, що тут формуються. 
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Сьогодні особливо цікавою з наукової точки зору є проблема 

вивчення антропогенних ландшафтів та антропосфери, яку вони 
формують. Людина побудувала численні населені пункти, промислові 
об’єкти, активно здійснює видобуток корисних копалин, вирощує 
різноманітні сільськогосподарські культури, прокладає шляхи сполучення 
тощо. Як наслідок, ми маємо різні групи антропогенних ландшафтів, які 
взаємопов’язані між собою системою парадинамічних і парагенетичних 
зв’язків. Утворені антропогенні ландшафтні системи постійно 
обмінюються потоками речовини, енергії та інформації. Вчені 
припускають, що антропогенні території здатні до так званого 
«спілкування». Є ландшафтні системи, по яких речовина та енергія 

http://document.ua/normiradiaci-inoyi-bezpeki-ukrayini-nrbu-97-nor5265.html
http://document.ua/normiradiaci-inoyi-bezpeki-ukrayini-nrbu-97-nor5265.html


 

 72 

рухається значно інтенсивніше, що сприяє розвитку відповідних 
соціально-економічних процесів, а є більш «спокійні» ландшафти, які і 
розвиваються за відповідними закономірностями, але швидкість 
переміщення відповідної речовини є нижчою, тож вони є більш 

стабільними у природному відношенні.  
Мета статті: розрахувати антропогенну комунікативність Черкаської 

області. 
Антропогенна комунікативність території дослідження формується 

системою розселення та транспортом регіону. Відповідно до 
адміністративно-територіального поділу Черкаська область складається 
з 20 районів, 6 міст обласного підпорядкування (Черкаси, Ватутіне, 
Золотоноша, Канів, Сміла, Умань), 10 – селищ районного, 15 селищ 
міського типу, 826 сільських населених пунктів. Обласний центр – місто 
Черкаси (Соснівський, Придніпровський райони) [2]. 

 

Рис. 1. Довжина залізниць та доріг в межах адміністративно-
територіальних районів Черкаської області 
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Показник антропогенної комунікативності визначається в межах 
відповідних адміністративно-територіальних районів за довжиною шляхів 
сполучення, а саме за такими типами доріг: автомобільними дорогами, 
ґрунтовими дорогами, польовими та лісовими дорогами та залізницями. 

Довжина автомобільних доріг загального користування Черкаської 
області  складає 6142,8 км, в тому числі з твердим покриттям 5969 км, із 
них в Кіровоградській області 37,2 км: 1770,7  км – дороги державного 
значення, в т.ч: 217,4 км – міжнародні, 398,5 км – національні, 339,7 км – 
регіональні, 815,1 км – територіальні; 4372,1 км – дороги місцевого 
значення, в т.ч: 3787,6 км – обласні, 584,5 км – районні [1]. 

Загальний показник антропогенної комунікативності Черкаської 
області представлений у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Антропогенна комунікативність Черкаської області 

№ 
з/п 

Найменування району 
Площа, 

км2 

Довжина доріг, 
км 

Індекс 
комунікативн
ості, км/км2 

1 Городищенський район 887 427,9 0,48 

2 Драбівський район  1160 678,7 0,59 

3 Жашківський район 1000 361,5 0,36 

4 Звенигородський район 1000 409,9 0,41 

5 Золотоніський район 1500 807,9 0,54 

6 Кам’янський район 700 403,8 0,56 

7 Канівський район  1300 550,4 0,42 

8 Катеринопільський 
район 

700 346,8 0,50 

9 Корсунь-
Шевченківський район 

900 440,8 0,49 

10 Лисянський район  700 355,1 0,50 

11 Маньківський район  800 378,8 0,47 

12 Монастирищенський 
район 

700 447,5 0,64 

13 Смілянський район  900 478,8 0,53 

14 Тальнівський район  909,7 451,2 0,50 

15 Уманський район  1395 565,7 0,41 

16 Христинівський район  600 390,9 0,65 

17 Черкаський район  1600 714,8 0,45 

18 Чигиринський район  1217 379,4 0,31 

19 Чорнобаївський район  1554 675,1 0,43 

20 Шполянський район  1100 534,2 0,49 



 

 74 

Таким чином, відповідно до даних таблиці 1 найвищий індекс 
комунікативності мають такі адміністративно-територіальні райони 
Черкаської області, а саме: Христинівський район (0,65 км/км2), 
Монастирищенський район (0,64 км/км2), Драбівський район (0,59 км/км2), 

Кам’янський район (0,56 км/км2), Золотоніський район (0,54 км/км2). 
Найнижчі показники індексу комунікативності мають наступні 
адміністративно-територіальні райони території дослідження: 
Чигиринський район (0,31 км/км2), Жашківський район (0,36 км/км2), 
Уманський район (0,41 км/км2), Звенигородський район (0,41 км/км2), 
Канівський район (0,42 км/км2). 

 
Список використаних джерел  

1. Автомобільні дороги загального користування місцевого 
значення. URL: http://ck-oda.gov.ua/avtomobilni-dorohy-zahalnoho-
korystuvannya-mistsevoho-znachennya/ 

2. Адміністративно-територіальний устрій. URL: http://ck-
oda.gov.ua/administratyvno-terytorialnyj-ustrij/ 

 
ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ  
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У надрах України виявлено понад 20 000 родовищ і проявів з 117 

видів корисних копалин, з яких близько 8 700 родовищ мають 
промислове значення і враховуються Державним балансом запасів 
корисних копалин. Понад 3 000 родовищ з 99 видів корисних копалин 
освоєно промисловістю. За обсягом розвіданих запасів вугілля, залізних, 
марганцевих і титано-цирконієвих руд, а також графіту, каоліну, калійних 
солей, сірки, вогнетривких глин, облицювального каменю Україна 
належить до однієї з провідних країн світу. Зокрема, запаси вугілля 
відносно світових становлять 7,5 %, залізних руд – 15%, марганцевих – 
42,8%. На даний час в Україні у значних обсягах видобуваються кам’яне 
вугілля (1,5% світового), товарні залізні (4,5%) та марганцеві (9%) руди, 
уран, титан, цирконій, каолін (18%), бром, нерудна металургійна 
сировина (кварцити, флюсові вапняки і доломіти), хімічна сировина 
(кам’яна сіль), облицювальний камінь (граніт, габро, лабрадорити тощо), 
скляний пісок тощо. Із надр держави вилучається вуглеводнева 
сировина, торф, цементна сировина, тугоплавкі та вогнетривкі глини, 
сировина для виробництва будматеріалів, йод, бром, різноманітні 
мінеральні води, дорогоцінне та коштовне каміння, п’єзокварц тощо [2]. 
Мінеральні ресурси відіграють важливу роль у розвитку продуктивних 
сил держави, в її економічній незалежності. Вони є важливим 
національним багатством України. Мінерально-сировинна база – одна з 
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головних матеріальних основ виробничої та господарської діяльності 
людини. Тому дослідження корисних копалин центральної України є 
актуальною науковою проблемою.  

Мета статті: вивчити горючі корисні копалини Центральної України.  

Територія дослідження розташована на стику двох субпровінцій 
металогенічної провінції Українського щита: Дністровсько-Бузької та 
Кіровоградської, в межах яких виокремлюють Білоцерківську, 
Голованівську та Звенигородсько-Братську металогенічні області, 
розмежовані Первомайською та Тальнівською структурно-
металогенічними зонами. За розміщенням родовищ головних для 
території видів нерудних корисних копалин виділяються 
Звенигородський каоліновий та Черкаський бентонітовий райони. 
Вуглепоклади площі відносяться до Ватутінського геолого-промислового 
району Дніпробасу [2]. Найважливіше промислове значення мають 
родовища вторинних каолінів, бентонітових глин та різних видів 
будівельних матеріалів. Перспективи розширення мінерально-
сировинної бази території дослідження пов’язані із залученням до 
розробки розсипного Тарасівського родовища титану. За результатами 
аналізу матеріалів [1, 3, 5, 6] територія є перспективною на золото.  

Горючі корисні копалини території дослідження представлені 
родовищами та проявами бурого вугілля та родовищами торфу. 
Промислова вугленосність території дослідження пов’язана з 
континентальними відкладами бучаку і локалізована в межах 
палеодолин у кристалічному фундаменті. Розміри буровугільних 
покладів контролюються контурами долин і мають витягнуту форму та 
доволі складну конфігурацію. Глибини залягання в середньому 
становлять 30 – 60 м. У продуктивній товщі, як правило, простежується 
від 1 до 3 буровугільних пластів, які не витримані за потужністю. До 
центральних частин палеодолин приурочені їх роздуви, у крайових 
спостерігаються вклинювання. Залягають найчастіше на пісках  
алювіальної фації, перекриваються як глинами, так і пісками різних фацій 
бучаку. 

У межах площі виявлено два родовища бурого вугілля та 
дванадцять перспективних ділянок [2].  

Родовище Рижанівське розташовано в районі сіл Рижанівка, 
Водяники, Дібрівка та приурочене до Рижанівської палеодолини. Пласти 
бурого вугілля залягають серед континентальних озерно-болотних 
відкладів бучаку. Розкрив, потужністю до 80 м, представлений 
мілководними морськими осадками палеогену та неогену, а також 
четвертинними відкладами різних генетичних типів. Вугільний горизонт 
складається з двох пачок бурого вугілля середньою потужністю 4 м. 
Підвугільний горизонт представлений пісками та вуглистими глинами. 
Показники якості корисної копалини такі: зольність – 29%, вологість 
вугілля в робочому паливі – 53,1%, вміст сірки – 2,6%. Вугілля придатне 
для використання в енергетиці, екстрагуванні восковмісних бітумів, 
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виробництва воску, вуглелужних реагентів та сільгосдобрив. Родовище 
не розробляється.  

Родовище Зеленьківське розташоване в селі Зеленьків у межах 
зеленьківської палеодолини бучацького віку. Воно складене двома 

ділянками. Вугільна товща Західної ділянки представлена чотирма 
відокремленими пластами бурого вугілля потужністю від 0,5 до 5,1 м. 
Глибина залягання вугілля в межах нульового контуру в середньому 42 
м. Корисна копалина характеризується такими показниками: зольність – 
23,1%, вихід летучих компонентів на горючу масу – 60%, вміст сірки – 
3,0%, теплотвірна здатність на суху масу – 4800-5300 ккал/кг, вихід 
бітумів – 4,8%, вихід смол – 18,1, вихід газу – 141 л/кг, напівкоксу – 62%. 

У межах Східної ділянки буровугільний пласт має середню 
потужність 2,6 м та залягає на глибині до 51,4 м. Вихід бітумів у вугіллі 
цієї ділянки становить 4,9%, зольність – 24,2%, вихід летучих 
компонентів на горючу масу – 60,7%, вміст сірки – 3,03%, теплотвірна 
здатність на суху масу – 5030 ккал/кг, вихід газу – 154 л/кг, напівкоксу – 
6,5%. Родовище не розробляється. У 1988 році геологами був 
проведений аналіз перспектив вугленосності Ватутінського 
буровугільного району Дніпробасу [3]. Виявлені вуглепрояви об’єднано в 
перспективні ділянки. 

Поклади торфу на досліджуваній території приурочені до заплав 
річок Росі, Гнилого та Гірського Тікичів, а також їхніх приток. Родовища 
здебільшого мають вузько витягнуту вздовж річок форму довжиною до 
десятків кілометрів та шириною до 1 км. Площі торфовищ коливаються 
від 13 до 950 га. Колір торфу змінюється від  темно-бурого до темно-
коричневого, копалина мулиста, вміщує рослинні залишки, переважають 
осоко-очеретяні, драговинні або драговинно-лісові різновиди середнього 
ступеня розкладу. Глибини залягання – від 0,3-0,5 до1-2 м. Середня 
потужність покладів коливається від 1,3 до 2,0 м. Торф відрізняється 
високою зольністю, яка становить 18-41%. У межах вивченої території 
розташовано 25 родовищ торфу. Родовища періодично розробляються. 
Торф використовується як добриво та паливо [2].  
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Сьогодні перед науковцями України, зокрема географами та 
ландшафтознавцями, гостро постала проблема формування та 
функціонування культурного ландшафту у антропогенній ландшафтній 
структурі нашої держави. Ця група антропогенних ландшафтів покликана 
вирішити низку проблем, що сформувалися в результаті нераціональної 
господарської діяльності людини і подарувати нам надію на збереження 
ландшафтного та біологічного різноманіття України. Як зазначає 
Г.І. Денисик: «… на основі культурного ландшафту буде побудоване 
наше майбутнє» [1, С. 3]. 

Культурний ландшафт – це результат раціонального 
природокористування й ведення господарства незалежно від суспільного 
устрою [1]. Це свідомо змінений господарською діяльністю природний 
ландшафт для виконання ним певних функцій (сільськогосподарських, 
лісогосподарських, житлових, виробничих тощо), який постійно 

підтримується людиною в такому стані, який би був максимально 
наближений до його природного оточення (збереження і відтворення 
компонентів ландшафту) [2].  

Черкаська область – це територія, яка знаходиться в межах 
Лісостепової зони України. Цей регіон має різноманітну ландшафту 
структуру, що зумовлено розміщенням в межах різних природних країв 
та областей. Зокрема, правобережна частина території дослідження 
знаходиться в межах Дністерсько-Дніпровського лісостепового краю, 
основу якого формують ландшафти Придніпровської височини, а 
лівобережжя – Лівобережно-Дніпровського лісостепового краю із 
ландшафтами Придніпровської низовини [3].  

Як приклад організації культурного ландшафту в ландшафтній 
структурі Черкаської області були вивчені лісові антропогенні 
ландшафти території дослідження.  
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Черкаська область належить до малолісних регіонів України: 
відповідно до обліку державного лісового кадастру станом на 
01.01.2011 р. лісистість області до загальної площі становить 15,1% (315 
тис га). Згідно методики обліку лісистості без врахування водних об`єктів 

лісистість повинна становити 16%. Саме така лісистість є оптимальною 
для території дослідження.  

Після значного посилення впливу антропогенного фактору 
наприкінці XVIII століття, площі, зайняті лісами, швидко скорочувалися. 
Лише починаючи з 50-х років ХХ століття, завдяки посиленню роботи з 
лісовідновлення та лісорозведення, площа земель, вкритих лісовою 
рослинністю, виросла більше, ніж на 60 тис. га. 

Таблиця 1 
Лісистість адміністративно-територіальних районів Черкаської 

області (% лісів від загальної площі області) [4] 
 

№ з/п Назва району  Відсоток, % 

1 Городищенський  19,1 

2 Драбівський  2,7 

3 Жашківський  2,5 

4 Звенигородський  18,8 

5 Золотоніський  9,8 

6 Кам’янський  18,2 

7 Канівський  31,9 

8 Катеринопільський  7,9 

9 Корсунь-Шевченківський  21,6 

10 Лисянський  9,9 

11 Маньківський  7,7 

12 Монастирищенський  7,1 

13 Смілянський  25,8 

14 Тальнівський  8,6 

15 Уманський  11,3 

16 Христинівський  6,5 

17 Черкаський  37,8 

18 Чорнобаївський  4,8 

19 Чигиринський  23,2 

20 Шполянський  11,9 

 
Сучасний стан та поширення лісів на території Черкаської області – 

це, в першу чергу, результат людської діяльності. Лісові насадження 
Черкаської області створені штучно (понад 70%). Середній вік лісів – 62 
роки. Динаміка лісистості Черкащини з часу створення області зростає – 
з 1954 року лісистість збільшилася на 4,1%. Ліси на території області 
розташовані нерівномірно. Найбільші площі вони вкривають в 
Черкаському (37,8%), Канівському (31,9%), Смілянському (25,8%), 
Чигиринському (23,2%), Корсунь-Шевченківському (21,6%) і 
Городищенському (19,1%) адміністративних районах. Найменший 
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відсоток лісистості в Жашківському (2,5%), Драбівському (2,7%), 
Чорнобаївському (4,8%), Христинівському (6,5%) районах. 

У лісах області переважають свіжі грабові діброви і судіброви. 
Відносно вузьку смугу вздовж правого берега Дніпра, включаючи 

Черкаський бір, займає лісотипологічний район свіжих грабово-соснових 
судібров, де, крім основного типу лісу, зустрічаються дубово-соснові 
субори, грабові діброви, сирі чорновільхові сугрудки. Особливої 
привабливості і своєрідності території Черкаської області надають типові 
лісостепові ландшафти – чергування відкритих просторів із залісненими 
ділянками. Ліси Черкащини сформовані більше, ніж десятьма видами 
головних та супутніх лісоутворюючих порід, серед яких домінують дуб, 
сосна, акація, ясен, граб, вільха. Частка твердолистяних насаджень – 
64,3%, хвойних – 28,8%, м’яколистяних – 6,3% [4]. 

Питома вага вкритих лісом земель по Черкаському обласному 
управлінню лісового та мисливського господарства становить 91,5% від 
їх загальної площі, а лісових культур – 64% від покритої лісом площі. 
Середній річний приріст на 1 га покритих лісом земель складає 4 м3, 
запас деревини на 1 га вкритої лісом площі – 250 м3. Середній розмір 
лісокористування з 1 га становить 2,7 м3 деревини (близько 67% річного 
приросту). Таким чином, користування лісами на Черкащині є 
невиснажливим. Його обсяги в лісах, підпорядкованих обласному 
управлінню, нині менші за розрахункову лісосіку, що свідчить про 
екологічну збалансованість лісокористування. 

Ліси державних підприємств обласного управління розподілені 
залежно від виконуваних ними функцій на такі категорії: ліси 
природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 15,7 
тис. га; рекреаційно-оздоровчі ліси – 73,2 тис. га; захисні ліси – 111,1 тис. 
га; експлуатаційні ліси – 79,3 тис. га. В залежності від вікової групи ліси 
розподіляються на молодняки (37,6 тис. га), середньовікові (135,8 тис. 
га), пристигаючі (37,5 тис. га), стиглі та перестиглі (44,8 тис. га). На 
території лісового фонду обласного управління існує 132 заповідні 
об’єкти (заказники, пам’ятки природи, парки-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва, заповідні урочища), які займають площу понад 13 тис. га [4]. 
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На території України зростає велика кількість дерев, які широко 
використовуються в господарській діяльності людини. Найціннішим 
серед них є дуб звичайний (Quercus robur L.).  

Історія даного виду нараховує багато тисяч років, а її початок 
відправляє нас у середину крейдового періоду – періоду раннього 
існування перших представників родини букові (Fagaceae). З тих пір ми 
можемо спостерігати розвиток безлічі видів цього роду. На даний період 
часу рід Quercus L. налічує близько дев’ятисот видів. Дуби – це 
довговічні рослини, що живуть в середньому по 200-300 років, а вік 
окремих представників може досягати понад дві тисячі років. Вони 
займають 27 % площі державного лісового фонду України [1]. Найбільш 
поширеними серед них є 6 наступних видів:  

- дуб звичайний, або черешчатий (Quercus robur L.); 
- дуб австралійський, або кошенільний (Quercus cerris); 
- дуб пухнастий (Quercus pubescens Willd.); 
- дуб багатоплідний  (Quercus polycarpa Schur); 
- дуб скельний (Quercus petraea). 
Дуб звичайний (Quercus robur L.) максимально прилаштований для 

різнобічного використання. Висота його може коливатися від 20 до 50 м. 
Крона густа, широкопірамідальна, розлога з міцними гілками і широким 
стовбуром, товщина, якого може досягати від 1 до 1,5 м. Коренева 
система складається з довгого стрижневого кореня, який глибоко йде в 
землю, а його округлість іноді досягає 100 м в діаметрі [2]. Пізніше 
з’являються бічні корені. Кора молодих дубків гладка і за період 
зростання міняє своє забарвлення, спочатку вона оливково-бура, згодом 
темнішає і врешті набуває червоно-буре забарвлення. У старих дубів – 
кора сірого забарвлення з глибокими тріщинами, товщиною до 10 см. 
Нижні гілки відходять від стовбура під прямим кутом, верхні – під гострим 
і утворюють потужну шатроподібну крону. Характер листкорозміщення 
черговий, листки короткочерешкові, видовжено-оберненояйцеподібні, 
донизу звужені, перистолопатеві, розміром від 7 до 40 см завдовжки і від 
3 до 7 см завширшки. Лопаті тупі, округлі, вирізи між ними неглибокі [3]. 
Молоді листки опушені, у старих листків опушення зберігається тільки на 
жилках. Забарвлення з різних боків відрізняється. Так з верхнього боку 
листок – зелений та блискучий, а з нижнього – більш світлий і блідий. 
Бруньки овальні або напівкулясті, конічні п’ятигранні, 5-7 мм довжиною, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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світло-бурі. Рослина однодомна. Присутні тичинкові квітки, що зібрані в 
пониклі сережки. Кожна квітка має 6-8-роздільну зеленувату оцвітину і 6-
10 тичинок. Маточкові квітки, дрібні сягають до 2 мм у діаметрі з 
редукованою оцвітиною, зібрані по 2-5 у пазухах верхніх листків на 

довгих квітконосах. Маточка одна з червонуватою трилопатевою 
приймочкою і нижньою зав’яззю. Плід – жолудь. Він має розміри від 1,5 
до 3,5 см завдовжки, розташований він на плодоніжці довжиною від 3 до 
8 см. Під час розвитку його забарвлення змінюється із світло-зеленого на 
коричневе [1]. У дуба звичайного (Quercus robur L.) розрізняють дві 
сезонні форми (феноформи) – ранню та пізню. В першої листя починає 
розпускатись в квітні, на зиму листя опадає, а в другої це відбувається 
на декілька тижнів пізніше і в молодих рослин зимою листя залишається 
на гілках. Росте до 200 років, потім ріст припиняється [3]. 

Щоб виростити високопродуктивні культури дуба звичайного 
(Quercus robur L.) проводиться цілий комплекс лісогосподарських 
заходів. Це примхлива рослина, для якісного вирощування якої 
необхідне дотримання ряду умов – родючий ґрунт, відсутність шкідників, 
відповідний рівень зволоження тощо. Також слід пам’ятати, що дуб 
розвиває спочатку кореневу систему, а потім випускає зовнішній 
паросток. Такий процес може тривати від 1,5 до 2,5 місяців [4] Але, 
насамперед, необхідно створити якісний садивний матеріал, який би 
володів господарсько-цінними ознаками, оскільки від цього, в 
подальшому, залежать якісні та кількісні характеристики кінцевої 
продукції.  

Дуб ціниться тим, що його використовують у різних сферах 
господарства. Його кора містить від 10% до 20% дубильних речовин, що 
робить її придатною у використанні шкіряною промисловістю для 
дублення шкіри. Жолуді можуть містити до 40% крохмалю. У всіх 
частинах дуба також є фітонцидні речовини, дезінфікуючого характеру 
[5]. Ці речовини мають фармакологічні властивості, що часто 
застосовуються у медицині. При використанні їх в певній кількості, можна 
посилити моторику шлунка, зменшити виділення шлункового соку, 
знизити його ферментативну активність і кислотність тощо. Також 
відвари із кори дуба звичайного (Quercus robur L.) використовують, як 
протиотруту при отруєннях солями важких металів, алкалоїдами, 
грибами, блекотою, дурманом, при харчових токсикоінфекціях та ін. 

Таким чином, актуальним завданням є вивчення та розробка 
методів створення якісного садивного матеріалу Quercus robur L. в 
максимально короткий термін, що дозволить покращити ріст і розвиток 
цієї цінної культури, для якісного та широкого використання її у всіх 
сферах життя людини. 
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ХВОРОБИ КАРТОПЛІ, ЯК СУТТЄВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
НАСІННЄВИХ ЯКОСТЕЙ БУЛЬБ 
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Картопля як культура, що вегетативно розмножується бульбами, які 
багаті на вуглеводи та містять значну кількість води є сприятливим 
середовищем для розвитку фітопатогенів. Вегетативне розмноження 
картоплі забезпечує можливість їх існування в активному стані протягом 
тривалого часу в період вегетації у рослинах і бульбах, а в період 
зберігання – у бульбах. 

В останні роки особливо небезпечна тенденція спостерігається в 
зв’язку з поширенням шкідливості тяжких вірусних уражень (зморшкувата 
і смугаста мозаїки, скручування листків) на багатьох поширених сортах 
картоплі. Ця тенденція здебільшого посилюється при використанні не 
сертифікованого садивного матеріалу, а також використання сортів у 
яких відсутня здатність протистояти інтенсивному інфікуванню вірусами 
в процесі їх вирощування. 

Науковці Анисимов Б.В., Бондарчук А.А. пишуть, що деякі сорти 
картоплі більш чутливі до хвороб, ніж інші. Ступінь прояву симптомів 
залежить не тільки від сорту, походження вірусу і комплексних інфекцій, 
а також і часу ураження материнської рослини у попередньому сезоні [1-
2]. 

У даний час відомо біля 40 фітопатогенних вірусів, 
ідентифікованих на картоплі в різних природно-кліматичних умовах. До 
найбільш поширених та важливих фітопатогенних вірусів відносяться: 
ВСЛК (Potato leaf roll virus, PLRV), Y картоплі, YBK (Potato virus, PVY), X 
картоплі, XVK (Potato virus X, PVX), S картоплі, SVK (Potato virus S, PVS), 
M картоплі, MVK (Potato virus M, PVM). Особливо висока швидкість 
поширення таких фітопатогенних вірусів, як ВСЛК, YBK і МВК. За 
значного поширення цих патогенів втрати врожаю можуть сягати 50% [3]. 
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У Анисимова Б.В., Верменко Ю.Я. зазначають, що найбільш 
поширені та шкідливі віруси, щодо втрати продуктивних якостей 
садивних бульб ВСЛК, YVK і МВК, які викликають тяжкі і середні форми 
вірусного ураження на картоплі, насамперед завдяки тому, що вони 

поширюються активними переносниками, зокрема персиковою 
попелицею (Myrus persicae) і ці віруси майже завжди передаються через 
бульби потомству [1]. Разом з тим, деякі віруси викликають внутрішні 
некрози, залізисту плямистість, опробковіння бульб і, як результат, 
непридатність, як для харчових цілей, так і для промислової переробки. 

Ґрунтові віруси, зокрема раттю-вірус, викликають внутрішні і 
зовнішні некрози бульб. За зараження вірусом «моп-топ» на бульбах 
з’являються тріщини, внаслідок чого вони набувають потворної форми 
[2]. Шкодочинність вірусних хвороб обумовлена взаємодією багатьох 
чинників. Зокрема, метеорологічні умови, шкідливість конкретного вірусу, 
розповсюдженість та вірофорність переносників вірусів, їх активність, вік 
рослин, генетичні особливості сорту, характер ураженості (первинний чи 
вторинний), умови вирощування насіннєвого матеріалу [1]. 

Перебіг вірусної інфекції в системі «вірус – рослина – господар» 
залежить від генотипу господаря, зокрема від характеру стійкості 
рослинного організму до даного вірусу. Зовнішні фактори також 
справляють певний вплив на вміст вірусу в системних рослинах – 
господарях [2]. 

Встановлено різні адаптаційні реакції одного сорту рослин на різні 
віруси. Встановлено також, що між чутливими та сприйнятливими до 
біотичного стресу між рослинами існує різниця, яка полягає у швидкості 
реагування на розвиток інфекції, тобто вона має тільки кількісний 
характер. Зниження вмісту антигену вірусів у рослинах також може бути 
пов’язане з проявом у них «вікової стійкості», при якій спостерігається 
зниження інтенсивності зараження старіших рослин [3]. 

Стійкість до вірусів є частиною загальної стійкості рослин до 
несприятливих умов, тому обмеження вірусної інфекції забезпечується 
численними чинниками, що функціонують на різних стадіях взаємодії 
патогена і господаря, а також на різних рівнях структурної організації 
рослин [1]. 

Інтенсивність розмноження вірусів і поширення їх по рослині 
збільшується, якщо температура перевищує рівень, оптимальний для 
розвитку рослин, проте існує певна межа температури, вище якої 
швидкість репродукування вірусів знижується. Встановлено, що 
обмеження інтенсивності репродукції вірусів або стабільність віріонів, 

зазвичай відбувається в штучних умовах при температурі 37 ± 2,0оС [1]. 

Також встановлено, що зазвичай, висока інтенсивність освітлення 
та довгий світловий день сприяють розмноженню вірусів [105]. Разом з 
тим, важливим чинником в одержанні здорового насіннєвого матеріалу є 
використання сортів з польовим типом стійкості проти вірусної інфекції. 
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Сорти з таким типом стійкості хоч і уражуються вірусами, але не так 
швидко як інші і він повільно переходить у бульби завдяки протидії з боку 
рослини розмноженню в ній вірусу, що стримує поширення 
захворювання. Наростання інфекції під час вирощування протягом ряду 

років порівняно уповільнене [3]. 
Анисимов Б.В. зазначає: важливою є толерантність сорту до 

вірусної інфекції, тобто коли рослина уражена вірусом не виявляє 
зовнішніх ознак захворювання, помітно не знижує урожайність. 
Присутність патогена в толерантній рослині може запобігти її ураженню 
іншим, більш вірулентними його штамами. Незважаючи на потенційну 
небезпеку, вирощування толерантних до патогенів сортів буває 
обґрунтованим у тих випадках, коли патоген має вузьке коло рослин-
господарів [1]. 

Вірусостійкі сорти картоплі надійно забезпечують реалізацію у 
виробництві генотипового потенціалу сорту при наявності сприятливого 
екзогенного комплексу. Проте тільки окремим сортам притаманна 
стійкість проти найбільш поширених вірусів [1]. 

Отже, шкідливість фітопатогенних вірусів на картоплі обумовлена 
тим, що під дією вірусної інфекції погіршується ріст і розвиток рослин, 
знижується урожайність, якість і товарність бульб. Як правило, 
нагромадження вірусної інфекції в садивних бульбах і прояв викликаних 
вірусами ознак хвороб прогресує із збільшенням кількості польових 
поколінь. 

До мікоплазмових хвороб картоплі віднесені стовбурне в’янення, 
відьмині мітли, круглолистність, в’янення пурпурової верхівки. 
Мікоплазми негативно впливають на процес бульбоутворення і якість 
бульб. В багатьох випадках хворі бульби утворюють при проростанні 
тонкі ниткоподібні паростки, із яких виростають фізіологічно ослаблені 
рослини [2]. 

Поширення мікоплазмових хвороб пов’язано з підвищеними 
температурами, оскільки цей фактор є дуже сприятливим для 
розмноження цикадок – переносників мікоплазм, які заселяють бур’яни. 
Саме бур’яни є рослинами-господарями мікоплазм. Так мікоплазми, які 
викликають на картоплі «відьмині мітли», передаються на картоплю 
тільки від диких рослин, але не від однієї рослини картоплі до іншої [1]. 

Великої шкоди завдають картоплі також шкодочинні організми, 
збудники бактеріальних і грибних хвороб та шкідники картоплі зважаючи 
на її вегетативне розмноження. Циркуляція збудників з року в рік в 
системі бульба – стебло – бульба забезпечує наявність їх у бульбах. 
Великої шкоди картоплі завдають також захворювання, викликані 
життєдіяльністю паразитів – нематод, грибів, бактерій та ін. Багато 
збудників хвороб здатні також накопичуватись і тривалий час зберігатись 
у ґрунті і бути первинними джерелами різних хвороб картоплі. 
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Рід Allium L. є одним із найчисельніших родів однодольних у 
світовій флорі та налічує 750-780 видів багаторічних рослин [3]. 
Природне поширення охоплює Північну півкулю із головним акцентом 
різноманітності у Південно-західній і Центральній Азії та дещо меншим – 
у Північній Америці [2]. Рід Allium L. до 20 найбільших родів квіткових 
рослин (без урахування родів зі значним поширенням апоміксису), є 
одним з п’яти найбільших родів однодольних (поряд з Bulbophyllum, 
Carex, Dendrobium і Habenaria) і з родів з переважно голарктичним 
поширенням. Поступається за кількістю видів лише Astragalus і Саrех. 
Будь-яка група рослин з настільки багатою різноманітністю є складним 
об’єктом для повного систематичного дослідження [1]. Через значне 
різноманіття цибуль світової флори, за останніх 140 років (з часу виходу 
в 1875 р. монографії Е. Регеля «Alliorum adhuc cognitorum») не було 
спроби створення монографічного огляду всієї родини Alliaceae в цілому 
[2]. Як і під час вивчення інших великих родів, таксономічна і 
систематична робота в роді Allium йшла у руслі виконання регіональних 
оглядів для флор великих територій або монографічного оброблення 
видів у межах окремих внутрішньо родових таксонів [4].  

Плоди і насіння рослин здавна привертають увагу не тільки 
ботаніків. Біологічні особливості насіння і плодів досліджуються у зв’язку 
з вивченням корисних властивостей рослин, з тим, що вони сприяють 
розселенню і розмноженню рослин, забезпечуючи тим самим 
безперервність і стабільність усіх біогеоценозів. Дані по плодам і насінню 
можуть представляти інтерес для систематики рослин, а також для 
вирішення проблем з еволюції і філогенії рослин. До роду Allium 
віднесено 700 видів луків. За даними сайту The Plant List їх число налічує 
918 видів.  

Цибулеві, як правило, багаторічні цибулинні, іноді з майже 
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нерозвиненими цибулинами, трав’янисті рослини. Їх умовно можна 
розділити на їстівні та декоративні види, хоча деякі з них можуть 
потрапити в обидві категорії. Багато видів цибулевих є економічно 
важливими – харчовими, лікарськими, вітаміноносними, медоносними, 

ефіроолійними, фарбувальними і декоративними рослинами. За 
смаковими і ароматичними якостями деякі види цибулевих давно 
введені в культуру.  

Кожний вид рослин є складовою генетичного фонду рослинного 
світу та має значну потенційну цінність для майбутнього використання 
людством. Представники роду Allium L. становлять значний інтерес з 
точки зору використання у народному господарстві завдяки цінним 
особливостям біохімічного складу, лікувальним, харчовим та 
декоративним властивостям [4]. Із давніх часів завдяки своїм смаковим 
та лікарським властивостям представники роду Allium були відомі в 
народному господарстві та медицині, але практичне використання 
цибуль обмежується найбільш уживаними та здавна відомими видами А. 
сера L., A. sativum L. та ін. Харчові та смакові цінності рослин з роду 
Allium у великій мірі визначаються такими сполуками, як цукри й органічні 
кислоти, вітаміни і мікроелементи.  

За основними ботанічними ознаками все різноманіття видів 
ділиться на дві групи: цибулинні і цибулинно-кореневищні. Цибулинні 
форми характеризуються однорічним стебловим утворенням. 
Кореневищні форми мають багаторічне стеблове утворення – 
кореневище, яке виконує функції запасаючих органів, до якого 
прикріплюються слаборозвинені цибулини. Для кореневищних луків 
характерний тривалий період вегетації, відсутність періоду глибокого 
фізіологічного спокою.  

Насіннєва продуктивність, як потенційна, так і фактична, тобто 
кількість бруньок і насіння на генеративних пагонах (або в одному 
суцвітті), визначена у переважної більшості видів. При цьому відзначені 
види з найбільш високою і низькою насіннєвою продуктивністю.  

Виживання виду залежить від можливості його генеративного та 
вегетативного відтворення. Функції насіння як показника популяційної 
структури, елементарних одиниць розмноження і розселення, засобу 
популяційної консервації та підтримання різноманітності генетичних 
рекомбінацій у несприятливих ситуаціях обумовлюють імперативну роль 
насіннєвого розмноження в збереженні життєздатності і стратегії життя 
популяції [1].  

Насінне поновлення визначає можливість відтворення характерної 
популяційної структури після порушень. Одним із найважливіших 
показників життєвості виду в конкретних умовах існування є насінна 
продуктивність (НП). Її величина є важливим фактором життєвої 
стратегії, бо свідчить не лише про умови існування популяції, й 
можливість поширення на інші території.  

Вона характеризується кількістю насіння, що утворюється на 
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особині чи генеративному пагоні, що залежить від цілого комплексу 
зовнішніх і внутрішніх процесів. Із зовнішніх факторів на кількість насіння 
впливають погодні умови у період цвітіння і формування плодів. Від них 
залежить запилення й проростання пилку, а також запліднення й 

перетворення насінних зачатків у насіння [1]. З внутрішніх факторів на 
НП впливає генотип особини, що визначає кількість зачатків у гінецеї. 
Схожість насіння є основою успішного розмноження виду в культурі, 
оскільки здатність до насіннєвого поновлення залежить не лише від 
кількості насіння, а й від його якості.  

Вивчення морфологічних ознак генеративних особин виявило 
декоративні якості видів роду Allium L. Декоративні A. waldsteinii та A. 
Sphaero cephalum вирізняються висотою пагона понад 50 см, широкими 
лінійними листками та крупними суцвіттями фіолетового кольору; A. 
obliquum, A. flavescens - із суцвіттям жовтуватого кольору; А. оіеrасеит 
та A. scorodoprasum, крім ніжно-рожевих або фіолетових квітів, мають 
цибулинки у суцвітті; довгоквітуючі та довговегетуючі A. podolicum, A. 
schoenoprasum, A. senescens subsp. montanum, як і A. strictum, мають 
півкулясте густе суцвіття з квітами ніжно-фіолетового, рожевого кольору; 
A. ursinum - вид із широкою листковою пластинкою, великими білими 
квітами, зібраними у суцвіття. Усі види добре розмножуються 
генеративним та вегетативним шляхом, що полегшує їх використання в 
декоративному садівництві. 

Із посиленням антропогенного впливу на природні екосистеми 
актуальним завданням є вивчення сучасного стану рослинного вкриття з 
метою збереження фіторізноманіття. Наприклад, цибуля ведмежа росте 
як у районах з інтенсивним господарюванням, так і з надмірним 
рекреаційним навантаженням, внаслідок чого руйнуються первинні 
місцезростання виду.  

Значної шкоди виду завдають зривання листків і викопування 
цибулин. Усе це спричинило різке скорочення ареалу та чисельності 
виду. Знання біології та екології виду покладено в основу актуального 
завдання збереження популяцій рідкісних видів рослин.  

За останні десятиріччя, у зв’язку з втратою біотичного різноманіття 
й загальною деградацією довкілля, дослідження і збереження 
ценопопуляцій таких видів набувають особливої актуальності. 
Прикладом може слугувати цибуля ведмежа, черемша з родини 
Alliaceae. Allium ursinum – кавказько-європейський лісовий вид, 
пізньовесняний ефемероїд, геофіт, кальцієфіл, тіньовитривалий 
евтрофний мезофіт, який в Україні спорадично трапляється на Поліссі, у 
Лісостепу, у Карпатах. Вид занесено до «Червоної книги України» (2009) 
[1].  

Також декоративні цибулі – це цікавинка у сучасному квітникарстві, 
які надають ефективного декоративного вигляду. Цікавий вигляд 
створюють своїм кольоровим різномаїттям [3]. У зв’язку з нескладним 
доглядом рослин роду Allium L. можна висаджувати на різних ділянках, 
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поєднувати у різноманітних композиціях. Також можна поєднувати з 
різновидами однорічних рослин. Найкращий вигляд цибулів – 
плантаційний. Вони здатні прикрасити будь-який сад яскравими кулями 
своїх суцвіть. Невибагливі цибулинні рослини починають розпускатися в 

кінці весни і надовго «застигають» на піку краси. І навіть після закінчення 
цвітіння, під час дозрівання насіння, засихаючі головки декоративних 
цибуль виглядають вельми привабливо. 
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Наявність певної кількості води в ґрунті є життєво необхідною 

умовою для росту рослин не тільки тому, що вода потрібна для 
фізіологічних процесів, які відбуваються в рослинах, але й тому, що в ній 
містяться розчинені поживні речовини [1]. Оптимальні умови для росту 
культурних рослин, з урахуванням гранулометричного складу ґрунту, 
створюються при вологості ґрунту від 60-70 до 90-100% ПВ [2]. Різні 
плодові культури та їх сорти для найбільш повної реалізації своєї 
продуктивності потребують неоднакових рівнів зволоження ґрунту [3]. В 
надмірно зволожених ґрунтах, коли значення їх вологості перевершують 
величину польової вологоємності, кисень в них з атмосфери практично 
не надходить. При цьому врожайність більшості сільськогосподарських 
рослин знижується [1]. 

При перезволоженні в ґрунті порушується газообмін з атмосферою, 
а внаслідок дихання коренів і життєдіяльності аеробних мікроорганізмів 
швидко зникають запаси кисню. В умовах дефіциту О2 активізується 
життєдіяльність анаеробної мікробіоти, внаслідок чого стан ґрунту 
істотно змінюється. Навіть недовготривале 5-20 ‒ добове 
перезволоження не проходить для ґрунту безслідно, незалежно від того, 
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коли воно мало місце: чи до посіву рослин, чи після збору врожаю. 
Погіршення водно-повітряного режиму через надмірне зволоження 
спричинює зниження родючості ґрунту [2]. Водний і повітряний режим 
ґрунту обумовлюється величиною загальної пористості. Від неї залежить 

пересування води у ґрунті, його аерація, водопроникнення, глибина 
промокання, підняття рівня ґрунтових вод, випаровування. 

Утворення пор відбувається у процесі розпушення ґрунтів. 
Зазвичай тверда фаза в горизонті А (поверхневий біогенний горизонт 
ґрунту) становить приблизно половину об’єму, решту займає поровий 
простір, в якому знаходяться повітря і вода. Об’єм суглинистого ґрунту 
складається наполовину з твердої маси, на третину з води і на одну 
шосту з повітря. Співвідношення вмісту повітря і води у порах змінюється 
в залежності від вологості й сухості ґрунту. 

Взагалі крупні пори містять повітря, якщо ґрунт не насичений водою 
повністю, а дрібні пори містять воду, якщо ґрунт не повністю сухий. 
Повітря й вода надходять і виходять із ґрунту через пори проміжного 
розміру тоді, коли в ньому змінюється вміст води. 

У піщаних ґрунтах сумарна пористість, як правило, менша, ніж в 
ґрунтах із важким гранулометричним складом, але піщані ґрунти майже 
завжди добре аеровані. Завдяки крупним порам забезпечується хоча б 
частковий відтік води, що надходить у ґрунт. Повітря циркулює і 
заповнює всі ізольовані пори. 

Замулені суглинки й глини ‒ ґрунти важкого гранулометричного 
складу характеризуються високою пористістю. Їх пори численні, але 
дуже дрібні. Вони утримають велику кількість води. Повітря не надходить 
навіть у крупні пори, тому що всі з’єднувальні проходи між ними більшу 
частину часу заповнені водою. Такі ґрунти потребують найбільшої уваги 
для підтримання в них достатнього рівня аерації. 

З’ясовано, що у щільних глинах величина загальної пористості 
може становити від 30 до 60, у торф’яних ґрунтах ‒ 90%. Найбільш 
сприятливі умови створюються при сумарній пористості орного шару 45-
50% для піщаних ґрунтів і 55-65% для суглинкових. Незадовільною є 
пористість суглинкових ґрунтів нижче 50% [3]. 

Загальна пористість ґрунту залежить від його механічного та 
агрегатного складу, структури, форми часток. Величина загальної 
пористості зменшується в ґрунтовому профілі від верхнього до нижніх 
горизонтів через збільшення щільності останніх. Загальна пористість 
зменшується також при набуханні ґрунту [1]. Величина загальної 
пористості складається із капілярної пористості і пористості аерації. 
Капілярна пористість ‒ це простір дрібних пор, заповнених водою. 
Пористість аерації ‒ простір крупних, взаємозв’язаних пор, наповнених 
повітрям. Діаметр з’єднувальних проходів у них не менше 0,01 мм в 
найвужчих місцях, що дозволяє забезпечити стік води з них при польовій 
вологоємності. 
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Об’єктивним критерієм оцінки повітрозабезпеченості ґрунту є 
величина пористості аерації. В аерованих ґрунтах пористість аерації 
дорівнює 10-30% від об'єму ґрунту, а в затоплених або з важким 
гранулометричним складом може падати до нуля. Корені рослин 

починають потерпати від нестачі кисню, якщо пористість аерації ґрунту 
стає нижче 9-15% від об’єму ґрунту. Вміст повітря близько 20-24% від 
об’єму ґрунту є оптимальним для розвитку рослин [1]. Ґрунтове повітря 
за складом схоже з атмосферним і відрізняється від останнього лише 
збільшеним вмістом вуглекислого газу і зменшеним ‒ кисню. За даними 
М.Б. Рассела у ґрунтовому повітрі міститься 0,25% СО2 і 20,6% О2, в 
атмосферному ‒ 0,03 і 20,96% відповідно. В надмірно зволоженому 
ґрунті співвідношення О2 і СО2 швидко змінюється, оскільки вода 
перешкоджає надходженню кисню з повітря і видаленню вуглекислоти з 
ґрунту. 

Мінімальну концентрацію кисню (1,0-2,8%) і максимальну 
вуглекислого газу (19,0-19,5%) було виявлено в торф’яно ‒ і дерново-
глейових ґрунтах. Є дані, що пригнічення розвитку рослин відбувається 
при концентрації О2 в ґрунтовому повітрі менше 15% [1]. В ґрунті, 
затопленому застійною водою вміст кисню може впасти до 5 і навіть 0%. 

Кисень і вуглекислота дифундують у воді в 10 000 разів повільніше, 
ніж у повітрі. При цьому з підвищенням температури розчинність газів у 
воді зменшується. Так, при 10°С в 1 л води міститься 11,27 мг О2, при 
20°С ‒ 9,02, при 30°С-7,44 мг [2]. Наявність у воді розчиненого кисню в 
концентраціях від 9 до 2 мг/л забезпечує інтенсивне дихання коренів. 
При зменшенні вмісту О2 нижче 2 мг/л дихання коренів різко 
зменшується і повністю пригнічується при концентраціях 0,9-0,5 мг/л [3]. 

Більшість дослідників вважає, що ушкодження і загибель рослин при 
насиченні ґрунту водою обумовлюються нестачею в ній кисню, а не 
високим вмістом вуглекислоти, хоча остання при тривалому затопленні 
коренів може посилювати процеси, пов’язані з анаеробіозом [2]. 
Ф.Р. Зайдельман [1] зазначає, що залежність рН від впливу анаеробіозу 
неоднозначна і, головним чином, обумовлюється хімізмом ґрунтів та вод, 
якими вони перенасичені, а також характером водного режиму ‒ 
застійно-промивним чи застійним. Вміст органічної речовини, при 
розпаданні якої утворюються органічні кислоти та інші кислі продукти, 
сприяє зниженню величини рН. В залежності від водного режиму 
відбувається відповідна трансформація речовин та розподіл 
новоутворених сполук у товщі ґрунту. При цьому в різних його шарах 
величина рН може змінюватися неоднаково [1]. Прямий вплив рН 
ґрунтового розчину на ріст рослин незначний, доки інші фактори 
залишаються сприятливими. Але непрямі впливи рН різноманітні і 
сильні. Від цього фактора залежить буферність ґрунту, стійкість його 
реакцій в часі до зовнішніх впливів. 

На окисно-відновний стан затоплених ґрунтів можуть впливати і 
рослини. Так, додаткове надходження кисню через повітроносні тканини 
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коренів рису в певній мірі може протидіяти поширенню відновлювальних 
процесів [2]. Інтенсивність зменшення потенціалу залежить від характеру 
водного режиму. В застійній воді ОВП знижується швидше, ніж у 
проточній воді, збагаченій киснем [3]. Зі зростанням температури 

зменшення потенціалу прискорюється через уповільнення розчинення 
кисню у воді. А при випаданні значної кількості опадів зниження 
величини ОВП стримується, оскільки збагачені киснем дощові води 
поповнюють запаси О2 в ґрунті, затопленому стоячою водою [1]. 

Поширення анаеробних процесів в ґрунті істотно впливає на його 
фізико-хімічні властивості: рН, окисно-відновний потенціал, 
перетворення неорганічних і органічних речовин [1]. 
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Максютов А.О., доцент кафедри 
географії та методики її навчання 
Аверкін Д.В., магістрант ІІ курсу 

 
Участь України у міжнародному поділі праці є однією з основних 

передумов її економічного розвитку особливо в сучасних умовах. 
Значення міжнародного поділу праці з роками дедалі більше зростає, 
причому воно є також фактором поглиблення міжнародної економічної 
інтеграції, що зумовлює поглибленне його вивчення.  

Економіка жодної країни не може бути здоровою, якщо суб’єкти 
господарювання не займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Адже 
для її ефективного функціонування особливо необхідною є участь країни 
в міжнародній торгівлі та світовому господарстві. Тобто, ефективність 
економіки залежить не лише від її внутрішнього стану, а й від 
зовнішньоекономічної діяльності  

Сьогодні склалися об’єктивні передумови активної участі України в 
міжнародному поділі праці, чому сприяє: значна зміна системи 
економічних відносин; прийняття низки законів та указів Президента про 
зовнішньоекономічні зв’язки та зовнішньоекономічну діяльність; 
прискорення світового науково-технічного прогресу; необхідність 
спільного вирішення глобальних проблем людства: демографічної, 
продовольчої, екологічної, усунення загрози ядерної війни тощо; 
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структурна перебудова галузей народного господарства; визнання 
України та входження її в міжнародні організації [2]. 

Незважаючи на це, для активної інтеграції України в міжнародний 
поділ праці необхідно докорінно перебудувати весь 

зовнішньоекономічний механізм, належно оцінити роль і місце 
зовнішньоекономічних зв’язків у розвитку народного господарства. 

Отже, міжнародний поділ праці є вищим ступенем розвитку 
суспільного територіального поділу праці між країнами і веде до обміну 
результатами виробництва між ними в певних кількісних і якісних 
співвідношеннях. Слабке входження України в міжнародний поділ праці 
не тільки не відповідає, а й суперечить її національним інтересам, так як 
залишає економіку країни поза розвитком світових продуктивних сил, 
провідних напрямів сучасної науково-технічної революції, що призводить 
до виштовхування її на узбіччя світового економічного прогресу [3]. 

У сучасному світі рівень економічного розвитку країн визначає 
розвиненість інфраструктури її господарства, що є наслідком поділу 
праці та кооперування виробників товарів і послуг різних напрямків 
діяльності. Поділ праці виникає з появою людського суспільства, коли 
первісні общини (щоб забезпечити кращі умови виживання) мали 
визначатися, як найдоцільніше застосувати здібності чоловіків, жінок, 
дітей, старих, яку роботу може виконати конкретна особа для 
забезпечення життєдіяльності роду, товариства, сім’ї найкращим чином 
(скоріше, якісніше, з найменшим напруженням фізичних та психічних 
здібностей). Таким чином, життєвий господарський досвід завжди був 
основою поділу праці як засіб забезпечення сталих умов людської 
життєдіяльності. 

Протягом еволюціонування людства відбувається процес 
розгалуження діяльності: відокремлення від полювання мисливства, 
риболовства та збирання дарів землі, спершу скотарства і землеробства, 
потім лихварства, торгівлі і ремесел, управління та охорони 
(адміністративний апарат, військо), транспорту, зв’язку, банківсько-
фінансової, судової та всіх інших виробничих, побутових і 
посередницьких видів діяльності. 

Нині таке відокремлення на макрорівні організаційно сформовано у 
структурованості господарства країни за сферами, галузями, 
підгалузями, підприємствами, домогосподарствами з безліччю професій 
та спеціальностей на мікрорівні господарювання окремої особи [1]. 

В умовах ринкового господарства (в аспекті закону попиту і 
пропозиції) поділ праці, його поглиблення диктується прагненням до 
зниження витрат пропозиції (пошук найкращої відповіді на питання 
виробника «Як виробляти, з якими витратами пропонувати?»). Це, у 
свою чергу, веде до необхідності постійного порівняння власних витрат з 
витратами інших виробників аналогічної (та частковою до неї) продукції 
(послуг). 



 

 93 

У межах окремої держави із самодостатньою закритою економікою 
(яка не вступає в економічні відносини з іншими державами) витрати на 
виробництво і реалізацію споживачу продукції (послуг) становлять 
одночасні витрати основного капіталу у виробничі фонди 

(капіталомісткість продукції як минула праця), поточні витрати 
оборотного капіталу (матеріаломісткість і енергомісткість як минула 
праця; трудомісткість як жива праця у складі собівартості), витрати на 
переміщення товару від виробника до покупця (транспортомісткість) і 
витрати на весь необхідний спектр невиробничих послуг (страхових, 
фінансово-кредитних, збуто-посередницьких тощо у вигляді минулої та 
живої праці), що супроводжують процес купівлі-продажу товарів у 
ринковій економіці[5]. 

Під поділом праці взагалі слід розуміти відокремлення різних видів 
трудової діяльності людей від загального цілого та закріплення їх за 
певними групами працівників. 

Під загальним поділом праці слід розуміти відокремлення різних 
видів діяльності у суспільстві як поділ між виробничою та невиробничою 
сферами і між галузями в кожній з них (розмежування на сільське 
господарство, промисловість, транспорт, будівництво, зв’язок, 
фінансово-кредитні, страхові та інші послуги, наука, освіта, охорона 
здоров’я та інше). 

Під частковим поділом праці розуміють відокремлення різних видів 
трудової діяльності не лише за сферами, але й всередині них 
(диференціація на галузі сільського господарства, промисловості, 
транспорту тощо). 

Під одиничним поділом праці розуміють відокремлення різних видів 
трудової діяльності між підприємствами, та підрозділами в них, 
закріплення за конкретними працівниками певним чином обмежених 
трудових функцій [4]. 

Найбільшого поширення набули такі види поділу праці: 
технологічний (за відмінностями у технологічних процесах, галузях); 
предметний (за видами виробництва окремих завершених виробів); по 
детальний (за виготовленням окремих деталей до якогось виробу); 
функціональний (за окремими функціями обслуговування виробничих та 
невиробничих потреб). 

Всі вони поширені в окремих країнах і у світі в цілому. Кожний 
суб’єкт МПП знаходить в ньому свій економічний інтерес: чи то в 
отриманні більших доходів від реалізації свого товару не на 
внутрішньому, а зовнішньому ринку за рахунок більш привабливих 
зовнішніх цін; чи то в здешевленні виготовлення власної продукції при 
залученні у виробництво більш дешевої сировини, напівфабрикатів чи 
комплектуючих виробів. 

Таким чином, міжнародний поділ праці– це така система (чи спосіб) 
організації взаємозалежного виробництва, при якій підприємства різних 
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країн спеціалізуються на виготовленні певних товарів і послуг, а потім 
обмінюються ними. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ В УКРАЇНІ 

 
Миколайко В.П., професор кафедри 
біології та методики її навчання 
Бушняга В.В., студентка 34у гр. 

 
В Україні на кінець ХХ століття квасоля втратила чинність польової 

культури, що підтверджується різким скороченням площ посіву: з 
75,3 тис. га 1950 р. до 33,2 – 2000 р. і 28,6 тис. га 2002 р. (в т.ч.: 27,5 – 
присадибні і фермерські господарства) [1,2]. Вона повернула собі статус 
городньої культури ХIХ ст. але продовжує користуватися сортовим 
асортиментом кущової квасолі, придатної для індустріальних (машинних) 
технологій. Як наслідок, за умов безмашинних технологій в присадибних 
господарствах, при високих затратах ручної праці, врожаї не 
перевищують 1,5–2,0 т/га (кращих досягнень індустріальних технологій). 

Рослини кущової квасолі – головна складова індустріальних 
технологій. Вони обмежені в рості, швидко і дружньо дозрівають, але 
дають порівняно невисокий врожай зерна. Звідси виникає потреба у 
переорієнтації виробництва з кущової на витку квасолю і запровадження 
інших ботанічних видів (наприклад, Ph. Multiflorus), природно здатних на 
урожай 5,0–6,0 т/га крупного високоякісного зерна, попит на яке 
порівняно високий на європейському і азіатському ринках [3]. 

У преамбулах більшості публікацій про квасолю відмічаються: 
висока білковість культури, харчова цінність; підкреслюється 
агротехнічна значущість; не обминають, що за площами посіву в світі в 
групі зернобобових культур вона займає друге місце, а світові площі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015


 

 95 

посівів її динамічно зростають і за логікою - мають зростати в Україні. 
Причини нездійснення подібної логічності вбачають: у скороченні 
селекційно-насінницької роботи, загальмованості налагодження 
повноцінної системи сортооновлення і сортозаміни [4,5]; у 

недосконалості технологій вирощування [6,7]; низьких закупівельних 
цінах на квасольове зерно [8]. 

Головна причина нестабільності виробництва квасолі і зменшення 
посівних площ є наслідком скорочення селекційно-насінницької роботи 
та відсутності системності в сортооновленні і сортозаміні. 

З такою точкою зору важко погодитись, якщо проаналізувати 
кількісний і якісний склад районованих сортів по кожній кліматичній зоні; 
екологічну пластичність, середній вік виробничого використання та 
характеристику новітніх сортів і тих, що йдуть у тираж [1]. 

У середньому за період з 1975 по 2006 рр. в Україні щорічно 
висівалося 12 селекційних сортів, більшість з яких культивувалось 
одночасно в різних природно-кліматичних зонах [9]. 

Розробка нових та удосконалення існуючих технологій 
вирощування квасолі зробить культуру більш конкурентоспроможною на 
світовому ринку, що безпосередньо сприятиме значному розширенню її 
посівної площі в країні.  

Зрозуміло, що обсяг і якість досліджень з квасолею неадекватний  
пшениці, гороху, цукровим бурякам, картоплі, іншим знаковим культурам. 
Відповідно і результати скромніші, але достатні для отримання 
урожайності на рівні Нідерландів, Німеччини, Польщі та інших країн, про 
що свідчать приклади з кінця ХІХ століття і до наших днів. У науковій 
праці „Основи польової культури…” І.О. Стебут пише: „…в 1881 році в 
Київський губернії отримано квасолі 10 чвертей”, тобто 1,58 т/га [10]. 

За існуючим у 50-х роках минулого століття рівнем, отримували 
досить високі врожаї квасолі. Так, в колгоспі „Україна” Дніпропетровської 
області він становив 2,07 т/га (максимальний за 1948–1950 рр. – 2,4 т/га), 
в колгоспі ім. Леніна Городенківського району Івано-Франківської області 
– 2,2 т/га [8]. 

У 1985 р. в колгоспі „Росія” Волновахського району Донецької 
області врожайність становила 1,82 т/га; 1988 р. в колгоспі „Зоря” 
Житомирського району – 2,95 т/га; 1989 р. в колгоспі „Родина” 
Богодухівського району Харківської області – 2,05 т/га, ім. 1 травня тієї ж 
області – 2,09 т/га. 

Наведені приклади свідчать про те, що за різних технологій 
вирощування можна отримувати рівноцінні врожаї. Справа у загальній 
культурі виробництва і обсягах вкладу праці та коштів. 

В агрофірмі „Сейм” Конотопського району Сумської області за 
несприятливих погодних умов 1991 р. (при сівбі – холод, цвітінні – спека) 
на площі 20 га врожайність становила 1,56 т/га [11]. 

З'ясовуючи причини занепаду виробництва квасолі, автор відомих 
сортів квасолі Харківська 226, Харківська 4 і Бомба крупна С.М. 
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Фріденталь ще у 60-х роках ХХ ст. вважала, що якби держава ввела 
план закупівлі і підняла відповідно ціни, то все було б гаразд. Проте час 
показав, що і ця теза хибна [8]. 

Постановою Ради Міністрів від 7 січня 1963 за № 29 була 

встановлена ціна (в радянських грошових одиницях) 300–400 крб./т (за 
тодішнім доларовим курсом $375–500). Одночасно 1 тонна пшениці 
коштувала 82–135 крб. ($100-170), гороху – 120 крб. ($150). У 1981 р. 
ціна на зерно квасолі піднялась до 600 крб./т ($750) при ціні м'якої 
пшениці 97 крб./т ($120), гороху – 200 крб./т ($250) [12]. 

Після прийняття Україною національної грошової одиниці гривні 
наказом Держкомстату України від 25.12.97 за № 109 введені нові ціни, 
за якими 1 тонна зерна квасолі становила 1093,9 грн., що в 7 разів вище 
гороху (155,4 грн./т) і в 6 разів – пшениці (147,8 грн./т) [13]. 

За порівняльними цінами 2000 року 1 тонна квасолі зросла до 
2692,5 грн., що перевищує ціну гороху у 7 разів (386 грн./т) і пшениці в 
6,2 рази (433,4 грн./т) [14]. 

За даними союзу аграрних бірж України середня виважена ціна на 
квасолю продовольчу виробництва 2006 року, що відповідає вимогам 
ГОСТ 7758-77, з базисом поставки (перевезення оплачено до місця 
призначення), що склалася на акредитованих товарних біржах та 
Аграрній біржі за період з 25 по 29 грудня 2006 р., становила 4040 грн./т 
($800) в той час, як за сою (ГОСТ 17109-88) – $240-280, пшеницю (ДСТУ 
3768-2004) – $142-173, соняшник (ГОСТ 22391-89) – $204 [15]. 

Перед тим як зробити остаточні висновки щодо розв’язання 
поставленої проблеми, розглянемо ще один аспект, пов'язаний з ринком 
квасолі в Україні. Відомо, що основою раціонального харчування людини 
є калорійність і збалансованість раціону, а саме– в загальній 
калорійності білки мають становити 15%, жири – 30%, вуглеводи – 55% 
[16, 17].  

Людина середнього віку і з середнім рівнем фізичного 
навантаження потребує 2,8 Мкал (11,7 МДж), в т.ч. білка – 0,42 Мкал 
(1,75 МДж), що в натурі становить 102 г (420 ккал./4,1 ккал); 50% з цієї 
кількості має припадати на продукти тваринного походження і 50% – на 
рослинні. За таким співвідношенням рослинна частка в раціоні 
становитиме 50 г і покриватиметься продуктами із зерна на 74%, бульб і 
коренеплодів – 20%, овочами й фруктами – на 6% [16]. 

У 37 г білку із зерна (50 г×0,74) на частку квасолі припадає 1,5% – 
0,56 г (37 г × 0,015). Отже, вміст зерна квасолі в добовому раціоні 
становитиме 2,86 г (0,56 г: (19,6% : 100%)), в річному – 1,04 кг (2,86×365). 
У розрахунку на все населення України (за даними 2006 р. – 46 млн.) 
потреба в квасолі становить 47,84 тис. т/рік (1,04 кг×46 млн. люд.). До 
речі, фактичне задоволення в ній 2000 року становило 108,7 %. 

Експортний потенціал України насіння квасолі до європейських 
країн можна здійснити через стабільних імпортерів (Англію, Німеччину, 
Нідерланди) в обсязі 3 % від валового виробництва, тобто 1,56 тис. тонн 
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(52 × 0,03), а за рахунок Азербайджану, Вірменії та Грузії ще 1,2–
1,3 тис. тонн. В цілому середньорічне виробництво насіння квасолі в 
Україні має становити 54–55 тис. т. 

Отже, потенціал українського ринку відкриє шлях гарантованого 

виходу на рівень ведучих експортерів зерна квасолі. 
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Добрянський Ю.Ю., магістрант 

 
Загальновідомо, що природним екосистемам властивий механізм 

саморегулювання видового та кількісного складу біоценозу, що 
підтримує його в стані динамічної рівноваги, але продуктивність 
природних екосистем не задовольняє вимог сучасного суспільства. Ріст 
населення зумовлює необхідність додаткового виробництва продуктів 
споживання. Розвиток землеробства дав змогу збільшити виробництво 
продукції порівняно з екстенсивним веденням господарства, але при 
цьому необоротно порушуються механізми природного відтворення 
рослинного і тваринного світу. Тобто, в результаті сільськогосподарської 
діяльності, спрямованої на одержання якомога більшої кількості 
продукції, формуються агроекосистеми.  

Радикальним засобом підвищення продуктивності 
сільськогосподарських культур є широке застосування органічних і 
мінеральних добрив, які в свою чергу стають основними чинниками змін 
у агроекосистемі. 

За систематичного внесення органічних і мінеральних добрив 
підсилюється їх дія на деякі властивості ґрунту. Це краще прослідкувати 
у стаціонарних дослідах, де найбільшу цікавість представляють ті 
досліди, в яких гній і мінеральні добрива застосовуються у еквівалентних 
за діючою речовиною (NPK) дозах. Тривалі дослідження такого типу в 
умовах України проводились на потужних чорноземах Миронівської і 
Сумської дослідних станцій в зерно-бурякових сівозмінах [1].  

На всіх варіантах порівняно з контрольним (без добрив), 
систематичне внесення гною знижувало кислотність ґрунту, збільшувало 
суму вбирних основ і ступінь насиченості ними ґрунту, підвищувало вміст 
гумусу, а також валових форм азоту і фосфору в орному шарі ґрунту. 
Тоді як мінеральні добрива погіршували фізико-хімічні показники. 
Накопичення в ґрунті поживних речовин і гумусу під дією мінеральних 
добрив також відбувалось, але менш інтенсивно ніж за органічних 
систем удобрення. Мінеральні добрива перешкоджали втратам гумусу, 
але підвищувати його вміст у ґрунті можливо за допомогою гною тому, 
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що крім рослинних решток у процесі гумусотворення приймає участь 
органічна речовина самого гною. 

Добре окультурені ґрунти є специфічними природно-
антропогенними утвореннями. З одного боку, вони характеризуються 

високою буферністю, а отже і протидією до погіршення набутих 
показників, а з іншого боку, їх агрохімічні властивості в силу природних 
умов ґрунтоутворення постійно тяжіють до вихідного генетичного стану. 
Процес погіршення важливих кислотно-лужних властивостей ґрунту 
визначається хімічним складом материнської породи, рівнем 
застосуванням добрив, особливо азотних, виносом кальцію з урожаєм і 
його вимиванням з ґрунтового профілю [2]. 

Досвід вітчизняного землеробства переконливо свідчить, що 
мінеральні добрива є могутнім фактором підвищення врожайності 
культур і родючості ґрунту. Водночас в літературі зустрічаються 
повідомлення про те, що під впливом підвищених доз мінеральних 
добрив зменшується ємність вбирання ГВК, втрачається кальцій, 
погіршуються фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунту [3,4]. 

Так, інтенсивне використання окультурених сірих лісових та темно-
сірих опідзолених ґрунтів з застосуванням мінеральних добрив привело 
до щорічного зниження рН в межах 0,03-0,21 одиниць [5]. 

Іншу дію на фізико-хімічні властивості ґрунту має внесення 
органічних добрив. Роботами багатьох дослідників доведено, що 
тривале систематичне застосування гною збільшує ємність вбирання та 
ступінь насичення основами, зменшує обмінну і гідролітичну кислотність 
[3].  

Важливо, що гній сам виступає джерелом кальцію та магнію. 
Встановлено, що з гноєм на 1 га сівозмінної площі вноситься  близько 35 
СаО і 10-15 кг/га MgO [6]. 

Системи удобрення, які передбачають використання органічних та 
мінеральних добрив, здатні в певній мірі забезпечити оптимальні фізико-
хімічні властивості ґрунту. Дослідження М.Г. Мезіна [7] свідчать, що 
внесення N45P45K45 на фоні гною сприяло підтримці ґрунтової кислотності 
на вихідному рівні, але при збільшенні NPK вдвічі показники ґрунтової 
кислотності погіршувались: показник рН знизився з 5,5 до 5,2, 
гідролітична кислотність зросла, що свідчить про доцільність розробки 
оптимальних систем удобрення. 

Суттєву роль у зниженні кислотності ґрунту і збільшенні кількості 
кальцію в ГВК відіграє вапнування ґрунту. К.К. Гедройц зазначив: “...на 
вапнування не можна дивитися лише як на засіб підвищення врожаю 
ґрунту; значення його значно ширше..., вуглекислий кальцій, внесений в 
ґрунт у достатній кількості, охороняє ґрунт від неминучого руйнування, а 
саме його найбільш цінної частини – вбирного комплексу” [8].  

Результати досліджень, проведених Г.А. Мазуром, 
А.В. Барвінським та В.С. Тарарою, показали, що завдяки вапнуванню 
оптимізуються окисно-відновні процеси, результатом чого є поліпшення 
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реакції ґрунтового середовища та стану мікробного ценозу, покращання 
умов розвитку рослин, зменшення нагромадження радіонуклідів 
продукцією рослинництва [9,10]. 

Аналіз матеріалів досліджень у тривалих дослідах показав, що при 

застосуванні мінеральних добрив у зерно-просапних сівозмінах на 
кислих ґрунтах по фону вапна знижувалася обмінна кислотність – з 5,04 
до 5,1 у шарі ґрунту 0-20 см і з 5,25 до 5,27 одиниць рН у шарі 20-40 см. 
Найкращі показники фізико-хімічних властивостей ґрунту було отримано 
за сумісного використання органічних і мінеральних добрив [11]. 

Дослідження зміни фізико-хімічних властивостей ґрунту під 
впливом органічних і мінеральних добрив показали, що в результаті 
комплексного застосування засобів хімізації впродовж 10 років (2 ротації 
сівозміни) на дерново-підзолистому легкосуглинковому ґрунті, рНкcl 

збільшився з 4,2 до 6,2, а гідролітична кислотність зменшилась з 4,3 до 
2,5 мг-екв/100 г ґрунту [12]. 

Таким чином, аналіз літературних джерел показав, що внесення 
лише мінеральних добрив підвищувало кислотність ґрунту, а найбільш 
оптимальні фізико-хімічні властивості ґрунту складались при сумісному 
внесенні гною і мінеральних добрив. Проте можна відзначити 
суперечність поглядів на результативність дії комплексного застосування 
засобів хімізації на зміну фізико-хімічних показників ґрунту, оскільки 
дослідження проведено на різних ґрунтах. У зв’язку з цим програмою 
наших досліджень передбачається подальше уточнення змін основних 
фізико-хімічних властивостей, включаючи й кислотно-основних, сірого 
лісового ґрунту під впливом комплексного застосування органічних і 
мінеральних добрив в одному блоці. 
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Напрямок подальшої інтенсифікації землеробства як шлях до 

підвищення його продуктивності багато в чому вичерпаний. У світовому 
землеробстві складається тенденція до переходу на технології, які 
ґрунтуються на зменшенні питомої ваги найбільш енергоємних процесів, 
в т.ч. на мінімалізації обробітку ґрунту, більш інтенсивному використанні 
біологічного азоту, застосуванні рідких комплексних добрив, що 
забезпечує високий коефіцієнт їх засвоєння рослинами, 
екологобезпечному застосуванні пестицидів, використанні надбань 
біотехнології, біопрепаратів та регуляторів росту. 

Тенденція до мінімалізації обробітку ґрунту зумовлена не лише 
потребою в економії пального. Проведені дослідження [1] показали, що 
мінімальний обробіток сприяє прискоренню ґрунтотворного процесу і 
підвищенню врожайності сільськогосподарських культур, порівняно з 
глибоким обробітком без обертання скиби. Кінцевим виявом мінімалізації 
обробітку ґрунтує "нульовий" обробіток. Використання останнього 
пояснюється властивостями ґрунтів: чим менше ґрунт розпушують 
(особливо чорноземи), тим менше він спрацьовується у процесі 
виробництва. 

Вперше мінімальний обробіток був випробуваний у США, а потім 
почав поширюватися в Канаді, Англії та інших країнах. Нині мінімальний і 
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„нульовий” обробіток ґрунту широко вивчається і впроваджується в 
господарствах багатьох країн. 

В Україні проводяться дослідження щодо виявлення можливостей 
мінімалізації обробітку ґрунту, в результаті яких одержано позитивні 

результати.  
Узагальнення результатів досліджень щодо застосування в Україні і 

за кордоном різних заходів та способів обробітку ґрунту [2,3] дає 
можливість зробити такі основні висновки: 

- хоча ефективність оранки достатньо висока, за беззмінного її 
застосування погіршується структурний стан ґрунтів, збільшується 
рівноважна щільність їх будови, знижується загальний вміст і 
посилюється рухомість органічних речовин, зменшується ерозійна 
стійкість, надмірно підвищується непродуктивне випаровування вологи; 

- систематичний безполицевий обробіток ґрунту неоднозначно 
впливає на властивості і режим ґрунту;  

- вибір того чи іншого способу основного обробітку ґрунту залежить, 
головним чином, від ґрунтово-кліматичних умов, попередників та 
біологічних особливостей вирощуваних культур. 

Комбінована система основного обробітку ґрунту, що поєднує 
оранку, поверхневий і безполицевий обробіток на різну глибину, здатна 
найбільшою мірою використовувати позитивні й зменшувати негативні 
характеристики систематичного полицевого або безполицевого способів 
обробітку ґрунту. 

Застосування високоефективних гербіцидів дає можливість 
скоротити кількість механічних обробітків як засобу боротьби з бур'янами 
під час догляду за парами, просапними культурами. 

У біологічному землеробстві мінімалізацію обробітку ґрунту слід 
розглядати як важливу умову збереження потенціальної і підвищення 
ефективної його родючості, а також як засіб захисту ґрунту від ерозії, 
поліпшення гумусового балансу, зменшення непродуктивних втрат 
поживних речовин і вологи. Крім того, застосування мінімального 
обробітку ґрунту забезпечує скорочення строків виконання польових 
робіт. 

У нашій країні намітилися такі основні напрямки мінімалізації об-
робітку ґрунту:  

- зменшення кількості та глибини зяблевого, передпосівного і 
міжрядного обробітків ґрунту в сівозміні при використанні гербіцидів для 
боротьби з бур'янами; 

- заміна глибокого обробітку поверхневим і мілким, особливо при 
підготовці ґрунту під посів озимих культур, з використанням 
широкозахватних плоскорізів, важких борін, лущильників, фрез, які 
забезпечують високоякісний обробіток за один прохід агрегату; 

- поєднання декількох технологічних операцій і заходів в одному 
робо-чому процесі шляхом застосування комбінованих ґрунтообробних 
та посівних агрегатів;  
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- зменшення оброблюваної поверхні поля шляхом впровадження 
смугового (колійного) передпосівного обробітку при вирощуванні 
просапних культур і використанні гербіцидів. 

Усвідомлення зростаючої екологічної загрози внаслідок 

інтенсивного ведення землеробства стимулювало розроблення 
альтернативних моделей землеробства, які краще відповідають 
життєвим інтересам суспільства.  

До альтернативних методів ведення сільського господарства 
можна віднести біоінтенсивне міні-землеробство (Biointensive Mini-
Farming), біодинамічне землеробство (Biodynamic Agriculture), ЕМ-
технології (Effective Microorga-nism Technologies), маловитратне стале 
землеробство (LowInputSustainableAgriculture) та інші. Ці моделі 
ґрунтуються на глибокому розумінні процесів, що відбуваються в 
природі, і спрямовані на поліпшення структури ґрунтів, відтворення їх 
природної родючості та сприяють утворенню екологічно стійких 
агроландшафтів. До таких систем агровиробництва належить і біологічне 
(органічне) землеробство (Biological (Organic) Farming) [4]. 

Біологізація землеробства базується на таких основних складових 
[5]: 

 Покращення структури агроландшафтів за рахунок виведення з 
обробітку еродованих, деградованих та малопродуктивних земель і 
розширення площ рекреаційних та водоохоронних зон, інших 
природоохоронних об'єктів [6]. 

 Виключно важливого значення в біологізації землеробства 
набуває структура посівних площ та сівозмін як регуляторів 
фітосанітарного стану ґрунту, водного і поживного режимів, балансу 
органічної речовини і азоту. Насамперед необхідно дотримуватися 
допустимих строків повернення окремих культур на попереднє місце 
вирощування, а також зважено ставитись до вузькоспеціалізованих 
сівозмін, які потребують більш інтенсивного використання хімічних 
засобів захисту рослин і більш високих доз органічних та мінеральних 
добрив. 

 В захисті ґрунтів від ерозії, зменшенні втрат вологи через 
поверхневий стік та в боротьбі з бур'янами провідне місце займає 
механічний обробіток ґрунту. В сучасних ґрунтозахисних системах 
землеробства механічний обробіток ґрунту передбачає забезпечення 
економії енергоресурсів, захист ґрунту від водної та вітрової ерозії – 
насамперед за рахунок мінімалізації кількості та глибини технологічних 
операцій, накопичення рослинних решток на поверхні ґрунту. 

 Підвищення питомої ваги біологічного азоту в агроекосистемах 
за рахунок збільшення площ бобових культур є основним важелем 
стабілізації їхньої продуктивності та енергетичної ефективності. 
Важливого значення набуває створення оптимальних умов ґрунтового 
середовища для інтенсифікації залучення азоту з повітря до біологічного 
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циклу. Цього можна досягнути за рахунок використання на добриво 
соломи та інших відходів рослинництва. 

 Однією з необхідних умов біологізації землеробства є 
розроблення технологій, які забезпечують рециркуляцію біогенних 
елементів, особливо фосфору і калію, за рахунок ефективного 
використання побічної продукції рослинництва, головним чином, на місці 
її вирощування. Перспективним напрямком еколого-безпечного 
використання місцевих ресурсівє переробка відходів 
сільськогосподарського виробництва, сапропелів, торфу з метою 
виробництва нетрадиційних добрив [7]. 

 Застосування зелених добрив або сидератів в сучасних умовах 
може забезпечити поповнення органічними речовинами ґрунту на 
віддалених полях, а також у разі нестачі або відсутності гною.  

 У створенні біологічного екологобезпечного землеробства 
виключно важливого значення набуває застосування мікробіологічних 
препаратів, за допомогою яких здійснюється регуляція ґрунтової 
мікрофлори шляхом різкого збільшення кількості корисних 
відселекційованих форм мікроорганізмів. 

Найбільш адекватним щодо суті можна вважати визначення 

біологічного землеробства як системи сільськогосподарського 
менеджменту агроекосистем, що ґрунтується на максимальному 
використанні біологічних чинників підвищення родючості ґрунтів, 
агротехнологічних заходів захисту рослин, а також на виконанні 
комплексу інших заходів, які забезпечують екологічно, соціально та 
економічно доцільне виробництво сільськогосподарської продукції й 
сировини [8]. 

Збереження та підвищення родючості ґрунтів є ключовим 
моментом у запровадженні технологій біологічного землеробства. До 
заходів, які забезпечують досягнення цієї мети, відносяться: 

- оптимізація розміщення посівів сільськогосподарських культур у 
межах кожного господарства; 

- ефективне використання наявних ресурсів органічних добрив 
(гною, торфу та торфо-гнойових компостів, сапропелю, органічних 
відходів переробки сільськогосподарської продукції та ін.); 

- використання переваг біологізації землеробства завдяки 
розширенню посівів багаторічних трав і впровадженню бактеріальних 
препаратів, збільшення площ під посів на зелене добриво; 

- використання місцевих сировинних ресурсів для підвищення 
родючості ґрунтів (сапропелів, фосфоритів, цеолітів, дефекату та ін.); 

- відновлення планової хімічної меліорації із застосуванням 
місцевих покладів вапняків, крейди і мергелів; 

- всебічне запровадження режимів мінімізації обробітку ґрунту, 
впровадження широкозахватних ґрунтообробних засобів і застосування 
технології прямого висіву; 
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- застосування контурної організації території землекористування, 
що передбачає оптимізацію стану природного середовища на території 
водозбірного басейну або яружно-балкової системи; 

- всебічна реставрація й підтримка єдиної системи полезахисних 

лісосмуг як найважливішого засобу стабілізації агроландшафтів і 
закріплення меж полів. 

Технології біологічного (органічного) землеробства стрімко 
поширюються в усьому світі. Так, лише в країнах ЄС кількість так званих 
"органічних" господарств за 15 років зросла більше, ніж у 20 разів [9]. 

Біологічне землеробство розробляється вченими різних країн уже 
два-три десятиліття. Воно базується на використанні природних 
біологічних законів, які виробила Природа. У такому землеробстві значно 
зменшуються або повністю виключаються прийоми хімізації, натомість 
використовуються землеробські закони мінімуму і повернення для 
досягнення закону оптимуму, при якому рослини найбільшою мірою 
забезпечуються умовами для життя і розвитку. А це дасть змогу 
отримати максимальний урожай та екологічно чисту продукцію 
рослинництва. 

Необхідність застосування біологізації землеробства в Україні 
виникла ще й з тих причин, що наявних обсягів традиційних органічних 
добрив у країні недостатньо, і землеробство десятиліттями працює на 
спадній родючості. 

Для ведення біологічного землеробства сільськогосподарські землі 
повинні відповідати певним вимогам щодо рівня їх забруднення 
шкідливими речовинами: пестицидами, важкими металами, 
радіонуклідами тощо. Було проведено аналіз еколого-токсикологічного 
стану орних земель України та виділені зони, придатні для вирощування 
екологічно чистої продукції. Проведені Інститутом агрохімії і 
ґрунтознавства НААН дослідження [10] показали, що антропогенне 
забруднення територій в Україні має не суцільний, а локальний характер. 
За деякими даними [11], в Україні залишилось чотири невеликих регіони, 
де ґрунти ще не забруднені до небезпечних меж і де можливе 
вирощування екологічно чистої продукції на рівні найсуворіших світових 
стандартів. 
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Поняттю природокористування та його географічним основам 

присвячено ряд праць вітчизняних географів [1–3] і географів ближнього 
зарубіжжя [4, 5]. У цих роботах обґрунтований самий зміст поняття 
“природокористування”, визначені ознаки та критерії його раціональності, 
сформульовані теоретико-методичні засади, на яких можливе 
раціональне природокористування, означені основні конструктивно-
географічні проблеми та питання, вирішення яких необхідне для 
досягнення раціонального природокористування. 

Розглядаючи раціональне природокористування як загальне 
поняття, його конкретизація можлива й доцільна за рівнями розмірності 
території, в межах якої організується природокористування. Досі в 
літературі такий напрям структуризації природокористування чітко не 
обґрунтований. Щодо розрізнення видів природокористування існують 
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пропозиції М.М. Паламарчука та О.М. Паламарчука (1990), які вважають, 
що виділяються такі види природокористування, як ресурсоспоживання, 
ресурсокористування, відновлення природних ресурсів, охорона 
природи, перетворення природи. Залежно від сфери господарської 

діяльності ці автори розрізняють виробниче (промислове, 
сільськогосподарське та ін.) і невиробниче (рекреаційне, житлово-
комунальне та ін.) природокористування, а за рівнем комплексності – 
покомпонентне, комплексно-територіальне та геосистемне 
(ландшафтне) види природокористування [3]. У цій типології 
природокористування розмір території в явному вигляді не фігурує. 

Натомість у графічній схемі природокористування, запропонованій 
О.М. Мариничем [2] у напрямі природокористування, названим 
“комплексно-територіальним” розрізняється планетарне, міждержавне, 
державне, республіканське та локальне природокористування. Хоча за 
ознаки виділення цих територіальних рівнів природокористування 
обрано переважно політико-адміністративні одиниці, та простежується 
певна кореляція цих рівнів із рівнями розмірності геосистем, 
запропонованих у роботах [6].  

На нашу думку виділення територіальних рівнів 
природокористування не має виходити лише з ієрархії одиниць політико-
адміністративного поділу, як і не має воно бути орієнтованим лише на 
рівні розмірності природних геосистем (ландшафтів). 
Природокористування, як форма, через яку відбувається взаємодія 
суспільства та природи, у своїй територіальній організації проявляє риси 
територіальної ієрархічності економіко-географічних, суспільних та 
природних систем.  

З цієї точки зору можливо виділити наступні рівні 
природокористування: глобальне (планетарне), субглобальне 
(континентальне), регіональне, локальне. Ці рівні можна розглядати як 
основні, між якими можливі і проміжні форми організації 
природокористування (зокрема, міжрегіональне). Для кожного із цих 
рівнів територіальні одиниці, для яких і за якими організовується  
природокористування, можуть обиратися за різними критеріями, проте 
розміри цих одиниць є співставними. Так, на рівні регіонального 
природокористування можуть аналізуватися такі території, як окрема 
держава, басейн крупної річки (наприклад, Дніпра), природна зона в 
межах держави тощо. Територіальними одиницями, за якими зручно 
вирішувати різні питання регіонального природокористування можуть 
бути як одиниці адміністративного поділу (наприклад, адміністративні 
райони та області), так і природні територіальні утворення (фізико-
географічні райони та області), річкові басейни тощо. 

Історично склалося так, що, серед можливих територіальних рівнів 
природокористування першим було виділене регіональне. Особливо 
ретельної розробки це поняття набуло в українській географії [2]. В 
рамках вітчизняної конструктивної географії розроблені теоретичні 
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основи та методи обґрунтування раціонального регіонального 
природокористування [1], ландшафтного аналізу в регіональному 
проектуванні [7], ландшафтно-екологічному обґрунтуванню регіональних 
природно-технічних систем [8]. Узагальнення цих та інших розробок у 

галузі регіонального природокористування дозволяє визначити, що у 
якості його просторових об’єктів розглядаються території, що не 
перевищують площі держави (України) і не менші за площу 
адміністративного, фізико-географічного, агроґрунтового та районів 
інших типів (усі вони співрозмірні за площею). У якості операційних 
територіальних одиниць, за якими аналізується сучасне 
природокористування та обґрунтовуються напрями його раціоналізації, 
виступають або адміністративні області та (значно рідше) райони, або 
одиниці фізико-географічного районування рангу провінцій, областей та 
(значно рідше) району. Як суб’єкти природокористування розглядаються 
галузі господарства (наприклад, промислове, сільське, лісове, 
рекреаційне, природно-заповідне тощо), кожне з яких має свої вимоги та 
інтереси до певної території. Отже, при аналізі та обґрунтуванні 
природокористування на регіональному рівні поняття суб’єкту 
природокористування має дещо умовний характер.  

Основне завдання, яке вирішується при обґрунтуванні 
раціонального природокористування на регіональному рівні – узгодити 
інтереси цих “суб’єктів” оптимальним чином і так, щоби при цьому 
природному навколишньому середовищу не завдавалося шкоди. Для 
цього, зокрема, ефективними є методи регіонального ландшафтного 
аналізу з районуванням регіону за ступенем антропогенних навантажень 
на його ландшафти, оцінкою стійкості геосистем, оцінкою природно-
ресурсного потенціалу регіону, його функціональним та ландшафтно-
функціональним зонуванням тощо [9]. Дослідження виконуються у 
середніх масштабах, а у врахуванні місцевих (локальних) відмінностей 
природи та господарювання й, відповідно, обґрунтуванні конкретних 
прийомів раціонального ведення господарства з їх детальною 
територіальною “прив’язкою” на даному рівні природокористування не 
має потреби. 

Ці завдання вирішуються на рівні природокористування, яке в 
даній роботі пропонується називати локальним. Від регіонального його, 
зокрема, відрізняють менші за розміром території, на яких воно 
проявляється й для яких обґрунтовується, чіткість визначення суб’єктів 
природокористування, значно більша однорідність операційних 
територіальних одиниць, за якими приймаються рішення щодо 
оптимізації використання території. Так, у якості території, у межах яких 
доцільно аналізувати та планувати заходи з оптимізації 
природокористування на локальному рівні, є територія окремого 
адміністративного району, територія середнього та малого міста, 
територія фізико-географічного району, річкового басейну 3-4 порядків. 
При цьому, локальні особливості природокористування й їх специфіка 
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проявляються особливо яскраво, якщо ця територія має риси 
господарської чи природної цілісності.  

Операційними територіальними одиницями, які виділяються 
(картографуються), аналізуються й за якими проектуються відповідні 

заходи з раціоналізації природокористування, можуть розглядатися 
одиниці морфологічної структури ландшафту (урочища та місцевості), 
контури видів ґрунтів, агровиробничих груп земель, а також – окремі 
угіддя. У випадку локального природокористування чітко 
ідентифікуються його суб’єкти. Ними є окремі землекористувачі 
(наприклад, для агроландшафту – конкретні фермерські господарства 
аж до конкретної особи включно). Кожен із цих суб’єктів має власні 
інтереси, обмеження та можливості у використанні місцевих ресурсів 
території, причому здебільшого “територіальний радіус” цих інтересів та 
можливостей чітко обмежений і визначений. Це, зокрема, дозволяє чітко 
визначити й конкретні прийоми раціонального ведення 
природокористування, встановити відповідальність за їх запровадження 
та додержання, обґрунтувати систему територіальних та інших 
обмежень на ведення різних форм використання місцевих природних 
ресурсів. 

Вирішення цих питань вимагає ретельного аналізу стану 
навколишнього природного середовища на локальному рівні його 
територіальної організації, з’ясування місцевих особливостей впливу 
антропогенних чинників на перебіг природних процесів, їх прогнозування 
та попередження. Як і у випадку обґрунтування раціонального 
регіонального природокористування, основою цих розробок можуть бути 
теоретичні положення та методи наук конструктивно-географічного 
змісту. Однак, як свідчить досвід прикладної фізичної географії [10], 
прикладного ландшафтознавства [11], ландшафтної екології [12], аналіз 
та оптимізація взаємодії суспільства з природним середовищем на 
локальному рівні його організації є специфічними й виконуються 
комплексом методів, відмінних від тих, що використовуються при 
регіональних дослідженнях.  

Важливою особливістю аналізу й обґрунтування 
природокористування на локальному рівні є також формулювання 
наукових висновків та науково-практичних рекомендацій у значно 
більш конкретній формі, причому територіально “прив’язаній” до 
невеликих за площею ділянок. Це, в свою чергу, вимагає високої 
статистичної достовірності даних, які, на відміну від регіонального 
природокористування, повинні бути чітко просторово локалізованими, 
а не роззосередженими по площі регіону. Здебільшого статистичної 
інформації такого типу обмаль і в зв’язку із цим виникає необхідність 
пошуку методів обробки наявних даних, щоби вони задовольнили 
вказаним вимогам.  

Локальне природокористування суттєво залежить не лише від 
особливостей ландшафту та господарювання на місцевому рівні, а від 
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напрямку та стилю природокористування вищого територіального рівня – 
насамперед регіонального. З цього випливає важливий методологічний 
висновок – пізнати локальне природокористування можливо лише з 
урахуванням особливостей природокористування вищого рівня – 

регіонального.  
Особливістю локального природокористування, яка відрізняє його 

від природокористування вищих територіальних рівнів, є те, що воно 
існувало завжди. Локальне природокористування на певній території 
виникало практично одразу з появою тут людини, яка одразу ж 
починала використовувати її природні ресурси, хоч яким би 
примітивним це використання не було. Регіональне та глобальне 
природокористування історично виникли значно пізніше локального, 
коли сформувалися господарські зв'язки відповідних рівнів і масштаби 
людського впливу на природне середовище набули регіонального та 
глобального масштабів. Із цією особливістю локального 
природокористування, зокрема, пов’язано те, що у ньому краще 
збереглися традиційні (етнічні) форми природокористування, які на 
регіональному і тим більше національному фоні стираються й не 
відіграють важливої ролі. Збереження таких локальних традиційних 
форм природокористування  оцінюється як важлива проблема 
європейського значення [13]. Вони можуть бути основою розвитку 
туризму та рекреації, джерелом прибутків та занять місцевого 
населення. 

Водночас локальне природокористування більш динамічне, аніж 
регіональне і дуже чітко й швидко реагує на суспільні, економічні та інші 
зміни. У зв’язку із цим прогнозування цих змін і реакції природного 
середовища на них набувають особливого значення. 
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Сільське господарство України – галузь, з великим природно-

ресурсним потенціалом, який включає 41,84 млн. гектарів 
сільськогосподарських угідь (це становить 69,3 % території України), в 
тому числі 33,19 млн. га ріллі (55 %), 7,63 млн. га природних кормових 
угідь - пасовищ та сіножатей (12,6 %) [1]. 

Розораність сільськогосподарських угідь є найвищою у світі й 
досягла 72 %, а в ряді регіонів перевищує 88 %. До обробітку залучені 
малопродуктивні угіддя, включаючи прируслові луки та пасовища, 
схилові землі. 
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Дослідженнями встановлено, що сільськогосподарське 
використання земель у багатьох випадках призводить до зниження 
родючості ґрунтів. Основними причинами зниження родючості ґрунтів в 
останні 15 років є безвідповідальне, безгосподарське ставлення до 

землі, тривала відсутність реального власника, помилкова стратегія 
максимального залучення земель до обробітку, недосконалі техніка й 
технологія обробітку ґрунту та виробництва сільськогосподарської 
продукції, недотримання науково обґрунтованих систем ведення 
землеробства і, зокрема, повсюдне недотримання сівозмін, внесення 
недостатньої кількості органічних добрив, недосконала система 
використання й внесення мінеральних добрив та невиконання 
природоохоронних заходів [1]. 

Не є виключенням і темно-сірі лісові ґрунти, які інтенсивно 
використовуються у сільськогосподарському виробництві та зазнають 
деградаційних змін [1–3]. 

За даними [1] площа сірих лісових ґрунтів становить 7924 тис.га, 
або 17,8 %, із них в Україні розорано 6719,1 тис. га, або 84,8 %. На долю 
сірих лісових ґрунтів припадає 21,3 % загальної площі орних земель 
України. У Рівненській області на долю ясно-сірих лісових ґрунтів 
припадає 12103,7 га, з них орних 89952 га або 66,2 %, з яких 
середньозмиті становлять 5,7 %, а слабо змиті 47,5 %. Сірі лісові ґрунти 
займають площу понад 122851 га, з них орних 104687 га, або 82,5 %, в 
тому числі: сильно змиті 16,7 %; середньо змиті 10,6 %; слабо змиті 
10,0 %. Темно–сірі лісові розповсюджені на площі 72011,2 га, з них орних 
66233 га, або 92,2 % у тому числі середньо змиті 12,2 %, слабо змиті 
24,1 %. З наведених даних видно, що темно-сірі лісові ґрунти зазнали 
інтенсивного освоєння впродовж XIX та XX століть, включаючи й 
єрозійно небезпечні схили. 

За оцінками науковців в Україні еродовані 11,9 млн. га 
сільськогосподарських угідь, із яких 8 млн. га рілля. У важливих 
сільськогосподарських регіонах центрального Степу й Лісостепу понад 
1,2 млн. га орних земель розташовано на надто небезпечних в 
ерозійному відношенні схилах, з ухилом від 5 до 150 [4]. 

За ступенем змитості темно-сірі лісові ґрунти поділяються на: слабо 
змиті, коли гумусовий горизонт, змитий до 1/3 первинної потужності; 
середньо змитий гумусовий шар змитий більш як на 2/3; сильно змиті – 
гумусовий шар змитий повністю [4]. 

Ерозійні процеси наносять велику шкоду народному господарству: 
замулюють водойми, заплави й русла річок, подекуди руйнують дороги і 
т.п. Особливої шкоди приносить ерозія сільському господарстві: руйнує 
ґрунти й цінні сільськогосподарські угіддя; виносить з водою та ґрунтом з 
схилів у ріки і водойми внесенні на поля добрива та пестициди. 
Одночасно ерозія спричиняє зниження врожайності 
сільськогосподарських культур на 20-60 % [5]. 
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В останні роки деградаційні процеси на темно-сірих лісових ґрунтах 
посилюються внаслідок зміни багатьох факторів, які у минулому 
забезпечували розширене відтворення родючості цих ґрунтів. 

Так, за даними агрохімічного моніторингу, зменшення впродовж 

1991–2004 років норм внесення органічних добрив з 17 до 4 т/га, 
мінеральних з 200 до 40 кг/га на фоні призупинення вапнування кислих 
ґрунтів, супроводжувалося розвитком деградаційних процесів і стало 
причиною зниження в темно-сірих лісових ґрунтах вмісту гумусу на 0,2 ... 
0,3 %, рухомих форм фосфору на 7–9,5 %, обмінного калію на 14–19 %, 
а показника рН на 0,4–0,9 одиниць [4]. 

За даними В.М. Польового [6], масштаби деградаційних процесів у 
темно-сірих лісових ґрунтах на варіантах, де тривалий час не вносились 
добрива, спостерігається більш значне зниження показників родючості 
по гумусу, воно складає на 15 %, рухомому фосфору – 11 %, обмінному 
калію – 22 %, показника рН – на 1.  

З метою подолання негативних наслідків господарювання і 
призупинення деградаційних процесів ґрунтів, обумовлених 
реформуванням сільського господарства України, виникає потреба у 
розробці альтернативних систем землеробства, адаптованих до різних 
господарсько – економічних умов конюктури ринку. 

До основи цих систем доцільно покласти принцип біологізації та 
комплексності у вирішенні проблеми підвищення родючості ґрунтів із 
використанням як традиційних засобів так і місцевих добрив та 
меліорантів [7]. 

Сучасна аграрна наука пропонує до впровадження рекомендації 
щодо проектування систем сівозмін. Науковці стверджують, що сівозміни 
з довгою ротацією виправдовують себе у великих господарствах, 
оскільки вони повніше використовують біокліматичний потенціал 
агрокліматичної зони, а також сприяють відтворенню родючості ґрунтів 
за невисоких витрат ресурсів [8]. 

Для невеликих за площею господарств доцільно запровадження 
вузькоспеціалізованих сівозмін короткої ротації. Оптимальна тривалість 
таких сівозмін має бути 4-пільна (при варіюванні від 2 до 5-пільної) [9]. 

Так, за даними досліджень В.М. Польового, встановлено, що 
комплексне застосування у коротко ротаційній двопільній ячмінно- 
кукурудзяній сівозміні заходів з відновленням родючості деградованого 
темно-сірого опідзоленого ґрунту: вапнування; заробка у ґрунт соломи й 
стебел кукурудзи у поєднанні із запропонованими дозами NPK, сприяло 
підвищенню за чотири роки вмісту гумусу з 1,21 на контролі до 1,3 % при 
внесенні NPK, рухомих сполук фосфору з 105 до 143, калію з 43 до 
62 мг/кг ґрунту [10]. 

Одночасно відмічається, що у сівозмінах з багаторічними травами, 
проміжними посівами і сидератами бездефіцитного балансу гумусу 
можна досягти при внесенні невеликих норм мінеральних добрив, а при 
насиченості сівозмін травами понад 40 % – навіть без їх внесення. 
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Так, на темно-сірих лісових ґрунтах дослідного поля Львівського 
ДАУ у п'ятипільній плодозмінній сівозміні, де проміжні культури займали 
20, 40, 60 %, після двох ротацій вміст гумусу в орному шарі ґрунту 
відповідно зменшився: на контролі (без проміжних культур) – (-0,03 %); 

+0,01; +0,05 і 0,1 %. Аналогічну тенденцію щодо зростання вмісту гумусу 
встановлено і у п'ятипільній польовій сівозміні [9]. 

Як свідчать дослідження останніх десятиріч, вирощування 
сільськогосподарських культур із внесенням гною та мінеральних добрив 
не завжди можуть повністю забезпечити рослини необхідною кількістю 
поживних речовин і сприяти отриманню екологічно безпечної продукції. 

Виходячи з цього, необхідно широко використовувати дешеві 
місцеві добрива і насамперед солому, торф, сапропелі та туфи. 

Важливим резервом надходження органічної речовини до ґрунту 
для поповнення запасів гумусу може бути солома. У розвинених країнах 
Європи подрібнену солому заорюють у ґрунт. За вмістом органічних 
речовин та впливом на відновлення гумусу 1 т соломи рівноцінна 3–4 т 
підстилкового гною [9]. При цьому, для підвищення коефіцієнта 
гуміфікації заораної соломи, та поліпшення азотного живлення рослин і 
мікроорганізмів рекомендується додатково вносити 8–12 кг мінерального 
азоту, або 6–8 т гноївки на 1 т соломи [9]. Практикується приорювання 
разом із соломою й інших рослинних решток. 

Позитивну роль у підвищенні родючості ґрунтів відіграють 
сидерати, або зелені добрива. Встановлено, що 0,3–0,4 т зеленої маси 
може забезпечити утворення у ґрунті 100–160 кг азоту, окрім цього ґрунт 
збагачується на сполуки фосфору та калію. За даними Інституту 
землеробства НААН, сидерати за ефективністю наближаються до гною. 
Це було підтверджено рядом наукових установ. Так, якщо в складі гною 
міститься N – 0,48 %; Р2 О5 – 0,22 %; К2О – 0,5 % то зеленій масі 
відповідно: жита – 0,47; 0,17; 0,29 %; ріпаку – 0,43; 0,12; 0,39 %; люпину – 
0,65; 0,11; 0,17 %. 

Позитивні результати отримують при поєднанні соломи й 
сидератів. Підтвердженням цьому є результати, отримані на дослідному 
полі Львівського ДАУ. У сівозміні з органічною системою удобреня 
культур у полі під картоплею вносили 55 т/га гною + солома+ сидерати + 
N15P40. Урожай бульб картоплі на цьому варіанті був не нижчим, ніж при 
внесені 60 т/га гною + N300P150K360. Подібні ефекти спостерігалися на 
полях, де вирощували озиму пшеницю та кукурудзу на силос [11]. 

Особлива роль у підвищенні рівня родючості ґрунтів та врожайності 
сільськогосподарських культур відводиться внесенню у ґрунт, що має 
підвищену кислотність, вапна і карбонатних сапропелів. Як свідчать 
чисельні дослідження [12], вапнування та внесення карбонатних 
сапропелів поряд з усуненням кислотності ґрунту сприяє нагромадженню 
у ньому гумусу, азоту, оскільки процеси гуміфікації протікають 
інтенсивніше з утворенням менш розчинних у воді гумусових речовин, які 
закріплюються у вбирному комплексі. 
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Так, в дослідах із внесенням під сільськогосподарські культури 
мінеральних і органічних добрив N72P64K65 + 10 т/га гною на 1 га 
сівозмінної площі внесення 1 н СаСО3 сприяло зростанню вмісту гумусу з 
1,32 % на контролі без добрив до 1,41 % на варіантах із внесенням під 

сільськогосподарські культури мінеральних та органічних добрив у 
поєднанні з вапном. Збільшення вмісту азоту, що легко гідролізується, на 
цьому варіанті складає 40 мг/кг, а рухомих форм фосфору та калію 82–
22 мг/кг ґрунту відповідно [10]. 

Отже, в умовах Лісостепу України під дією органічних і мінеральних 
добрив, внесення в ґрунт соломи, сидератів, пожнивних решток і 
стартових доз мінеральних добрив можна отримувати високі й сталі 
врожаї екологічно безпечної сільськогосподарської продукції.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ РОДУ 
CRATAEGUS L. В ОЗЕЛЕНЕННІ 
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та методики її навчання 
Смілянець Я.С., студентка ІV курсу 

 
При інтенсивній урбанізації життя декоративні насадження 

відіграють важливу роль в зеленому будівництві і є невід'ємним 
компонентом садово-паркового мистецтва. У насадженнях хоча і 
використовується досить велика кількість видів, але їх склад, як правило, 
одноманітний. Тому збагачення швидко зростаючими, декоративними, 
толерантними до антропогенних факторів видами і формами деревних 
рослин ми розглядаємо, як один зважливих шляхів поліпшення 
озеленення міста.Знання біологічних, екологічнихі декоративних 
властивостей дерев і чагарників дозволяє правильно вирішувати 
питання композиції зелених насаджень [5].  

Для розширення видового різноманіття в зеленому будівництві 
досить перспективним є використання видів роду Crataegus L. Завдяки 
високим декоративним якостям та видовому різноманіттю, вони 
складають значну частку декоративних деревних рослин. Представники 
поліморфного роду Crataegus значно варіюють за висотою, типом 
розгалуження, габітусом крони, забарвленням пагонів, розмірами та 
кількістю колючок, формою та кольором листків, розмірами та 
забарвленням плодів та ін. За стійкістю до засухи, солі, газів, жари і 
низьких температур, шкідників та хвороб, репродуктивною здатністю, 
високими декоративними властивостями вони не поступаються багатьом 
аборигенним та інтродукованим листопадним рослинам. Однак, більша 
частка їх таксономічного різноманіття представлена лише в колекціях 
ботанічних садів і зрідка зустрічається в зелених насадженнях населених 
пунктів. Зокрема, чисельні колекції зібрані у Національному ботанічному 
саду ім. М.М. Гришка – 49 таксонів, ботанічному саду Дніпровського 
університету ім. О. Гончара – 16 таксонів, дендропарку «Олександрія» – 
34 таксони, Криворізькому ботанічному саду НАН України – 47 видів, 3 
різновиди та 1 культивар, дендропарку «Софіївка» – 20 таксонів. Види 
глоду зазвичай входять до складу дендрологічних колекцій багатьох 
ботанічних закладівУкраїни[1-4, 10]. 

У флорі України відомо 28 видів роду Crataegus, тоді як в колекціях 
ботанічних садів станом на 1970–1988 рр. налічується 71 інтродукований 
вид та 10 культиварів. Найповніший перелік випробуваних в 
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Українітаксонів глоду налічує 116 видових назв та 20 назв нижчого рангу. 
Через таксономічні зміни кількість таксонів, що випробовувалася є 
меншою. Частину наведених у переліку таксонів втрачено. З іншого боку, 
в ньому не відображено результати інтродукції в садівничих установах, 

зокрема Артемівській дослідній станції розсадництва, де інтродуковано 
45 видів глоду [7]. 

Види глоду внесені до таксономічного складу культивованої 
дендрофлори окремих регіонів України такими науковцями: 
В.І. Гнєзділовою – в Передкарпатті, В.В. Немерцаловим – в Одесі, 
С.О Потоцькою – у Чернігові, Т.В. Панасенко – на Полтавщині, 
В.М. Черняком – на Волино-Поділлі, Л.О. Коцун – на Волині, 
Н.В. Дерев’янко – у Північному Причорномор’ї, О.В. Спрягайло – у 
Середньому Подніпров’ї, А.К. Поляковим, Е.П. Сусловою, Л.В. Хархотою 
– на південному сході, Ю.А. Клименко – у Лісотеповій зоні. Перспективи 
інтродукції представників Crataegus в Україні вивчала Н.М. Трофименко, 
Л.О. Меженська, В.Л. Рубіс [7-10].  

Види глоду широко використовуються в озелененні різних регіонів 
України. Найбільш різноманітно глоди представлені у культивованій 
дендрофлорі Передкарпаття, де вони займають 9,2 % (28 видів) від 
загальної кількості декоративних рослин і віднесені до групи 
перспективних для інтродукції у цьому регіоні. У парках Полтави зростає 
25 видів глоду, що складає 3,9 % від загальної кількості деревних 
рослин. На Волині Crataegus віднесений до списку провідних родів 
культивованої дендрофлори, де його частка становить 2,9 % (9 видів). У 
дендрофлорі Чернігова рід Crataegus представлений 5 видами (6,4% від 
кількості видів найбільш репрезентованих родів), притому до 
асортименту рідкісних та зникаючих деревних рослин для культивування 
на територіях 58 обмеженого користування внесені Crataegus ucrainica 
Pojark. (для солітерних та групових посадок), Crataegus pojarkovae 

Kossych. та Crataegus tournefortii Griseb. (для декоративного, 
колекційного, харчового призначення). Для південного сходу України 
приводиться 3 види глоду – C. Monogyna Jacq., C. oxyacantha L., C. 
Submollis Sarg. (6% серед представників Rosaceae Juss.). Один вид – C. 
oxycantha – росте в насадженнях Середнього Подніпров’я (Черкаська та 
Київська області), які рекомендовано збагатити такими видами з 
природної флори регіону, як C. Curvis epala Lindm., C. Leiomonogyna 
Klokov, C. Fallaciana Klokov, C. Lipskyi Klokov, C. Praearmata Klokov, C. 
Pseudokyrtostyla Klokov, C. Subrotunda Klokov. Найбільшим видовим 
різноманіттям вирізняється рід Crataegus у кримських парках [7]. 

Для створення високодекоративних зелених насаджень розроблено 
рекомендації з використання видів глоду в групових, ординарних 
посадках та для створення живоплотів [5-12].  

Вибагливі до освітлення види необхідно вирощувати в умовах 
повної освітленості на галявинах у вигляді груп та ординарів. 
Напівтіньовитривалі види (С. ×persimilis, С. phaenopyrum, С. punctata) 
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придатні для створення декоративних композицій у відкритих 
танапіввідкритих типах паркових просторів. 

Придатними для ординарних посадок є види з округлою формою 
крони з щільним розташуванням темно-зеленого листя, що не утворюють 

кореневої порості: С. phaenopyrum, С. ×persimilis та С. pringleivar. 
lobulata, для монокультурних та змішаних груп – усі досліджені види. 
Види глоду вдало поєднуютьсязмішаних гармонійних групах з 
листяними, а в змішаних контрастних групах– зі шпильковими 
рослинами. Для низьких до 1 м заввишки стрижених живоплотів 
рекомендовано С. submollis та С. flabellata, які слід висаджувати на 
відстані 0,5–0,6 м один від одного. Живоплоти висотою 2–2,5 м краще 
створювати із C. submollisvar. arnoldiana, С. horrida,С. ×persimilis, з 
відстанню між рослинами 0,6–1 м. Для високих нестрижених живоплотів 
придатні майже всі з досліджених видів, дерева розміщують на відстані 
1,5 м одне від одного. 

В умовах південного сходу України для створення декоративних 
насаджень рекомендовано C.сhlorocarpa, C. chrysocarpa, C. coccinea, 

C. flabellata, C. holmesiana, C. pennsylvanica, C. ×persimilis, C. pinnatifida, 
C. pinnatifidavar. major, C. schuettei, C. submollis, C. submollisvar. 
arnoldiana, тощо, а також сортиглоду з оригінальним забарвленням квіток 
та махрові сорти з тривалим терміном цвітіння – C. ×media ‘Rosea’, 
‘RubraРlena’, C. ×mordenensis ‘Toba’. 

Глоди як ніякі інші рослин придатні для створення живоплотів – 
живого «паркану з рослин». В Україні найчастіше для живоплотів 
використовують С. rhipidophylla Gand., C. Monogyna Jacq. і C. crus-galli L. 
Для живоплотів рекомендовано також C. canadensis, C. horrida, C. 
macracantha, C. macrosperma, C. prui-nosa, C. Punctata. 

Завдяки невибагливості до умов зростання, стійкості до 
забруднювачів атмосфери види глоду застосовують у зелених 
насадженнях з метою оптимізації техногенного і рекреаційного 
середовища. Для оптимізації техногенного середовища промислового 
міста, рекомендується залучати стійкі види секцій Oxyacanthae, 
Сoccineae, Brainerdianae, Dilatatae, Macracanthae, Molles, Rotundifoliae, 
Tenuifoliae. Так, до асортименту деревних рослин для озеленення 
техногенно забруднених територій занесено С. oxyacantha L. і 
C. submollis, що вирізняються високою газостійкістю. C. submollis, який 
здатний розвиватися в місцях з мінералізацією ґрунтових вод 1–3 мг/л, 
рекомендовано  для вирощування в літорально-рекреаційній зоні 
Приазов’я. Для озеленення заводських територій малої та середньої 
задимленості придатні C. korolkowii L. Henry, C. oxycantha, C. Monogyna 
Jacq. та C. orientalis (Mill.) et Bosc. Два останніх види рекомендовано 
також для озеленення техногенно порушених територій, посадок на 
схилах та пустирях. 

Не слід забувати про плодові характеристики глодів, які найкраще 
виявлені у видів секції Molles. Їм властиві великі плоди з високими 
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смаковими якостями та щорічний високий врожай. Як плодова рослина 
найбільш широко впроваджений C. Submollis Sarg. До того ж, глоди 
утворять додаткову кормову базу для птахів та звірів. 

Для створення лісосмуг найбільш підходять глоди секцій Сoccineae, 

Brainerdianae, Dilatatae, Macracanthae, Molles, Oxyacanthae, Silvicolae, 
Rotundifoliae, Tenuifoliae. Закріплення схилів та ярів найефективніше 
здатні забезпечити глоди, що активно утворюють кореневу парость – C. 
flabellata, C. irrasa, C. jonesae, C. laurentiana, C. laurentianaSarg. var. 
brunetiana, C. macrospermavar. acutiloba, C. scabridavar. dunbarii., C. 
monogyna Jacq. позитивно впливає на фізико-хімічні властивості ґрунту 
та на ріст дерев дуба та інших супутніх порід. Позитивна роль глоду 
полягає в тому, що він слугує підгінною породою для дуба та інших лісо-
твірних порід в перші десятиліття та інтенсивно зменшує розвиток 
трав’яної рослинності під наметом і прискорює розпад органічного опаду 
дуба. 

Інтродуковані види глоду розширюють період цвітіння, що сприяє 
розвиткові бджільництва. Використання інтродуктів здатне збагатити 
асортимент деревних медоносів і перганосів. 

Із урахуванням широкого спектра можливого використання 
представників роду Crataegusв озелененні, їх високої екологічної 
пластичності та декоративності ми вважаємо види та культивари роду 
перспективними для ширшого впровадження у культуру. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК – ШЛЯХ ДО ЗБАЛАНСОВАНОГО 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
Озерова Л. А., викладач-стажист 
кафедри географії та методики її навчання 

 
Серед сучасних глобальних світових проблем людства еколого-

економічні проблеми посідають чи не найголовніше місце. Охороні 
навколишнього середовища і раціональному використанню природних 
ресурсів нині приділяється особлива увага з боку урядових структур, 
міжнародної громадськості. На порядок денний виносяться питання 
забезпечення еколого-економічної безпеки держави. При цьому науково-
технічна революція надто ускладнила взаємовідносини суспільства з 
навколишнім середовищем. Широкомасштабний і до кінця не 
передбачений вплив людини на всі складові навколишнього середовища 
вже досягає свого апогею. Зв’язки між різними компонентами біосфери 
формувалися впродовж тисячоліть, а людина, застосовуючи різноманітні 
технічні засоби, за значно коротший проміжок часу різко порушила 
природну рівновагу.  

Природокористування – це відношення суспільства до природи, що 
проявляється в діях, спрямованих на використання природних 
компонентів і забезпечення умов для матеріального виробництва, 
життєдіяльності, а також відтворення, збереження природи та інших 
цілей.  

Для збереження здатності саморегуляції і самовідновлення у 
природі, природокористування має базуватися на оцінках екологічної 
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ємності території і діях по збереженню природних властивостей 
компонентів природи, кругообігу органічних речовин, ландшафтної і 
біологічної розмаїтості. 

Природокористування в різних регіонах різне, воно визначається 

насамперед такими чинниками: своєрідністю регіону, тобто 
географічними особливостями простору життя людини; набутою 
спільнотою історико-культурною традицією.  

Проте зростаюче споживання природних ресурсів призвело до 
деградації довкілля й негативно вплинуло на здоров’я людей. Реальною 
загрозою стала проблема «меж зростання», на яку 1972 звернув увагу 
світової громадськості Римський клуб. Щоб уникнути екологічної кризи, 
до концепції розвитку необхідно було включити третю мету – збереження 
довкілля.  

Вперше це питання було порушено на Конференції ООН з довкілля 
людини (1972, м. Стокгольм), яка визнала актуальність екологічної 
проблематики та необхідність створення дієвих міжнародних механізмів 
для її розв’язання.  

Термін «сталий (збалансований) розвиток» (sustainable 
development) з’явився у 1980 році, коли вийшла «Всесвітня стратегія 
охорони природи» (ВСОП), підготовлена Міжнародною спілкою охорони 
природи (МСОП). Ця стратегія висунула принципово нове положення: 
збереження природи нерозривно пов’язане з питаннями розвитку. 
Розвиток суспільства має відбуватися за умови збереження природи. 
Поняття «сталий розвиток» почали широко застосовувати після 
публікації в 1987 році звіту Міжнародної комісії з довкілля та розвитку 
«Наше спільне майбутнє», підготовленого під керівництвом 
Г.Х. Брунтланн.  

Концепція збалансованого розвитку набула провідного статусу 
після Конференції ООН з довкілля та розвитку (1992, м. Ріо-де-Жанейро) 
і була відображена в прийнятому Порядку денному на ХХІ століття. 
Світове співтовариство визнало, що сталий (збалансований) розвиток 
«повинен стати пріоритетним питанням порядку денного міжнародного 
співробітництва».  

Загальновизнаним є розуміння збалансованого розвитку як 
гармонійного поєднання економічних, соціальних та екологічних 
складових. Лише досягнення збалансованості між ними забезпечить 
можливість переходу до суспільного розвитку, який не вичерпуватиме 
природні та людські ресурси, тому матиме тривалу перспективу. 

Концепція збалансованого розвитку стала відповіддю на виклик 
часу. Вона є альтернативою панівній моделі розвитку, що ґрунтується на 
розгляді природи лише як джерела сировини для виробництва різних 
товарів. Забезпечення збалансованого розвитку – це не технічна 
проблема, для розв’язання якої необхідні нові технічні засоби чи 
технології.  
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Головними принципами збалансованого розвитку є: поєднання 
збереження природи і розвитку суспільства; задоволення основних 
потреб людини; досягнення рівності та соціальної справедливості; 
забезпечення соціального самовизначення та культурного різноманіття; 

підтримання цілісності екосистем. 
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» – в Україні внаслідок 

домінування протягом багатьох років ресурсо та енергоємних галузей і 
технологій, сировинної орієнтації експорту та надмірної концентрації 
виробництва у промислових регіонах сформувалася така структура 
управління розвитком, яка загалом є неефективною та екологічно 
небезпечною; рівень економічного розвитку та добробуту населення не 
відповідає природному, науково-технічному, аграрно-промисловому 
потенціалу України та кваліфікаційно-освітньому рівню населення, 
соціально-історичним та культурним традиціям народу України; Україна 
має міжнародні зобов’язання щодо сталого розвитку, визначені 
стратегічними документами ООН; основою для впровадження 
інноваційних перетворень в Україні у напрямі сталого розвитку є Угода 
про асоціацію між Україною та ЄС; в розроблених та затверджених 
стратегічних загальнодержавних, галузевих та регіональних документах 
не в повній мірі відображені цілі та завдання сталого розвитку; 
українськими вченими підготовлено наукове обґрунтування переходу 
України до сталого розвитку та сформована відповідна громадська 
підтримка цього процесу.  

Стратегічне бачення сталого розвитку України ґрунтується на 
забезпеченні національних інтересів та виконанні міжнародних 
зобов'язань України щодо переходу до сталого розвитку, що передбачає: 
- подолання дисбалансів, які існують в економічній, соціальній, 
екологічній сферах; - трансформацію економічної діяльності, перехід на 
засади «зеленої економіки»; - побудову мирного та безпечного, 
соціально згуртованого суспільства з належним врядуванням та 
інклюзивними інституціями; - забезпечення партнерської взаємодії 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу, 
науки, освіти та організацій громадянського суспільства; - повну 
зайнятість населення; - високий рівень науки, освіти та охорони здоров'я; 
- підтримання довкілля в належному стані, який забезпечуватиме якісне 
життя та благополуччя теперішнього і майбутніх поколінь.  

Отже, в Україні пріоритетним також є створення єдиного 
координаційного органу, покликаного об'єднати зусилля усіх учасників 
процесу для досягнення єдиної мети щодо виведення України на 
провідні позиції у світовій системі екологічної безпеки та досягнення 
економічного зростання та соціальної справедливості всередині країни – 
на збалансований розвиток. 
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВТРАТИ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ 

 
Подзерей Р.В., викладач кафедри 
хімії, екології та методики їх навчання 

 
Високий рівень освоєності земельного фонду України, що склалось 

історично, зумовлене переважанням родючих земель, високою густотою 
населення та особливостями розвитку сільського господарства.  

Кілька десятків років назад питання збереження ґрунтів, 
відтворення та підвищення їх родючості мали реальну державну 
підтримку і були в пріоритеті. У цей період виконувався практично весь 
комплекс робіт, спрямованих на збереження ґрунтів, а обсяг їх щорічно 
збільшувався. Зараз до мінімуму скорочені заходи з докорінного 
поліпшення ґрунтів, а окремі роботи взагалі не проводяться вже багато 
років поспіль. Внаслідок цього спостерігається стійка тенденція до 
погіршення якісного стану ґрунтів. За таких умов створюється реальна 
загроза подальшої інтенсивної деградації основного засобу аграрного 
виробництва - ґрунтового покриву. 

Сучасне використання земельних ресурсів України не відповідає 
вимогам раціонального природокористування. Порушено екологічно 
допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових 
насаджень, що негативно впливає на сталість агроландшафту і стан 
геосистем. Надмірна розораність території та величезний вплив 
діяльності людини призвели до порушення природного процесу 
ґрунтоутворення, до ерозійних процесів. Негативні процеси, пов’язані з 
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інтенсивним, але низько ефективним сільськогосподарським 
використанням земель зумовлюють зменшення родючості ґрунтів 

Структура сільськогосподарських угідь свідчить про високий рівень 
їхньої розораності, що з одного боку, свідчить про інтенсивне 

використання землі в сільському господарстві, а з іншого, про 
необхідність відповідних заходів щодо захисту земель від вітрової і 
водної ерозії, виснаження гумусу тощо. У країнах заходу прийнято 
вважати доцільним, щоб у структурі земельного фонду 2/3 припадало на 
природні угіддя і 1/3 – на оброблювані сільськогосподарські землі [2]. 

Структура сільгоспугідь залежить від зональних особливостей і 
характеризує якість землі як засобу виробництва в сільському 
господарстві. В більшості областях України рівень сільськогосподарської 
освоєності території сягає 86-90% і більше, в решті областей - 60-80%.[3] 

Процес зменшення основної властивості ґрунту - родючості 
називається деградацією.  

Основні причини виникнення деградації ґрунтів є:  
- вітрова та водна ерозія. Середньорічні втрати ґрунту від водної та 

вітрової ерозії складають 15 т/га. 
- незбалансована структура земельного фонду і нераціональна 

структура посівних площ. Структура посівних площ, яка характеризує 
напрями сільськогосподарського виробництва, далеко не відповідає 
науково обґрунтованим вимогам.  

- високий рівень антропогенного навантаження в цілому, 
застосування надважкої техніки тощо;  

- недотримання сівозмін, тобто значне перебільшення просапних та 
технічних культур. Відмова від парів, як періоду відпочинку для ґрунтів та 
висіву багаторічних трав;  

- дегуміфікація (зменшуються запаси гумусу, вмісту поживних 
речовин). Якщо врахувати, що для збільшення його вмісту на 0,04% 
потрібно 10 років за умов виведення ділянки з використання, то ці втрати 
потрібно буде компенсовувати протягом багатьох десятків років. Для 
утворення 1 см родючого шару ґрунту в природних умовах необхідно 100 
років. Однією з основних причин дегуміфікації є значне зменшення 
внесення органічних добрив через пряме знищення тваринницьких 
ферм; 

 - деструктуризація (втрата структури ґрунту: переущільнення, 
втрата грудкувато-зернистої структури, зниження водопроникності та 
аераційної здатності тощо),  

- забруднення ґрунтів (у тому числі висока ступінь хімізації з метою 
захисту від шкідників, хвороб та бур’янів, що не сприяє відновлювальним 
процесам у ґрунті, зменшує біорізноманіття). Найшкідливішим для 
землекористування і довкілля є забруднення ґрунтів хімічними та 
біологічними компонентами, зокрема, радіонуклідами, важкими 
металами, пестицидами, збудниками інфекційних хвороб;  
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- засолення, підкислення, підлуження тощо. Протягом останніх 20 
років у Поліській і Лісостеповій зонах стабільно відбувається процес 
підкислення ґрунтів.  

На території України поширені практично всі види деградації 

ґрунтів За даними ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії», 
найпоширеніший вид деградації – дегуміфікація (втрата гумусу й 
поживних речовин), нею вражено приблизно половина загальної площі. 
Переущільнення ґрунтів, яке охоплює близько 39 %, це відома в Україні 
проблема, що супроводжується несприятливими екологічними 
наслідками і значними економічними збитками. 

Існують ще деградаційні процеси яким не достатньо надається 
увага, таким як накриття ґрунту і втрата біологічного різноманіття ґрунтів.  

Накриття ґрунту - покриття землі непроникним матеріалом (плівка у 
с/г, асфальт урбанізованих територій тощо) - визначено однією з 
основних причин деградації ґрунтів в ЄС. Накриття ґрунту часто впливає 
на родючість сільськогосподарських земель, ставить під загрозу 
біорізноманіття, підвищує ризик повеней і дефіциту води і сприяє 
глобальному потеплінню. За даними Європейського агентства з 
навколишнього середовища, починаючи з середини 1950-х років 
загальна площа міст в ЄС збільшилася на 78%, в той час як населення 
збільшилося лише на 33%. Втрата біологічного різноманіття стосується 
знищення окремих біологічних видів та їх природних угруповань - 
надзвичайно загрозливий деградаційний процес, який в міру його 
наростання негативно впливає на всі екологічні функції не лише ґрунту, 
але й екосистеми в цілому [1]. 

Дотримання принципів раціонального природокористування, 
особливо ґрунтових ресурсів, вимагає створення відповідних передумов. 
Фундамент раціонального природокористування закладається діями 
влади, які мають бути спрямовані на забезпечення участі громадськості у 
прийнятті рішень щодо поводження з природними ресурсами, подолання 
диспропорцій економічного розвитку, стимулювання створення 
ефективного виробництва на основі ресурсозберігаючих та 
ресурсовідновлюючих технологій тощо. 
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викладач кафедри біології та методики її 
навчання 

 
Сорт у овочівництві, як і в іншій галузі сільського господарства, 

відіграє важливу роль. На думку академіка М. І. Вавілова: «…нові сорти і 
гібриди виступають майже самим революціонуючим фактором 
інтенсифікації рослинництва». Таке визначення ролі сорту 
підкріплюється впровадженням інтенсивних технологій вирощування 
овочевих культур в багатьох високо розвинутих країнах, у тому числі в 
Україні [1]. 

За твердженнями Ю.І. Авдєєва та Т.Ф. Плеханової, сучасний 
розвиток овочівництва характеризується впровадженням інтенсивних 
технологій вирощування, основою яких є високоврожайні сорти і гібриди, 
які характеризуються високими якісними показниками та є стійкими проти 
пошкодження шкідниками і хворобами [2, 3].  

Впровадження у виробництво нових цінних сортів – один з 
найважливіших елементів технічного прогресу в сільському господарстві. 
Про це переконливо свідчать найвизначніші досягнення вітчизняних і 
зарубіжних селекціонерів [6]. 

В.А. Кумаков стверджує, що одна з основних вимог до сорту – це 
висока урожайність, а теорія фотосинтетичної продуктивності дозволяє 
підвести теоретичну основу і накреслити практичні підходи до кількісного 
аналізу продукційних процесів. Лише за впровадження у технологію 
високоврожайних сортів, які пройшли державну наукову-технічну 
експертизу і занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних 
для поширення в Україні, можливо отримати максимальний результат, 
тому що сорт – є важливим самостійним і цілком певним фактором 
підвищення урожайності [7].  

До останнього часу зростання врожайності нових сортів і гібридів 
досягалося за рахунок генетичного вдосконалення структури рослини: 
збільшення поверхні листків, зміни індексу врожайності, тобто 
відношення маси репродуктивних органів до маси вегетативних, 
збільшення накопичених асимілянтів в запасаючих органах 
досліджуваних рослин, тощо. Посилення абстрагуючої здатності 
господарсько-цінних органів створюваних сортів і гібридів привело до 
зростання врожайності до межі, поки це дозволяв фотосинтетичний 
потенціал [7].  

Для багатьох рослин можливості підвищення фотосинтетичної 
продуктивності за рахунок морфогенезу і збільшення розмірів 
поверхні листків вже вичерпані. Отримання найбільшої кількості 
органічної продукції зводиться до того, щоб створювати 
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фотосинтезуючі системи, які б забезпечували найбільш ефективне 
засвоєння енергії потоків фотосинтетичної активної радіації (ФАР) на 
утворення продуктів фотосинтезу і оптимальне використання їх у 
процесі метаболізму, транспорту, росту, органогенезу за участі 

великої кількості азоту й елементів мінерального живлення, що 
забезпечують, головним чином, каталітичні регуляторні функції рослин 
[7, 8]. 

Одержання від сорту запланованого рівня урожайності за 
оптимальних умов вирощування можливе лише при відповідній кількості 
ознак урожайності, що відповідають характеристиці сорту [9].  

За твердженням О.Ю. Барабаша, В.В. Хареби та інших, розсада – 
молоді, вирощені для подальшого пересаджування на постійне місце 
рослини, які не розпочали утворювати продуктивні органи. В овочівництві 
відкритого грунту біля половини площі займають рослини, вирощенні з 
розсади. В захищеному грунті розсадний метод дозволяє економно 
використовувати дорогоцінні площі культиваційних споруд. Тому в 
теплицях і парниках понад 80–90 % площі овочеві рослини вирощують з 
застосуванням цього методу [10].  

Використання розсадного способу, як зазначає О.Ю. Барабаш, 
дозволяє на 10–15 діб [11], а інколи, як твердить Г.А. Мікаєлян та інші, і 
на 25 діб раніше одержати цінну високо вітамінізовану продукцію, ніж за 
сівби насіння у відкритий ґрунт [12, 13]. О.Д. Вітанов та інші зазначають, 
що за використання розсадного способу можливо зменшити майже в 
10 разів витрату насіння та одержати більш вирівняні рослини, а у 
насінництві, як відмічає Г.М. Рибак, це один з найкращих способів для 
отримання повноцінного насіння [14]. 

Розсаду селери вирощують безгорщечковим та горщечковим 
способами з використанням насипних горщечків, торфяно-перегнійних 
кубиків та касет. Ряд авторів стверджує, що кращою вважається розсада, 
вирощена у горщечках або касетах. 

Через довгий вегетаційний період багато вчених рекомендують, 
вирощувати селеру переважно через розсаду. При цьому насіння 
висівають в теплиці і парники в кінці лютого – на початку березня, перед 
сівбою насіння намочують у воді кімнатної температури (20…250С) або 
впродовж доби в розчині борної кислоти (0,2 г/л води). Потім розчин 
зливають, а насіння прикривають полотняною тканиною і впродовж 36–
48 год. пророщують до накльовування. За цей час його 3–4 рази 
перемішують і зволожують водою, а перед сівбою прогрівають при 
температурі 45–500С впродовж 15 хвилин. Після чого для 
прохолодження поливають холодною водою. 

За даними О.Ю. Барабаша та інших, підчас вирощування розсади 
селери без пікірування відстань між рослинами повинна бути 2–3 см. На 
1м2 посівної площі використовують 2–3 г насіння. За вирощування 
рослин з пікіровкою висівають 1–1,5 г сухого насіння в ящик або 2–3 г на 
1м2, засипають шаром грунту не більше 0,5 см після появи сходів. 
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Пікірування або проріджування сіянців здійснювати на відстані 4–5 см за 
появи 1–2 справжніх листків (через 30–40 діб після посіву). До появи 
сходів температуру підтримують на рівні 20…250С, далі її знижують до 
14…160С. При блідому забарвленні листя рослини підживлюють. 

Впродовж 4–5 діб перед висаджуванням розсаду потрібно загартувати 
на відкритому повітрі. Якщо вона переросла, необхідно обірвати листя 
на ¼ і вкоротити корінь [10]. 

Під час пікірування корінці прищипують. Розпікірувані молоді 
рослини на 1–2 доби притінюють. Температуру вдень необхідно 
підтримувати протягом перших 4–7 діб після пікірування на рівні 12–
150С, а потім – 14–160С, вночі – 10–120С. Якщо під час вирощування 
розсади температура була нижче 100С, то після висаджування в грунт 
більшість рослин утворює цвітуху. З настанням теплих днів збільшують 
вентиляцію та полив. За десять діб до висаджування розсади у відкритий 
ґрунт проводять підживлення рідким добривом з розрахунку: 20–30 г 
аміачної селітри, по 20–30 г суперфосфату і калійної солі на 10 л води 
Від посіву насіння до отримання розсади проходить 70–80 діб [4]. В 
холодну погоду перед висаджуванням дозу аміачної селітри зменшують 
а хлористого калію – збільшують [10]. 

В поле висаджують рослини з 5–6 справжніми листками у віці 60–
70 діб, за схемою 40х40 см (для ранніх сортів) і 50х50 см (для 
пізньостиглих). Висаджують розсаду в грунт у третій декаді квітня – 
першій декаді травня з міжряддям 45–60 см, відстань у рядках – 15–
20 см.  

Пікірують сіянці після появи другого справжнього листка (42–56 діб 
від появи сходів). При ранньому висіві насіння (в лютому) вік розсади 
збільшується до 85–100 діб, що покращує визрівання і збільшення 
врожаю. За 2–3 години до висаджування рослини поливають [10]. За 
даними Н.А. Модестової у процесі догляду за розсадою вологість грунту 
підтримують на рівні 70–80 % НВ, перед висаджуванням підживлюють з 
розрахунку N20P10K10. 

Розвиток кореневої системи – важливий фактор, від якого залежить 
успіх отримання якісної розсади. Субстрат, який можна вважати більш 
універсальним, що буде гарантувати успішність культивування і високу 
якість посадкового матеріалу (добре розвинену кореневу систему і 
надземну частину) виділити важко, оскільки не має субстрату, який 
працює однаково добре в усіх випадках [15]. 

Субстрати, які використовуються в сучасному овочівництві – 
механічна суміш двох і більше органічних і неорганічних компонентів. Ці 
матеріали взаємно доповнюють один одного, покращуючи фізичні і 
хімічні якості суміші [15].  

Фізичні аспекти будь-якого субстрату стосуються балансу між 
повітрям і водою, кількістю твердих частин і співвідношення цих 
елементів. Для кореневої системи важливо, щоб субстрат мав достатню 
буферність для води та оптимальну кількість повітря [15].  
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Органічні матеріали – бажані компоненти субстратів, оскільки вони 
утворюють основну кількість мікропор, забезпечуючи велику 
вологоємкість, вони досить еластичні. Ідеальним органічним матеріалом 
є верховий сфагновий торф, у якому мало азоту, фосфору, калію, 

кальцію, заліза, магнію та мікроелементів. Вологість торфу не повинна 
перевищувати 65 %. За більш високої вологості в ньому накопичуються 
шкідливі речовини. В пересохлому торфі поживні речовини переходять в 
незворотні колоїди, які не використовуються рослинами [15]. 

Неорганічні матеріали додаються до субстратів, щоб забезпечити і 
підтримати структурну систему макропор, яка покращує провітрювання і 
дренаж. Неорганічні компоненти (перліт, вермикуліт та пісок) мають дуже 
низьку ємність вбирання катіонів і забезпечують хімічно інертну основу 
субстрату. Суміші, які в своєму складі містять перліт і вермикуліт, добре 
дренуються і мають невелику вагу. 

За даними Л.С. Гіля та інших, перліт і вермикуліт належать 
до нового покоління матеріалів, що набувають поширення за 
вирощування сільськогосподарських культур у відкритому і 
захищеному ґрунті. За хімічним складом вермикуліт нестійкий. При 
нагріванні до 800–1000 °С протягом 30–60 сек. спучується і 
збільшується в об’ємі у 15–25 разів і більше, утворюючи маси 
повітряних порожнин і набуваючи низької щільності (100–
150 кг/м3) та високої водопроникності. Вермикуліт вирізняється 
високою ємкістю катіонного обміну: 65–145 м-екв/100 г мінералу. 
Цей матеріал має низьку теплопровідність, що забезпечує 
стабільну температуру в прикореневому середовищі. Розмір 
рекомендованих часток – 5–15 мм [16]. 

Перліт спучується під час теплової обробки, багаторазово 
збільшується в об’ємі, при цьому зменшується щільність (60–
150 кг/м3). Хімічний склад не стійкий. Перліт має низку цінних 
властивостей: висока здатність вбирати воду, добре всмоктувати і 
повільно її віддавати та елементи мінерального живлення. 
Завдяки добрим теплоізоляційним властивостям він оберігає 
коріння рослин від перегріву [16]. 
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Науковцями доведено, що в недоторканих людиною природних 

комплексах вища продуктивність, ніж у екосистем, штучно ними 
створених. Але саме руйнуючий вплив людини на навколишнє 
середовище стимулював розвиток цивілізації – у пошуках нових ресурсів 
людство поступово переходило від господарства, що привласнює, до 
такого, що виробляє [4]. 
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Річки – частина природного комплексу материків і субконтинентів, 
важливий вузол зв’язків природних процесів, одна з головних ланок у 
кругообігу речовин на Землі, своєрідне «дзеркало» навколишнього 
географічного середовища, включаючи й зміни, які відбуваються завдяки 

діяльності людини. 
Вся історія людства, так чи інакше, пов’язана з водою. Долини річок 

упродовж тисячоліть були колисками людської культури та батьківщиною 
багатьох народів. Люди завжди селилися на берегах річок, 
використовуючи  їх не тільки як джерела водних ресурсів і життя, а й 
шляхи сполучення. Найдавніші цивілізації виникли на берегах Нілу, 
Тигру, Євфрату, Інду та інших історичних річок.  

На особливу роль річок в розвитку світової культури звернув увагу 
швейцарський географ, соціолог і громадський діяч Л. Мечников. Він був 
представником географічної школи, яка прагнула пояснити 
закономірності та особливості розвитку цивілізації, а також єдність світу 
стародавніх культур з їх географічним положенням. На думку Л. 
Мечникова, найдавніший історичний період (так званий «річковий»), 
охоплює історію 4-х великих цивілізацій давнини – Єгипту, Месопотамії, 
Індії та Китаю, що виникли в басейнах великих річок [1].  

Межиріччя (або Дворіччя) Тигру та Євфрату давньогрецькі 
географи називали Месопотамією. Це історико-географічний регіон в 
Азії,  алювіальна рівнина між річками Тигр та Євфрат на території 
сучасних Іраку та Сирії, однак у звичному вжитку цей термін включає 
долини обох річок разом із навколишніми низовинами, що обмежені 
Аравійською і Сирійською пустелями на південному сході та заході, 
Перською затокою на півдні, горами Кавказу і Загросу на півночі. Здавна 
річки давали життя тим, хто оселявся на їх берегах (рис. 1.).  

 
Рис.1. Поселення ассирійсько-вавилонської цивілізації у межиріччі 

Тигру та Євфрату [6] 
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Сухопутні маршрути Месопотамії з давніх-давен простягалися 
вздовж Євфрату, оскільки береги Тигру – місцями круті і важкодоступні. 
Річки з’єднували різні райони країни і сприяли розвитку внутрішньої та 
зовнішньої торгівлі, проте використовувати всі ці переваги було складно. 

Русла річок часто змінювали свій напрям, розливи знищували поля. 
Межиріччя Тигру та Євфрату з давніх-давен вирізнялось 

багатством флори і фауни, а також етнічною багатоманітністю: до річок 
мігрувало чимало різних племен і народів, які змушені були жити і 
взаємодіяти, що призводило до культурного взаємозбагачення. Таким 
чином, це міжконтинентальне перехрестя мало найбагатший генетичний 
фонд. На південь Межиріччя прийшли шумери – землероби та 
містобудівники, які, очевидно, мігрували зі сходу. Не пізніше IV тис. до 
н.е. виникли їх перші поселення, згодом були закладені кілька міст на 
крайньому півдні Месопотамії, що став відомим як Шумер. Просуваючись 
на північ, шумери увійшли в контакт із семітськими кочовими племенами, 
які перейняли шумерську культуру і перейшли до міського способу 
життя. У цьому регіоні мешкали не тільки шумери і семіти, а й інші 
племена – аморейські, арамейські тощо. Проте вважається, що саме 
завдяки шумерам Месопотамія стала осередком цінностей і технологій, 
які фундаментальним чином вплинули на суспільства безпосередніх 
сусідів, як на заході, так і на сході [3]. 

Від самого початку географічні умови істотно впливали на 
еволюцію месопотамської цивілізації. Рівнинна поверхня була вкрита 
родючими ґрунтами, однак, ведення сільського господарства 
потребувало іригації та якісного дренажу (цивілізації на берегах великих 
річок окремі науковці називають «іригаційними»). Хоча річки щороку 
розливалися, затоплюючи береги, улітку ґрунт від спеки ставав твердим, 
ніби камінь. Місцеві жителі навчилися будувати канали, аби відводити 
зайву воду і створювати її запаси на посушливий період. Це дозволило 
обробляти набагато більше земель. На зрошуваних ланах навіть розмір 
зернини ставав удвічі більшим. Обробляли землю за допомогою рала, на 
якому незабаром з'явився металевий леміш, тяглом слугували бики. Крім 
великої рогатої худоби, розводили кіз й овець [2]. 

У Месопотамії, на берегах великих річок і їхніх приток будувалися 
міста. Річки постачали рибу – головний елемент раціону городян 
(науковці наголошують на провідній ролі саме цього продукту для 
сприяння розвитку структур головного мозку, а отже, розумової 
діяльності людини), а також постачали тростину і глину для будівництва. 
Оскільки ця місцевість бідна на камінь, то глиняна цегла, як правило, 
невипалена, стала основним елементом месопотамської архітектури. 
Згодом ця обставина призвела до того, що практично не залишилося 
решток стародавніх будівель, бо під дією спекотних вітрів вони 
розсипалися на порох. 

Річки підтримували життя і водночас були потужною стримуючою 
силою, особливо стосовно політичного і територіального розвитку 
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Шумеру (15 тис. км2), перетвореного на географічний лабіринт. Між 
річками, протоками, іригаційними каналами простягалася відкрита 
пустеля або болота, де мігрували кочові племена. Сполучення між 
ізольованими населеними пунктами було складним і часом небезпечним. 

Проте, у сер. IV тис. до н.е. в Межиріччі виникають перші надобщинні 
політичні структури у формі міст. Певною мірою, саме через обставини 
існування, кожне шумерське місто стало суверенною державою, яка 
відстоювала свою незалежність [3]. 

Приблизно одночасно із переходом до вищої стадії соціальності в 
розвитку ранньоземлеробських общин Месопотамії, аналогічні процеси 
відбувалися в північно-східній частині Африки, де складалася 
давньоєгипетська цивілізація. Територія сучасного Єгипту заселялась ще 
за часів палеоліту. До часів виникнення давньоєгипетської цивілізації, 
тобто до IV тис. до н.е., клімат різко змінився, перетворивши вузьку 
долину Нілу із заболоченою дельтою на оазис, з усіх боків оточену 
пустелями, її основна територія не перевищувала 50 тис. км2. Грецький 
історик і мандрівник Геродот у V ст. до н. е. назвав Єгипет «подарунком 
Нілу». І дійсно, жоден інший географічний чинник не мав такого 
фундаментального впливу на формування єгипетського способу життя й 
історії, як р. Ніл. На відміну від Тигру в Месопотамії, вода Нілу рідко 
приносила смерть і руйнування, а, насамперед, діяла як сила творення. 
Єгиптяни ніколи не боялися своєї великої ріки так, як боялися своїх 
великих рік жителі Межиріччя [8]. 

Якщо Тигр та Євфрат, а також їх притоки розрізали Месопотамію 
на ізольовані області, то Ніл сприяв об'єднанню країни. Річка слугувала 
основним шляхом і полегшувала комунікації всією долиною. Внаслідок 
мігрування окремих груп переселенців до нижньої течії Нілу, 
формувались стабільні сільськогосподарські общини. На ІІІ тис. до н.е. 
таких общин існувало близько 40, і вони постійно контактували одна з 
одною. Таким чином, контактування, полегшене Нілом, забезпечило 
раннє політичне об'єднання Єгипту. Цьому сприяло й те, що Єгипет 
населяв єдиний народ, який належав до семіто-хамітської групи і 
розмовляв єдиною мовою із численними діалектами. 

Ця країна могла похвалитися майже повною самодостатністю. 
Окрім родючих ґрунтів, вона мала величезні запаси каменю, що був 
матеріалом для будівництва та скульптури, для гончарства – багато 
глини, а для прикрас, зокрема, ювелірних – золота. Матеріали, яких не 
вистачало, знаходилися в межах досяжності. У єгиптян було мало 
причин зважати на зовнішній світ заради своїх основних потреб, що 
допомагає пояснити ізольованість єгипетської цивілізації. 

Ізоляції від зовнішнього світу сприяла також фізико-географічні 
умови. На схід і захід від Нільської долини простягались пустелі. 
Нубійська пустеля і нільські пороги відводили загрозу нападу з півдня. 
Тільки на півночі Середземне море залишало Єгипет уразливим. Таким 
чином, географічні чинники захищали країну від зовнішніх вторгнень та 
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імміграції. На відміну від жителів Межиріччя, чия історія сповнена 
турбулентності з постійними війнами і перетвореннями із завойовників у 
завойованих, єгиптяни насолоджувалися століттями миру і спокою, 
упродовж яких вони могли спрямовувати більшу частину ресурсів на 

розвиток власної своєрідної цивілізації [8]. 
Однак Єгипет не був повністю закритим, відбувався певний 

взаємний обмін з іншими спільнотами. Зокрема, учені вважають, що вже 
в IV тис. до н. е. деякі технології та матеріали доходили сюди з 
Месопотамії. Свій вплив на єгипетське життя мала клинописна система 
писемності (відомо, що єгипетські фараони вели дипломатичне 
листування за допомогою клинопису). Були часи, коли північний Єгипет 
управлявся іноземними загарбниками (гиксоси від 1680 до 1560 рр.  
до н.е.). Таким чином, іноземні впливи, хоча й епізодичні, збагатили 
єгипетську культуру, не змінюючи її докорінно. 

Окрім Месопотамської та Єгипетської паралельно розвивалася й 
Індійська (Харапська) цивілізація. З VII тис. до н.е. першими жителями 
долини р. Інд були кочові племена, які з часом осіли і зайнялися 
землеробством і скотарством. Поступово створювалися передумови 
урбанізації та формування міської культури.  

Починаючи з сер. IV тис. до н.е., на території долини річки Інд 
виникають великі міста з населенням до 50 тис. чол. Міста Харапської 
цивілізації мали чітке планування вулиць і будинків, систему каналізації і 
були добре пристосовані для життя. Міський спосіб життя був настільки 
досконалим, що не змінювався упродовж тисячоліття. За своїм 
розвитком цивілізація долини Інду не поступалася великим цивілізаціям 
того часу. Харапські міста вели жваву торгівлю з Месопотамією і 
Центральною Азією, причому використовувалася унікальна система мір і 
ваг. 

Археологічні знахідки (теракотові та бронзові статуетки, моделі 
возів, печатки, ювелірні прикраси), які є найдавнішими артефактами 
індійської культури свідчать і про досить високу культуру «харапців». До 
початку II тис. до н.е. цивілізація долини Інду занепала і зникла, 
населення мігрувало на Схід. Науковці вважають, що упродовж III тис. до 
н.е. почалася аридизація – поступове виснаження водних ресурсів 
регіону, де знаходилася держава. Можливою причиною аридизації 
вважається зросла урбанізація й поступове виснаження ґрунтів та  
річок [7]. 

Басейн р. Хуанхе – ще одне місце, де сформувалися стародавні 
річкові цивілізації. У ІІІ тис. до н.е. тут сформувалася етнічна спільність 
древніх китайців. Унікальність цієї цивілізації полягала в її майже повній 
ізоляції від інших народів тієї епохи. Якщо про Китай і знали на Заході, то 
там цю країну сприймали міфічним краєм, ще більш таємничим, ніж 
Індія.  

Поступово китайська цивілізація поширилася за межі басейну 
Хуанхе і на півдні обжила ще одну велику річку – Янцзи. Нижнє русло 

https://uk.wikipedia.org/wiki/VII_%D1%82%D0%B8%D1%81._%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
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Хуанхе неодноразово змінювалося в результаті повеней і природних 
процесів. Трансформувався й берег Бохайської затоки, куди впадала ця 
річка.  

Як і інші річкові цивілізації, давньокитайська держава розвивалась, 

втручаючись в навколишнє середовище. У давні часи долину Хуанхе 
повністю вкривали лісові масиви, згодом, внаслідок активного 
антропогенного впливу вони були зведені, що суттєво вплинуло також на 
фауну.  

Стародавні народи були дуже вразливими до природних 
катаклізмів, оскільки вони селилися в долинах річок, попередньо ще не 
вміючи боротися з повенями. Такі катастрофи загрожували загибеллю 
цілим поселенням. У китайському правописі слово «нещастя» довгий час 
записувалося у вигляді ієрогліфа, що зображував річку, яка вийшла з 
берегів. 

Тільки в середині I тис. до н.е. жителі басейну Хуанхе навчилися 
виготовляти залізні знаряддя і вийшли за межі заплав та змогли 
обробляти недоступні раніше тверді ґрунти. Завдяки цьому, населення 
стало менш концентрованим і почало колонізацію височинних регіонів 
Китаю. Особливо це стосувалося північних степових областей [6].  

Розвиток землеробства і скотарства, урбанізаційних процесів 
призвели до глибокого перетворення земної поверхні. Іригаційно-
меліоративні роботи давали можливість підвищити врожайність полів, 
але вони, коли проводилися неправильно, одночасно призводили до 
регіональних екологічних криз і загибелі цивілізацій. 

Річкові цивілізації не були винятком. Окремі науковці вважають, що 
помилки в іригаційному будівництві стали причиною занепаду і загибелі, 
зокрема, Вавилонської держави. Масове знищення лісів з метою 
збільшення площі орних земель мало місце в Месопотамії, Малій Азії, в 
Стародавньому Китаї. Вважається, що стародавні цивілізації гинули не 
лише від навали завойовників, але й від виниклих екологічних 
екологічних викликів, з якими не могли впоратись [4]. 
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Болючий процес реорганізації економіки України повною мірою 

розкрив назрілу проблему структурної модернізації старопромислових 
районів. Незважаючи на те, що перед промислово розвиненими країнами 
ця проблема постала ще у 80-х рр. минулого століття, в Україні її 
розв’язання тривалий час відкладалося, що пояснювалося можливістю 
подальшої успішної екстенсивної експлуатації успадкованих від 
загальносоюзного поділу праці базових галузей і ресурсного потенціалу 
промислово розвинених територій. Низька продуктивність базових 
галузей компенсувалася дешевиною енергоресурсів, сировини й праці, а 
також невисокими екологічними вимогами до промислової діяльності [3]. 

До старопромислових варто відносити не лише ті райони, де 
виробництво сформувалося дуже давно, а також ті території, що набули 
досить активного розквіту в період перших довоєнних та післявоєнних 
п’ятирічок. До них можна віднести м. Ватутіне (з прилеглою територією) 
Звенигородського району Черкаської області, яке визначилось як центр 
розвитку вугільної, металургійної, машинобудівної, харчової 
промисловості тощо і є старопромсловим осередком Черкащини [2]. 

Ватутіне – невелике, відносно молоде, з рисами 
старопромислового пункту, місто. Засноване у 1947 р. на теренах 
буровугільних розробок Юрківського буровугільного родовища (т. зв. 
«Юрбас»), з метою забезпечення у післявоєнний час населення 
місцевим побутовим паливом замість соломи та привезеного з Донбасу 
кам’яного вугілля. Саме тому місто упродовж майже 50 р. носило звання 
«шахтарське». 

Ще у ХІХ ст. мешканці сіл навколо майбутнього Юрківського 
родовища звернули увагу на «землю, що горить». Перші 
геологорозвідувальні роботи розпочались у червні 1930 р., а наприкінці 
1931 р. на території Юрківського родовища вже працювали 3 невеликі  
шахти. 

https://glebminskiy.livejournal.com/111483.%20html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25
https://masterok.livejournal.com/%20816423.html
https://masterok.livejournal.com/%20816423.html
https://pidruchniki.com/
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Після завершення Другої світової війни розпочалося повторне 
освоєння буровугільного басейну і подальші геологічні розвідки, 
відновлення старих шахт та будівництво нових. Рада Міністрів СРСР у 
листопаді 1945 р. видала постанову «Про будівництво комплексу 

промислових підприємств для видобування і перероблення бурого 
вугілля Юрківського басейну», на підставі чого Міністерство паливної 
промисловості СРСР у 1946 р. направило в район басейну будівельні й 
технічні кадри [1]. 

З будівництва комплексу підприємств для видобування і 
перероблення бурого вугілля й розпочинається біографія міста. На 
пустирі, в степовій долині, через яку протікала р. Шполка – притока 
Гнилого Тікичу, між Шполкою та колись глухим полустанком Богачевим, 
де замість вокзалу стояв старий розбитий вагон, у 1946 р. закладено 
перший камінь нового міста. До початку березня 1946 р. будівельники 
створили 10 бригад, які підготували земельну ділянку для спорудження 
трьох гуртожитків на 255 чоловік. Крім спорудження житла також 
відбувалася досить активна підготовка до будівництва дизельної 
електростанції та під’їзних шляхів. Враховуючи важкий повоєнний час та 
повільну відбудову господарського комплексу, будівельних матеріалів, 
що завозилися у Ватутіне не вистачало, і тому їх почали виробляти з 
місцевої сировини. У травні 1946 р. вже було виготовлено100 тис. штук 
цегли, що сприяло достроковому введенню в дію деревообробного 
комбінату. 

Наприкінці 1940-х рр. влада оголосила шахтарське містечко 
республіканською ударною комсомольською будовою. На території 
Ватутіного розгорталося потужне будівництво. Для виконання робіт було 
створено 4 будівельно-монтажних управління: перше виконувало роботи 
щодо введення в дію Юрківського вуглерозрізу – основного видобувача і  
постачальника палива, друге заклало основи майбутнього міста, третє 
будувало брикетну фабрику, четверте – електростанцію. В останньому 
році IV п’ятирічки став до ладу цегельний завод, розпочато спорудження 
брикетної фабрики та електростанції, які повинні були вступити в дію 
одночасно [2]. 

Навесні 1947 р. введено в дію шахту «Октябрина», й одразу 
розпочалась підготовка Юрківського вугільного розрізу для видобування 
вугілля відкритим способом, монтувались машини та механізми для 
розкриття вугільних пластів. Близько 3 р. виконувався монтаж 
транспортно-відвального мосту – унікальної споруди (вага 8 тис. т., 
висота – 82 м., розмах «крил» для зняття породи – 335 м), яка могла 
замінити працю кількох тисяч землекопів. Поклади бурого вугілля шаром 
потужністю до 12 м. розкрили у грудні 1953 р. знявши 45 метрову товщу 
землі. Спресоване буре вугілля, зачерпувалось ковшами і вантажилось у 
вагони електропотягів.  

Упродовж декількох десятиліть введено в експлуатацію низку 
об’єктів, перелік яких вражає: брикетна фабрика (1952 р.), Юрківський 
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вугільний розріз (1953 р.), Звенигородський вугільний розріз (1966 р.); 
шахти: 4-біс (1955 р.), 4-біс «Юрківська» (1958 р.), «Юрківська Західна» 
(1966 р.), «Ватутінська-Північна» (1969 р.), «Козацька» (1973 р.), 
«Багачівська» (1978 р.), відродження шахти «Багачівська» на 

Новоукраїнському родовищі (1987 р.), розпочато експлуатацію 
Мокрокалигірського вугільного розрізу (1988 р.), розбудовано 
транспортну мережу [1].   

У 1960-х рр. Ватутіне називали «наймолодшим містом Черкащини». 
Розвиток буровугільної галузі сприяв активізації і зайнятості населення 
Звенигородського, Тальнівського, Катеринопільського, Лисянського, 
Шполянського та інших районів Черкаської області. Для багатьох людей, 
особливо у 1940-1950-х рр., «завербуватись на шахту» було єдиною 
можливістю покинути село, колгосп, вирватись із злиднів. Гірняцьке 
містечко, що спершу мало назву «Юрківське робітниче селище», а 
неофіційно – «Шахтинський посьолок», або ж «Посьолок Юрбас», і 
підпорядковувалося Юрківській сільраді, в 1949 р. Указом Верховної 
Ради Української РСР отримало статус селища міського типу і за 
радянською традицією його перейменували на честь генерала М. Ф. 
Ватутіна, у 1952 р. – віднесено до категорії міст районного 
підпорядкування, відповідно, селищна Рада перетворилася в міську.  

Після отримання статусу міста у Ватутіному досить широко 
розгорнулося житлове будівництво. Лише упродовж V п’ятирічки (1951-
1955 рр.) у місті було споруджено понад 200 житлових будинків з добре 
облаштованими дво- та трикімнатними квартирами, новий залізничний 
вокзал, з просторими залами для пасажирів, рестораном та допоміжними 
необхідними приміщеннями, 26 продовольчих магазинів, поліклініку, 
банно-пральний комбінат, закладено парк. Через ст. Богачеве курсували 
пасажирські потяги за різними маршрутами: Жмеринка-Черкаси, 
Донецьк-Львів, Сімферополь-Львів, Цвіткове-Тальне, Черкаси-Умань.  

На початку 1960-х рр. понад 1 тис. школярів відвідували 2 початкові 
та 2 середні загальноосвітні школи, працювали також середня школа 
робітничої молоді, вечірня філія Ірпінського індустріального технікуму й 
школа механізації сільського господарства. Діяли 2 бібліотеки для 
дорослих і юнацтва, активно функціонували палац культури із залом на 
450 місць та стадіон «Шахтар» з впорядкованими майданчиками. 
Ватутіне перетворювалося гарне та впорядковане місто, що свідчило про 
розвиток буровугільної промисловості. У 1964 р. розпочалося 
будівництво нових кварталів з п’ятиповерховими житловими будинками. 
Розширювалася й соціальна інфраструктура: побудовано універмаг, 
ресторан, кафе, 14 їдалень, 33 магазини, а також чотириповерхову 
лікарню на 150 ліжок, з терапевтичним, хірургічним, акушерсько-
гінекологічним, дитячим та інфекційним відділенням. Освіта також 
розвивалась, станом на 1971 р. в місті працювало 3 середні, 1 
восьмирічна школа, в яких навчалося понад 3 тис. учнів, функціонували 
вечірня школа, медичне училище, вечірня філія Ірпінського 
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індустріального технікуму, професійно-технічне училище, музична  
школа [4]. 

У 1980-х рр., поки не вичерпалися доступні запаси вугілля, місто 
нараховувало до 23 тис. мешканців (сьогодні – близько 16 тис.).  

Молоде місто нарощувало потенціал у різних галузях. Визначилась 
його спеціалізація на тривалий час і до кін. 1970-х рр. сформувалась 
відповідна виробнича структура, представлена підприємствами різних 
галузей: електроенергетика (ТЕЦ); чорна металургія (Ватутінський 
комбінат вогнетривів); приладобудування, машинобудування і 
металообробка (філія Дніпропетровського заводу шахтної автоматики, 
ремонтно-механічний завод, експериментально-механічний завод); 
лісова і деревообробна (деревообробний завод); промисловість 
будівельних матеріалів (заводоуправління будівельних матеріалів, 
Ватутінський завод залізобетонних виробів, асфальтобетонний завод, 
комбінат будівельних матеріалів та конструкцій); харчова (Ватутінський 
м’ясокомбінат, хлібокомбінат). Щороку підприємства Ватутіного 
збільшували свою проектну потужність, і, відповідно, зростала кількість 
виробленої ними продукції. Наприклад, завдяки вводу в експлуатацію 
Юрківської ТЕЦ, електричну енергію отримали жителі Ватутіного та 
Звенигородки, згодом – 3 райони в області: Звенигородський, 
Катеринопольський і Шполянський. Щодня з Ватутіного за різними 
маршрутами (7 і більше) територією України вирушали ешелони з 
паливом та будівельними матеріалами.  

Але видобуток бурого вугілля, придатного лише для місцевої ТЕЦ 
та виготовлення брикетів, залишався економічно вигідним до 1970-х рр. 
У 1970 р. в результаті невдалої реконструкції відвального моста 
(подовження роторної стріли) і варварської експлуатації, 
металоконструкція завдовжки 300 м. зруйнувалась. Оскільки до того часу 
основні доступні запаси вугілля були вичерпані, повільне, але 
невідворотне згасання комплексу стало неминучим. У подальші роки 
видобуток здійснювався невеликими шахтами і до початку 1990-х рр. 
вугільний комплекс припинив функціонування. ТЕЦ перевели на привізне 
вугілля з Олександрії, а у 1997 р., після аварії – зовсім закрили.  

Історія м. Ватутіне схожа з містами Олександрія, Новомиргород, 
Побузьке, Завалля Кіровоградської області тощо, які також мають риси 
старопромислових осередків. 

Водночас, необхідно зазначити, що саме старопромислові райони й 
осередки досі лишаються опорними та високорозвиненими серед інших 
українських регіонів в плані економічних показників, накопиченого 
потенціалу і володіють певною науково-дослідною і конструкторською 
базою. Еволюція старопромислових районів показала, що в їх 
трансформації визначальну роль відіграє система інвестування та 
менеджменту, яка, в одному випадку, може призвести до інерційного 
сценарію розвитку, тобто «консервації» технологічної відсталості 
території, а в іншому – ефективному заміщенню чи, як мінімум, 
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ефективній реструктуризації галузей старої індустрії. Зрозуміло, що 
процеси модернізації та реконструкції діючої системи господарювання у 
Ватутіному вимагають потужного інвестування й реорганізації, що з 
величезними труднощами втілюються в життя.  

Основна проблема бурого вугілля як палива – його відносно низька 
калорійність порівняно з кам’яним вугіллям, природним газом тощо. Але, 
враховуючі сучасні технології та масове використання населенням 
твердопаливних котлів, буре вугілля цілком може замінити природний 
газ, дрова для обігрівання приміщень. Запаси бурого вугілля в 
родовищах поблизу міста складають 30 млн. т.  

Окрім значних покладів бурого вугілля, у с. Неморож 
Звенигородського району, ведеться розробка практично невичерпних 
родовищ вторинних каолінів – сировини для виробництва вогнетривів. 
Видобуток та переробку каолінів здійснює ПАТ «Ватутінський комбінат 
вогнетривів» – одне із містоутворюючих упродовж кількох десятиліть 
підприємств. Виробнича потужність кар’єрів становить 1 млн. т/рік. 
каоліну, шамотообпалювального цеху – 320 тис. т/рік [4].   

Крім підприємств з видобутку та переробки корисних копалин у м. 
Ватутіне функціонують підприємства легкої  та харчової промисловості. 
Одним із потужних є ПАТ «Ватутінський м’ясокомбінат», який був 
введений в експлуатацію у грудні 1966 р. і до цього часу зберігає позиції 
провідного підприємства харчової промисловості. Працює ПАТ 
«Ватутінський хлібокомбінат», який займається виготовленням 
хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів, печива та тортів ТМ 
«Чарівниця» і «Ватутінський хліб», загальний обсяг виготовленої 
продукції становить понад 600 т/міс. Не втратив інвестиційної 
привабливості ПрАТ «Ватутінський ремонтно-механічний завод», 
працюють 2 підприємства деревообробної промисловості. У будівельній 
галузі велику роль відіграє дієве бюджетоутворююче підприємство ТОВ 
«Ватутінський комбінат будівельних матеріалів», основною діяльністю 
якого є виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з 
випаленої глини. Перспективним виявилось виробництво органічного 
добрива – леонардиту (leonardite) (Мокрокалигірський буровугільний 
розріз), яке користується популярністю у багатьох зарубіжних країнах і 
експортується.  

Незважаючи на можливі перспективи реорганізації та розвитку 
буровугільної галузі в регіоні, у межах досліджуваного промислового 
пункту Ватутіне та прилеглій території доцільним, на нашу думку, буде 
впровадження індустріального туризму, що дозволить по-іншому оцінити 
перспективи міста і навколишніх населених пунктів. Враховуючи 
розміщення міста поблизу визначних історико-культурних центрів, окремі 
об’єкти цього виду туризму варто включити до екскурсійного маршруту 
«Золота підкова Черкащини», адже індустріальний туризм можна 
визначити як вид активного туризму, зосередженого в промислових 
районах, що має на меті споглядання індустріальних ландшафтів, 



 

 141 

ознайомлення з витворами індустріальної архітектури, відвідування як 
функціонуючих, так і непрацюючих виробничих підприємств з метою 
задоволення пізнавальних, наукових, професійних, ділових інтересів; 
вивчення штучних геологічних розрізів; збір колекції гірських порід і 

мінералів різних геологічних верств; дослідження антропогенних та 
натурально-антропогенних форм рельєфу [3]. 

Розвиток індустріального туризму, як і інших видів туризму 
сприятиме розбудові відповідної інфраструктури. На нашу думку, одним 
із шляхів стабілізації та поліпшення ситуації у Ватутіному також є 
використання місцевих рекреаційних ресурсів, комбінація яких вдало 
поєднана на прилеглих територіях. Одним із видів туризму, що може 
розвиватися – оздоровчий, який свого часу реалізовувався завдяки 
Звенигородському родовищу радонових вод. Активну просвітницьку 
діяльність у цьому напрямі здійснюють відділ освіти, культури, молоді і 
спорту Звенигородської РДА, Звенигородський районний краєзнавчий 
музей ім. Т.Г. Шевченка та Ватутінський міський історичний музей.  
 

Список використаних джерел 
1. Гриценко Олександр. Пам’ять місцевого виробництва. 

Трансформація символічного простору та історичної пам’яті в малих 
містах України. К.: Видавництво «К.І.С.», 2014. 352 c. 

2. Дериземля Н.О., Ситник О.І. До питання розвитку 
старопромислових районів (на прикладі м. Ватутіне Звенигородського 
району Черкаської області). Екологічні науки. 2012. № 2. 146 с. 

3. Ситник О.І., Ніколаєвський В.П. Гайворонський 
старопромисловий район: формування, сучасний стан, перспективи 
подальшого розвитку. Наукові записки Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: 
Географія. 2019. Вип. 31. № 1-2. С. 46-61.  

4. Педагічне краєзнавство. URL: https://kraeznavstvo.at.ua/index 
/vatutie/27.  

 

МІКРОБНЕ НАСЕЛЕННЯ ҐРУНТУ 
 

Соболенко Л. Ю., доц. кафедри біології  
та методики її навчання 
Гордієнко А. І., студентка ІV курсу 

 
Життєдіяльність кожного живого організму в більшій мірі залежить 

від середовища, в якому він перебуває. Ґрунт є резервуаром 
розмноження та розповсюдження численних мікроорганізмів. Хоча 
ґрунтові організми складають близько 1% від загальної маси 
поверхневого шару літосфери, вони відіграють важливу роль у створенні 
родючості, підтриманні його структури, розкладанні органічних речовин, 
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беруть участь у колообігу біогенних елементів, що робить доступними 
для рослин поживні речовини [8]. 

«Чорнозем дорожчий за золото, дорожчий за вугілля», – так писав 
в своїх роботах ґрунтознавець В. В. Докучаєв, роботи якого мали 

неоціненне значення для розширення знань про екологію ґрунтових 
мікроорганізмів. Уявлення про роль біологічного чинника в перетворенні 
поверхневого шару літосфери і в процесахґрунтоутворення розширив 
учень В. В. Докучаєва академік В. І. Вернадський. Він вважав, що 
головним чинником в міграції хімічних елементів у верхній частині земної 
кори є мікроорганізми. Їх діяльність стосується не лише органічних, але і 
мінеральних речовин ґрунтового шару і підґрунтя [9]. 

Біологічна активність ґрунту – це сума всіх біологічних процесів, які 
в ній відбуваються. Тому, здавалося б, ґрунти з багатою фауною і 
флорою повинні бути біологічно більш активними, ніж ґрунтиз малою 
кількістю живих організмів. Проте біологічна активність ґрунту залежить 
не тільки від чисельності живих мікроорганізмів, але і від їх видового 
складу, а також від багатьох інших чинників, таких як тип ґрунту, 
кліматичні та географічні умови, пори року, характеру рослинного 
покриву тощо. Саме тому, в ньому наявний нерівномірний розподіл 
мікроорганізмів. Постійна взаємодія абіотичних чинників і живих 
організмів екосистеми супроводжується безперервним кругообігом 
необхідних для життя хімічних елементів [5]. 

Мікроорганізминеоднаково поширені у ґрунтових горизонтах. Зі 
збільшенням кількості органічних речовин, як правило, зростає і кількість 
мікроорганізмів. Органічні речовини є джерелом живлення для більшості 
ґрунтових бактерій. Загальний запас органічних речовин ґрунту досягає 
400 т на 1 га, і переважно знаходиться у поверхневому шаріґрунту. За 
узагальненими даними Т. Г. Добровольськоїмаса бактерій в орному шарі 
різних ґрунтів коливається від 0,5 до 15 т/га, мікроскопічних грибів – від 5 
до 20 т/га [5].  

Найбільш багаті мікроорганізмами чорноземи, каштанові, сіроземні 
та спеціально оброблені ґрунти. Кількість бактерій в 1 г таких ґрунтів, 
іноді досягає декількох десятків мільярдів. Бідні на мікрофлору піщані, 
гірські та позбавлені рослинності ґрунти. Але навіть у пісках пустель 
кількість бактерій досягає 10-100 тис. в 1 г. На поверхні і в шарі 
товщиною 1-2 мм мікроорганізмів відносно мало, незважаючи на їх 
постійне надходження уґрунт. Це пояснюється згубною дією 
ультрафіолетового випромінювання сонця та висушування [3]. 

Збільшення глибини впливає на чисельність мікроорганізмів, яка 
значно знижується, порівнюючи з поверхневими шарами літосферного 
покриву. У гумусних ґрунтах мікробіологічний профіль, як правило, 
присутній і в найглибших його шарах [7]. Найбільша кількість їх міститься 
у верхньому шарі ґрунту на глибині 5-20 см. На глибині понад 25 см 
кількість бактерій у 10-20 разів менша, ніж на глибині 2 см. У глибоких 
шарах ґрунту (2-5 м) трапляються лише поодинокі мікроби [3]. 
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Порівнюючи усі середовища біосфери, ґрунт вважається 
найбагатшим за наявністю і складом мікрофлори. У ґрунті наявні безліч 
мікроорганізмів, які відрізняють між собою своїми властивостями. Це 
найрізноманітніші автотрофні, гетеротрофні, аеробні та анаеробні термо-

, мезо- та психрофільні мікроорганізми тощо. До найчисельніших 
представників «мікробного світу», які мінералізують рослинні рештки 
належать неспорові і спорові бактерії родів (Pseudomonas, Arthrobacter, 
Cytophaga, Mycobacterium, Bacillus, Clostridiumтощо), гриби родів 
(Penicillium, Fusarium, Mucor, Aspergillus тощо) [2, 4]. 

В. В.Вембер виділяє певні фізіологічні групи 
ґрунтовихмікроорганізмів, які приймають участь у різних процесах і на 
різних етапах поступового розщеплення органічних речовин.  

Бактерії-амоніфікатори – гнилісні мікроорганізми, які викликають 
гниття залишків рослин, трупів тварин, розщеплення сечовини. У процесі 
гниття приймають участь аеробні спороутворюючі бактерії роду Bacillus– 
В. subtilis, В. mesentericus, В. cereus, В. megaterium, аспорогенні аероби 
та факультативні анаероби Serratiamarcescens, бактерії роду Proteus, 

Pseudomonasfluorescens, анаеробні бактерії роду Clostridium – C. 
sporogenes, C. putrificum, C. perfringens, уробактерії, які розщеплюють 
сечовину – Urobacilluspasteurii, Sarcinaureae, гриби родів Aspergillus, 
Mucor, Pemcillium. 

Нітрифікуючі бактерії родів Nitrosomonasта Nitrobacter. 

Представники роду Nitrosomonasокислюють аміак, який утворюється в 
результаті життєдіяльності амоніфікуючих бактерій, до азотистої 
кислоти, утворюючи нітрити. Під дією бактерій роду Nitrobacterазотиста 
кислота оксислюється до азотної кислоти в нітрати.  

Азотфіксуючі бактерії. Вільноживучі азотфіксуючі бактерії роду 
Azotobacter, симбіотичні бульбочкові бактерії роду Rhizobiumта деякі 
інші, здатні засвоювати із повітря атмосферний азот і у процесі 
життєдіяльності утворювати із молекулярного азоту білки та інші 
органічні сполуки азоту, які використовуються рослинами.  

Бактерії, які розщеплюють клітковину, викликають різні види 
бродіння, що відбуваються при розщепленні мікроорганізмами 
органічних сполук вуглецю (молочнокисле бродіння, спиртове, 
маслянокисле, оцтовокисле, пропіоновокисле, ацетонобутилове та інші).  

Бактерії, які приймають участь у колообігу сірки, заліза, 
фосфору та інших елементів – сіркобактерії, залізобактерії тощо, 
різноманітні види яких здійснюють окислення та відновлення цих сполук 
у природі [3].  

Ґрунт є також середовищем фітопатогенних грибів і бактерій, які 
викликають хвороби рослин, знижують урожай. Потрапляючи після 
збирання у ґрунт, уражені рослинні рештки є наступним основним 
джерелом інфекції. 

Відомо близько 50 родів грибів, які шкодять рослинам, птахам, 
худобі й людині. Ці гриби виробляють токсини під загальною назвою 
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«мікотоксини», які утворюються з метою захисту клітин грибів, а також є 
засобом «нападу». 

Взаємовідношення між вищими рослинами та ґрунтовими 
мікроорганізмами не можна вважати достатньо вивченими, незважаючи 

на те, що численними дослідженнями виявлено різноманітний характер 
цих взаємовідношень між багатьма мікроорганізмами і вищими 
рослинами та залежність їх від зовнішніх умов. Вивчення 
закономірностей розвитку мікроорганізмів ґрунту залежно від різних умов 
має велике значення для керування мікробіологічними процесами в 
ґрунті на користь вищій рослині.  

Одним з важливих факторів структурування ґрунту є 
функціонування ґрунтової мікрофлори. Спостерігається певна залежить 
структурності від процесу мікробіологічного перетворення тканин вищих 
рослин в гумусові речовини, тобто гуміфікації. Гумус відіграє роль клею і 
надає агрегатам ґрунту водостійкість, а періодичне зволоження і 
висушування ґрунтового покриву сприяє утворенню структури. 

Отже, аналіз літератури свідчить про надзвичайно важливе 
значення мікроорганізмів у формуванні ґрунту і підтриманні його 
родючості. Вони трансформують рослинні рештки, беруть участь у 
формуванні структури ґрунту, утворенні гумусу і його мінералізації.  
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IСТОРIЯ ВИВЧЕННЯ ПРЕДСТАВНИКIВ РОДУ BUFO 
 

Соболенко Л.Ю., доц. кафедри біології  
та методики її навчання 

Шинкарук Г.С., студент-магістрант 
 
Ропухи здавна вiдомi людству i згадуються у працях Арiстотеля, 

Дж. Рея та інших класиків систематики. К. Лiнней у 1758 роцi описав 
ропуху сіру, названу ним Rana bufo. Через 10 рокiв ропухи винесенi у рід 
Bufo i описанi, крім інших видiв, зелена (B. viridis) i очеретяна (B. 
calamita) жаби. «Коли австрiйський вчений Й. Лаурентi описав в 1768 
роцi першi два види групи ропухи зеленої, Bufoviridis i Bufocalamita, вiн не 
міг усвiдомлювати, що почав еру екстраординарного комплексу 
дослiджень у цiй групi. Незважаючи на двовiкове вивчення цiєї групи, 
можна сказати, що воно тiльки почалося» [10].  

У мiру опису свiтової фауни дослідники зiткнулися з надзвичайною 
різноманітністю представникiв роду Bufo та наявнiстю груп всерединi 
цього роду. Спроба надати цим групам статус окремих родiв була 
визнана невдалою. Зараз такі сукупності подібних видiв розглядаються 
як групи видiв, які не мають таксономiчного статусу (але вiдповiдають за 
своїм рангом трибі). Наприклад, на територiї колишнього СРСР, Схiдної 
та Захiдної Європи мешкають представники двох груп видiв ‒ зеленої (B. 
viridiscomplex) та сiрої (B. bufocomplex) ропух, а в Українi ‒ центральнi 
види цих груп. Третiй вид фауни України, очеретяна жаба, B. Calamita 
Laur., 1768, має в межах нашої країни невеликий ареал i дуже 
нечисельна [11]. 

В iсторiї вивчення євразiйських ропух можна видiлити три етапи. На 
першому етапi, який тривав вiд Й. Лаурентi до початку ХХ столiття, 
вiдбувся опис рiзних форм. Серед втрачених назв зелених ропух дуже 
характернi Rana variabilis Georgi, 1800 i Bufo variabilis Lichtenstein, 1823 
[10]. На другому етапi, що припадає на середину ХХ столiття, перемогло 
уявлення про єдинi полiморфнi i широко ареальнi види B. viridis i B. bufo. 
Третiй етап (кiнець ХХ столiття) вiдзначений описом ряду нових пiдвидiв i 
видiв, якi належать до груп сiрої та зеленої ропух. Особливу роль в описi 
рiзноманiтностi зелених ропух вiдiграли роботи Є. М. Писанця у 
спiвавторстві [4, 5‒11]. 

Обидва розглянутих види мають великi ареали. Так, ропуха зелена 
поширена від Пiвнiчної Африки (включаючи частину пустелi Сахара) i 
Схiдної Францiї через Пiвденну i Центральну Європу, а також Передню i 
Середню Азiю до Алтаю. Сiра ропуха поширена від Пiвнiчної Африки 
через бiльшу частину Європи до Iркутської областi i Алтаю. Ропуха сiра 
заходить далi на пiвнiч, переходячи у Мурманськiй областi за полярний 
круг, а зелена ‒ на пiвдень, поширюючись у Захiдному Китаї та Монголiї. 
За біото пічним рiзноманiттям зелена ропуха дещо перевершує сiру. Сiра 
пов’язана з лiсовою зоною, заходячи також у населенi пункти i зрiдка у 
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вiдкритi ландшафти, а зелена населяє лiси, луки, степи, пустелi, гори i 
людськi поселення. Пластичнiсть зелених ропух дивує: вони 
розмножуються в солонуватих водоймах у Сахарi, пiднiмаються до 3 км 
або навiть 4,5 км в гори, активнi всю зиму у теплих водах в Алтаї [2, 3, 

11, 12]. 
Через чiтко виражену причетнiсть до нересту у водоймах, де вони 

проходили розвиток, як зеленi, так i сірі ропухи утворюють на всьому 
своєму ареалу добре диференційовані компактнi групи розмноження. Це 
збiльшує їх рiзноманiтнiсть, навiть на відносно однорiдних за своїми 
властивостями територiях. 

Крiм iншого, як було зазначено, зелена ропуха ‒ центральний вид 
B. Viridis complex, а сiра ‒ B. Bufo complex. За 16‒17 мiльйонiв рокiв, 
протягом яких рід Bufo еволюцiонує в Євразiї кожна з цих груп досягнула 
значного рiзноманiття i включає не менше 25 таксонiв пiдвидового-
видового рiвнiв. Складнiсть B. Viridis complex збільшило вiдкриття у його 
складi тетраплоїдних форм, якi з часом були описанi як окремий вид, 
Bufo danatensis Pisanetz [8, 9]. До цих пiр неясно, чи пов’язанi 
тетраплоїднi жаби спільним походженням або виникли незалежно у 
рiзних частинах ареалу [13, 14]. Опис рiзноманiття розглянутих груп 
далеко не закiнчено, що неодноразово вiдзначалось у лiтературi. 
Характерними можна вважати такi висловлювання про ропуху зелену: 
«Систематика виду досить суперечлива i вимагає серйозного 
доопрацювання»; i про сіру ропуху: «Систематика комплексу сiрих ропух 
до цих пiр не чітка, в тому числі i на підвидовому рiвнi» [11, 13]. 
Таксономiчнi труднощі при описі різноманітності жаб такi, що 
дослiджуючи B. Viridis complex П. Рот [11] запропонував у вигляді 
екстраординарного різноманіття цієї групи тимчасово вiдмовитися вiд 
використання поняття «вид» i «пiдвид» для опису її складових частин 
використовувати робоче поняття «форма». З того часу значно 
ускладнилася i таксономiчна ситуацiя у групi сiрих ропух. 

У чому ж причина «складної таксономiчної ситуації у групi зелених 
ропух» i триваючих суперечок щодо статусу репрезентантiв групи сірих 
ропух [10]? На думку автора цієї роботи, ця причина полягає в недооцiнцi 
різноманітності внутрішньо видових систем i недостатньо адекватному 
виборі ознак для їх опису. 

Ряд таксономiчних форм зелених ропух описаних на пiдставi 
достовірних вiдмiнностей мiж порівнювальними вибiрками за кiлькома 
морфо метричними або фенетичними ознаками. Навряд чи цього може 
бути достатньо; за лiтературними даними, будь-якi вибірки зелених 
ропух, що вiдрiзняються географiчно, достовірно вiдрiзняються за рядом 
ознак. Високо достовірні відмінності виявляються навiть у ропух, що 
нерестяться у сусідніх водоймах [1‒3]. 

Є.М. Писанець [6‒11] продемонстрував наявнiсть всередині груп 
зелених i сірих ропух широкого спектру переходів вiдповного 
схрещування через репродуктивнi труднощі до повної ізоляції. У 
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відповідності зi сказаним, види Bviridis та B. bufo, а також B. Viridis 
complex i B. Bufo complex в цiлому ‒ складно структуровані природні 
сукупності рiзних форм. Пiсля дослiдження рiзноманiтностi ропух на 
рiзних рiвнях можливо коректне визначення меж окремих популяцiй i 

пiдтвердження таксономiчного статусу ряду форм. 
Таксономiчнi труднощi, що виникли при описi рiзноманiтностi 

зелених i сiрих ропух, вказують на складнiсть їх ввутрішньо видової i 
популяцiйної структури, опис яких повинен проводитися методами 
популяційної екологiї. Ця структура представлявляє значний iнтерес, 
але, крiм того, її вивчення має надати базу для остаточного 
таксономiчного опису цієї групи тварин. У зв’язку з тим, що представники 
роду Bufo є одним з об’єктiв для вивчення мiкроеволюцiї i 
видоутворення, такi дослiдження повиннi бути важливими i з загально 
бiологiчної точки зору. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Боркин Л.Я., Розанов Ю.М., Тэрбиш Х., Цауне И.А. 
Распространение, кариология, таксономическое положение и 
изменчивость жаб группы Bufo viridis в Монголии. Герпетологические 
исследования в МНР. М., 1986. С. 120–143. 

2. Жизнь животных : Земноводные. Пресмыкающиеся / под ред. 
А. Брем. М.: Просвещение, 1985. Т. 5. 399 с. 

3. Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР. М.: КМК, 1999. 
298 с. 

4. Межжерин С.В. Писанец Е.М. Генетическая дифференциация 
представителей комплекса зеленых жаб Bufo viridis complex фауны 
СССР. Доклады АН СССР. 1991. Т. 317. Вып. 1. С. 222–226. 

5. Межжерин С.В., Писанец Е.М. Генетическая структура и 
происхождение тетраплоидной жабы Bufo danatensis Pisanetz, 1978 
(Amphibia, Bufo nidae) Средней Азии. Дифференциация географических 
форм и генетические связи диплоидных видов с. Генетика. 1995. Т. 31, 
№ 3. С. 342–352. 

6. Писанец Е.М. Основные направления в исследованиях рода 
Bufo. Руководство по изучению земноводных и пресмыкающихся. К., 
1989. С. 45–72. 

7. Писанец Е.М. Таксономические взаимоотношения серых жаб 
(Bufo bufocomplex) и некоторые теоретические и практические вопросы 
систематики. Сообщение 1. Вестник зоологии. 2001. Т. 35, № 5. С. 37–
44.  

8. Писанец Е.М. Таксономические взаимоотношения серых жаб 
(Bufo bufocomplex) и некоторые теоретические и практические вопросы 
систематики. Сообщение 2. Вестник зоологии. 2002. Т. 36, № 1. С. 61–
68. 



 

 148 

9. Писанец Е.М., Щербак Н.Н. Систематика зеленых жаб 
(Amphibia, Anura) фауны СССР. Вестник зоологии. 1979. № 4. С. 11—
16. 

10. Писанець Є.М. Фауна амфiбiй України: питання рiзноманiття i 

таксономiї. Повiдомлення 2. Безхвостi амфiбiї (Anura). Збiрник праць 
Зоологiчного музею. К., 2006. № 38. С. 44–79.  

11. Писанец Е.М. Амфибии Украины (справочник-определитель 
земноводних Украины и сопредельных территорий). Киев : 
Зоологический музей ННПМ НАН Украины. 2007. 312 с. 

12. Таращук В.I. Земноводнi та плазуни. Фауна України. Київ, 
1959. Т. 7. 245 с.  

13. Терентьев П.В. Систематика рода Жаба с биометрической 
точки зрения. Вестн. ЛГУ, серия : біологія. 1961. № 15, Вып.3. С. 85-91. 

14. Шабанов Д.А. Популяционное разнообразие видов рода Bufo 
в Харьковской области как предмет изучения и охраны. Вiсн. Харкiвск. 
ун-ту. 2002. № 551, Ч. 2. С. 232–236. 

 

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ У БУДОВІ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ 
 

Сорокіна С.І., доцент кафедри біології  
та методики її навчання 
Поліщук Я.І., Воробець Я.С., Швець І.С., 
студенти ІІ курсу 

 
У людини серце (cor) становить порожнистий чотирикамерний 

м’язовий орган, функція якого полягає у ритмічному засмоктуванні крові 
(при розслабленні стінок серцевих камер) та нагнітанні її у кровоносну 
систему. Серце кожної людини за величиною зазвичай відповідає її 
кулаку та за формою нагадує конус. Верхівка серця (apexcordis) 

спрямована донизу, ліворуч і вперед, а основа (basiscordis) – догори, 
праворуч і назад. Таким чином, довга вісь серця йде від його верхівки 
знизу догори, зліва направо і спереду назад (приблизно 12–13 см 
завдовжки). Найбільший поперечний розмір серця 9–10 см, а 
передньозадній – 6–7 см.  

Серце людини чотирикамерне: праве передсердя (atriumdextrum), 
правий шлуночок (ventriculusdexter), ліве передсердя(atriumsinistrum) і 
лівий шлуночок (ventrieulussinister). Стінка серця складається з 
трьохоболонок: зовнішньої – епікарда(epicardium), середньої – міокарда 
(myocardium) та внутрішньої – ендокарда (endocardium) [1, 9].  

Серце має два близьких забудовою вхідних клапанних апарати 
(передсердно-шлуночковий, атріовентрикулярний) і два вихідних 
(шлуночково-судинних) клапанних апарати. Передсердно-шлуночкові 
складають мітральний (valvamitralis) (двостулковий) та тристулковий 
(valvatricuspidalls) клапани. До шлуночково-судинних відносять 
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аортальний (valvaaortae) та легеневий (valvatruncipulmonalis) клапани 
серця [3, 7]. 

Серце, вміщене в осердя, розташоване у передньому середостінні 
безпосередньо на діафрагмі так, що 3/5 його лежить ліворуч, а 2/5 

праворуч від передньої серединної лінії. Довга вісь серця, що проходить 
спереду назад, знизу вгору і зліва направо, утворює з горизонтальною 
лінією, проведеною через верхівку серця, кут (відкритий вправо) близько 
40° [9]. 

Доведено, що форма, положення, лінійні, масові, об’ємні та інших 
параметри серця залежать від віку людини  [6], однакпитання щодо 
впливу статі на будову серця людини залишається відкритим. 

Встановлено, що відповідно конституційним особливостям і масі 
тіла вага чоловічого серця в середньому складає 300 г, а жіночого 220 г 
(у чоловіків 1/213, у жінок 1/230 маси тіла) [1]. 

Гендерна відмінність простежується вже під час самого росту і 
розвитку серця. Так уюнаків спостерігається більш пізнє завершення 
формування серцево-судинної системи, що, вочевидь, пов’язане з 
пізнішим початком статевого дозріванняму порівнянні з дівчатами. У 
період 12-14 років спостерігається збільшення всіх розмірів серця 
дівчаток упорівнянні з величиною серця у хлопчиків, але наступного року 
всі параметри серця хлопчиків знову переважають такі у дівчаток. 
Швидкий приріст об’єму серця у дівчат починається раніше, ніж у 
хлопчиків, і, відповідно, швидше завершується. Довжинний діаметр 
серця і його вага, за А. Фальком, з 12 до 15 років більші у дівчат, ніж у 
хлопчиків, а після 16 років серце дівчат практично неросте. У юнаків, 
навпаки, з 15 до 18 років спостерігається чітка динаміка кардіометричних 
показників. Саме уцей період вторинні статеві ознаки у представників 
чоловічої статі стають більш вираженими, тоді як у дівчатвони суттєво не 
відрізняються з 16-річного віку [2, 4, 10].  

Однак існує й інша точка зору стосовно гендерного впливу на 
параметри серця, наприклад, про те, що розміри серця представників 
різної статі не відрізняються,тому що величина серця більше залежить 
від маси ідовжини тіла, ніж від статі [8]. Деякі дослідники [5] не вважають 
стать одним з провідних факторів у детермінації параметрів серця. 

Однак встановлено, що величина поперечника серця переважає у 
юнаків у порівнянні з дівчатами та залишається сталою протягом 
юнацького періоду онтогенезу. Відмічено, що величина цього параметру 
достовірно залежить від соматотипу: поперечник серця є найбільшим у 
мезоморфів та найменшим у ектоморфів; дана закономірність була 
простежена як у юнаків, так і у дівчат [11].  

Таким чином, наявність численних точок зору стосовно впливу статі 
на параметри серця людини не дають можливості дійти остаточного 
висновку, тому питання впливу статі на зміни у будові серця 
залишається відкритим. 
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НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 
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(науковий керівник к.б.н., доц. Соболенко Л. Ю. ) 

 
Атмосферне повітря – несприятливе середовище для розмноження 

мікроорганізмів. У ньому відсутні живильні речовини, достатня вологість і 
оптимальна температура. Екстремальні показники температури 
негативно впливають на мікрофлору. Оптимальною вологою для 
мікроорганізмів є 40-80%. При надто високій або низькій вологості 
спостерігається смертність більшості мікроорганізмів. 
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Загальна чисельність мікроорганізмів у повітрі коливається в 
широкому діапазоні: від кількох до багатьох десятків тисяч клітин в 1 м3. 
Так, у повітрі Арктики виявлено тільки 2-3 клітини мікроорганізмів у 20 м3, 
тоді як у повітрі промислових центрів міститься до кількох десятків тисяч 

мікробів у 1 м3 [6]. 
Якісний склад мікрофлори повітря є різноманітним. В густо 

населених регіонах часто зустрічаються спори бактерій родів Bacillus i 
Clostridium, аскоспори дріжджів, цисти найпростіших, грам-негативні 
палички, бактерії, які не утворюють ендоспор, такі як Sarcina lutea і 
Micrococcus lutea, спори деяких мікроскопічних грибків (Penicillium, 
Aspergillus) [5]. 

Повітря закритих приміщень містить переважно мікрофлору, яка 
потрапляє з поверхні шкіри і верхніх дихальних шляхів людини [1]. 
Патогенні мікроорганізми потрапляють у повітря від хворих людей або 
бактеріоносіїв при чханні, кашлі, розмові. Розсіювання бактерій і вірусів 
найбільш інтенсивно відбувається при чханні. Навіть короткого 
перебування збудників у повітрі досить для того, щоб передати їх від 
хворої до здорової людини. Повітряно-крапельним способом 
передаються дифтерія, кашлюк, скарлатина, менінгіт, ангіна, 
туберкульоз, грип, кір, аденовірусні інфекції [2, 14].  

У повітрі мікроби зберігаються порівняно недовго, але цього досить 
для поширення інфекції. Оскільки людина в середньому вдихає за добу 
12-14 тис. літрів повітря і під час цього майже 99% атмосферних 
мікроорганізмів затримуються в дихальних шляхах, наявність патогенних 
форм у повітрі є небезпечною для здоров’я людей [4, 7]. 

Кількість мікроорганізмів у робочих і житлових приміщеннях тісно 
пов’язана з їх санітарно-гігієнічним режимом: рівнем освітленості, 
температури, частоти провітрювання та вологого прибирання, кількості 
людей [12]. 

Для закритих приміщень санітарними показниками повітря є 
наявність у ньому стафілококів, зеленуватих стрептококів і стафілококів, 
а показником прямої епідеміологічної небезпеки – гемолітичних 
стрептококів і стафілококів [8].  

Для дослідження мікрофлори повітря використовують різноманітні 
методи. Розрізняють седиментаційні, аспіраційні та фільтраційні методи 
дослідження повітря [10]. 

Звичайна седиментація (чашковий метод Коха) з пасивним 
осадженням мікробів на поверхню щільного поживного середовища за 
певний час, зазвичай 5-10 хвилин]. 

Аспіраційний метод з використанням спеціальних приладів – 
імпакторів типу приладу Кротова (мікроби осаджують на поверхню 
щільних поживних середовищ) та імпінджерів типу приладу Дьяконова 
(при продуванні повітря мікроби поступають в рідкі поживні середовища).  

Фільтраційний метод – повітря продувають крізь воду або 
мембранні фільтри з наступним мірним висівом на поживні середовища. 
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Перші два методи найбільш надійні, бо дозволяють давати кількісну 
характеристику забрудненості повітря мікроорганізмами та вивчати їх 
видовий склад [6].  

Оцінку чистоти повітря закритих приміщень проводять визначенням 

загальної кількості мікробів в 1 м3 (загальне мікробне число повітря) і 
наявності санітарно-показових бактерій – золотистих стафілококів 
(Staphylococcus aureus) і гемолітичних стрептококів. Орієнтованим 
критерієм чистоти повітря жилих приміщень вважають такий стан, коли в 
1 м3 міститься не більше як 1500 бактерій і 16 стрептококів [3, 11]. 

Особливо значущим є контроль мікробного забруднення повітря у 
хірургічних, акушерських, дитячих, стаціонарах, онкологічних відділах, 
відділеннях трансплантації, де існує прямий ризик виникнення 
госпітальних інфекцій. Для запобігання поширенню інфекцій через 
повітря необхідно дотримуватись санітарно-гігієнічного режиму. 

Розроблена система заходів щодо очистки та знезараження 
повітря. Особливо це важливо для системи лікувально-профілактичних 
закладів, виробництв антибіотиків, пробіотиків, вакцинних і сироваткових 
препаратів, м'ясо-молочної промисловості [13]. 

Система фізичних методів очистки повітря передбачає 
використання вентиляції, фільтрування та ультрафіолетового 
опромінення. При різних видах вентиляції забруднене повітря 
видаляється і заміщується чистим атмосферним. Бактеріальні фільтри 
здатні затримувати до 95% мікроорганізмів, а також часточки пилу, які є в 
повітрі. Короткохвильові ультрафіолетові промені із вираженою 
фотохімічною дією також згубно впливають на різні бактерії. Тому такі 
бактерицидні лампи різної потужності використовують для опромінення 
операційних, кімнат для перев’язування хворих, пологових залів [7].  

Для реалізації хімічного методу знезаражування повітря 
використовують дезінфікуючі речовини, до яких висувають певні вимоги: 
вони повинні викликати швидку загибель мікроорганізмів, бути 
нешкідливими для людини, не псувати медичне обладнання, не мати 
запаху, бути вогне- та вибухобезпечними. Найчастіше використовують 
етиленгліколь, молочну кислоту, суміш ефірних олій, пероксид водню. 
Раціональне застосування таких речовин дозволяє знищити в робочих 
зонах до 90% бактерій [13]. 

Своєчасне щоденне вологе прибирання приміщень, систематична 
вентиляція зменшують кількість мікробів у повітрі. 
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Наукове обґрунтування взаємодії викладання і навчання, як 
предмета теорії навчання, ґрунтується на двох фундаментальних 
загальнометодологічних положеннях теорії відображення: принципі 
єдності теорії і практики і тези про активність людського пізнання. 
Проблема пізнавальної активності особистості виступає як одна з 
найскладніших проблем теорії відображення. 

Пізнати – значить відображати в свідомості сутність предметів і 
явищ, що існують поза людиною і незалежно від неї. При цьому природа 
пізнання не вичерпується простим відображенням, розуміється лише як 
споглядання. Об'єктивний світ дійсно відбивається в свідомості суб'єкта, 
але відображення зовнішнього впливу є активний цілеспрямований 
процес.  

Пізнавальна активність означає насамперед динамічний характер 
ідеальної діяльності, результатом якої є зростаюча сума знань та 
уявлень суб'єкта відображення про навколишній світ і своє місце в 
ньому. 

Фізіологічною основою пізнавальної активності є неузгодженість 
між наявною ситуацією і минулим досвідом. Особливе значення для 
утворення тимчасових умов зв'язків, що забезпечують протікання 
пізнавального процесу, має збудження орієнтовно-дослідницького 
рефлексу. Орієнтовно-дослідний рефлекс приводить кору великих 
півкуль в діяльний стан. Порушення орієнтовно-дослідного рефлексу – 
необхідна умова пізнавальної активності.  

На даний час багато психологів розрізняють орієнтовний рефлекс і 
орієнтовно-дослідницьку діяльність. Перший – фізіологічне явище, між 

тим, як активна орієнтовна діяльність, за визначенням П. Гальперіна, 
«характеризує всі форми душевної діяльності: вони являють собою різні 
форми орієнтування суб’єкта в різних життєвих ситуаціях» [1, с. 93]. Як 
показують психологічні дослідження і життєвий досвід, ступінь новизни 
інформації багато в чому залежить від її значущості в широкому сенсі 
(для науки і практики) і в особистісному плані (для задоволення 
пізнавальних потреб суб'єкта пізнання). 

П. Гальпер інтрактує функціонування системи управління, яка 
обслуговує активний зв'язок організму з зовнішнім середовищем, в такий 



 

 155 

спосіб. «Коли роздратування, яке надходить в мозок, не відповідає 
можливостям автоматичного реагування, ця неузгодженість веде до 
перемикання роздратування на інші центри, де воно трансформується в 
потребу. Потреба безпосередньої реакції вже не викликає, вона виступає 

як спонукання до діяльності. Це завдання тепер покладається на ту нову 
інстанцію центральної нервової системи, яка приймає на себе вплив 
потреби. Ця інстанція, яка представляє організм в тих його відносинах із 
середовищем, які не потребують управлінні на основі орієнтовної 
діяльності, інстанція не автоматичних реакцій» [1, с. 135, 136]. 
Збудження цієї «неавтоматичної реакції» в напрямку досягнення 
конкретних цілей пізнання і розвитку становить основу для 
цілеспрямованого формування пізнавальної активності особистості. 

Уточнення, і диференціація поняття «пізнавальна активність» і 
суміжних з ним (розумова діяльність, творча активність, пізнавальна 
самостійність) ведуться психологами та педагогами впродовж вже 
багатьох років, постійно зберігаючи свою актуальність. 

На помилковість змішання понять пізнавальної та розумової 
діяльності вказує, зокрема, М. Скаткін. Головна їхня відмінність, на думку 
М. Скаткіна, полягає в тому, що в пізнавальній діяльності мають місце не 
тільки процеси мислення, а й увагу, волю, пам'ять, і, по-друге, в ній 
виражається ставлення людини до навколишніх явищ. «Найголовніша 
відмінність, – уточнює Т. Шамова, – на наш погляд полягає в тому, що 
думка може, нічого не пізнавати, а пізнавати частіше за все не мислячи 
не можна» [2, с. 44]. 

Аналіз структури пізнавальної діяльності дає підставу вважати, що 
вона являє собою складну систему, в якості «структурної одиниці» якою 
можна виділити пізнавальну дію. Пізнавальну дію слід розглядати як 
більш широке поняття, ніж «розумові операції», які є лише елементами 
цілісного пізнавального акту і самі по собі можуть і не мати 
результативного завершення. Пізнавальна дія характеризується 
усвідомленням мети, в силу чого усвідомлюється і сама дія, що веде до 
досягнення мети. Однак, пізнавальна дія відрізняється від пізнавальної 
діяльності. Основна відмінність полягає в тому, що в окремій 
пізнавальній дії не виявляються всі необхідні етапи пізнання. 
Пізнавальна діяльність в цілому складається з внутрішніх 
взаємопов'язаних дій, логічна послідовність яких і визначає її структуру. 

Форми прояви тої чи іншої пізнавальної дії не мають стабільної 
послідовності. Вони варіюються в залежності від вмісту пізнавальної 
діяльності, форми її організації, інтелектуальної підготовленості і вікових 
особливостей учнів. 

Таким чином, аналіз філософської і психолого-педагогічної 
літератури дозволив встановити наступні підходи до сутності 
пізнавальної активності особистості. 

З філософських позицій пізнавальну активність слід розглядати як 
власну ідеальну діяльність людини, спрямовану на пізнання предметів, 
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явищ, процесів навколишнього світу і припускає особистісну 
трансформацію об'єкту, що відбивається в свідомості індивіда.  

У психології пізнавальна активність трактується як єдність 
внутрішньої готовності особистості до пізнавальної діяльності та 

зовнішнього прояву цієї готовності, що виражається в активному 
функціонуванні всіх систем і під систем, задіяних в процесі пізнання.  

У педагогіці з пізнавальною активністю пов'язують не тільки 
інтенсивну пізнавальну діяльність, а й активне особистісне ставлення до 
здійснюваної діяльності, її засобам і результатами. 
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Розвиток творчих здібностей підростаючого покоління завжди 

було і залишається найважливішою педагогічною проблемою. Проблемі 
активізації творчих здібностей особистості та пошуку шляхів її вирішення 
присвячені наукові праці багатьох дослідників. Філософське розуміння 
сутності визначення загальнотеоретичних засад нашого дослідження 
велике значення мають думки, ідеї, погляди відомих педагогів: А. 
Дістервега, Я. Коменського, І. Песталоцці, Ж-Ж. Руссо, В. 
Сухомлинського, К. Ушинського, які приділяли велику увагу ідеї 
природовідповідності. 

Принцип природо відповідності виховання означає ставлення до 
дитини як до частини природи, що передбачає його виховання в єдності 
та злагоді з природою. Однак, «єдність і згода» кожним з великих 
педагогів розумілося по-різному. 

Ідею природо відповідності виховання виділив Я. Коменський. Він 
вважав, що людина, як частина природи, підкоряється її загальним 
законам, отже, виховувати її необхідно відповідно до затверджених в 
XVII ст. принципів природньо-наукового розуміння світобудови. 
Відповідно з таким трактуванням ролі природи, від розуміння себе, як її 
частини, людина прийшла до розуміння себе, як її господаря. Я. 
Коменський визначив призначення школи – «бути майстернею людей, 
майстернею духовності, де людина стає воістину людиною, мудрою за 
розумом, …благочестивим серцем» [1, с. 36]. У нього людина постає як 
«мікрокосм». Природне в людині, вважав Я. Коменський, володіє 
самодіяльною і саморушійною силою. Природовідповідність у вихованні, 
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безумовно, було для свого часу величезним кроком вперед в педагогіці. 
Головним шляхом виховання в ту пору було (безумовне) підкорення 
вихованця, тобто вирішальним у формуванні особистості виявлялися 
зовнішні по відношенню до неї обставини, які формують її за своїми 

законами, незалежним від потенціалу самої особистості, від її активності 
і волі. Я. Коменський ж проголошує розуміння, волю і діяльність 
вихованця як основні складові педагогічного процесу. 

Принцип природовідповідності у вихованні виходив з визнання 
природної рівності людей. Люди наділені однаковою природою, вони 
однаково потребують якомога повнішого розумового і морального 
розвитку, яке принесе користь людству. Таким чином, їх права на освіту 
рівні. Проголошуючи рівність людей від природи, Я. Коменський аж ніяк 
не заперечував індивідуальності природних задатків. Вважаючи, що 
дітям властива схильність до діяльності, педагог вбачав мету виховання 
в розкритті цих задатків. Ця мета може бути досягнута при дотриманні 
певної послідовності навчання: на початку за допомогою розвитку 
почуттів діти повинні ознайомитися з навколишніми предметами і 
явищами, потім засвоїти образи навколишнього світу і, нарешті, 
навчитися активно діяти за допомогою мови, спираючись на набуті 
знання, вміння та навички.  

Розумно організоване навчання, вважав Я. Коменський, вимагало 
від наставника і вихованця зусиль на межі своїх можливостей. Ідеї Я. 
Коменського не втратили свого значення і в сучасних реаліях. Йому 
належить заслуга привнесення в педагогічну думку кардинально нових 
ідей, які зробили крок розвитку на століття вперед. Я. Коменський 
створив струнку систему загальної освіти.  

Потім теорія природного і вільного виховання Жан-Жак Руссо 
базувалася на твердженні, ніби природа людини досконала. Він 
розвивав ідею про те, що педагог не повинен нав'язувати дитині свої 
погляди, але повинен надавати можливість рости і розвиватися вільно. З 
цього джерела бере початок природоввідповідність як основа вільного 
виховання в злагоді з вільною природою. Однак, таке трактування сенсу 
виховання влаштовувала тільки педагогів-експериментаторів. 

Ідея природо відповідності навчання і виховання розвивалася та 
іншими мислителями. Розглянемо поняття «природовідповідність в 
навчанні» в теорії К. Ушинського. Основне його кредо це ніяке навчання 
не досягне своєї головної мети, якщо воно не узгоджується з природою 
людини. У розумінні принципу природовідповідності в навчанні К. 
Ушинський розходиться як з Я. Коменським, так і з Ж.-Ж.Руссо. Якщо Я. 
Коменський природо відповідність розумів як підпорядкування всього 
виховання і навчання законам розвитку природи, а також людини як 
свідомої частки цієї природи, і якщо Ж.-Ж. Руссо під гаслом природо 
відповідності вимагав виводити все навчання з природи дитини, то К. 
Ушинський природо відповідне навчання розумів як доцільність навчання 
із загальним рівнем психофізичного розвитку дітей. 
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Оцінюючи точку зору Ж.-Ж. Руссо в цьому питанні, К. Ушинський 
вказує,що, незважаючи на прагнення Ж.-Ж. Руссо виховати з природи, 
останній не досягає своєї мети. Розкриваючи сутність теорії Ж.-Ж. Руссо, 
К. Ушинський пише: «Руссо, поставивши свого вихованця перед чудовою 

картиною сонячного сходу, помилився в своєму розрахунку. Дитя 
залишилося холоднокровним до тієї картини, яка приводила в захват 
Руссо. Картина була занадто велика і занадто складна для душі дитини. 
Йому треба було відчути багато дрібних відчуттів, щоб з них можна було 
скласти те велике, якого очікував Руссо» [2, с.175].  

Як видно, теорія К. Ушинського з огляду на природо відповідне 
навчання багато в чому стоїть вище впорівнянні з тими теоріями, які до 
нього в цій галузі знала дидактика. Зрозуміло також, що ряд педагогічних 
ідей К.Ушинського не втратила свого значення для загальної теорії 
навчання, як, наприклад, його висловлювання про відповідність 
навчання із загальним рівнем розвитку дітей, про принцип 
співвідношення труднощів і легкості в навчанні. 

Для здійснення принципу природовідповідності в навчанні К. 
Ушинський вважав за необхідне побудувати навчання відповідно до 
наукових положень психології, фізіології та анатомії людини. Цьому 
завданню підпорядковано вчення К. Ушинського про психологічні основи 
навчання [2]. 

Таким чином, розглянувши зміст принципу природовідповідності, ми 
приходимо до висновку про те, що для організації навчання треба 
виходити з розвитку творчих здібностей (вікових та індивідуальних 
особливостей дитини), його здоров'я і навколишнього середовища, 
допомагати в становленні його суб'єктивності, що на наш погляд, є 
необхідною умовою наближення процесу виховання і навчання до самої 
природи взагалі і природи людини зокрема.  
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У сучасній дійсності відбуваються зміни глобального значення, що 

поєднують в собі динамізм і суперечливість. У даних умовах 
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актуальними стають знання про людину і можливості її адаптації, 
виживання і саморозвитку в мінливому природному, соціально-
економічному та культурному середовищі. 

Особливий внесок в розвиток природно-історичного спрямування 

в практику школи внесений вчителями природничих дисциплін: В. 
Верховським, О. Нечаєвим, В. Половцевим, І. Полянським, Б. Райковим, 
С. Сазоновим і ін., методистами: Н. Кузнєцовою, Н. Буринською, Н. 
Шиян, Т. Назаровою, М. Пак, І. Титовою, Г. Чернобельською і 
педагогами: Г. Гачевим, І. Дмитрієвим, П. Каптеревим, Я. Коменським, О. 
Макарену та ін. 

Проблема єдності гуманітарного і природничо-наукового знання 
завжди цікавила багатьох вчених, філософів, поетів, гуманістів.  В 
працях філософа Ф. Бекона (XVII-XVIII ст.), ми знаходимо перші 
передумови взаємозв'язку гуманітарного та природничо-наукового 
знання. Бекон розглядає історію як емпіричне знання, що об'єднує в ціле 
природу і суспільство. Зміст історичного прогресу визначають людські 
винаходи [4, с. 135]. У працях Спінози, нами виявлено передумови, 
пов'язані з можливістю об'єднання природничих наук і гуманітарних на 
основі етичних понять. За твердженням історика В. Прозерського, в XVIII 
в. натуралізм панує вже і в історичній науці. Це виражається в 
запозиченні з натурфілософії та природознавства, поняття 
«причинності» і перенесення його в історичний зміст [5, с.31]. 

Звертаючись знову до аналізу філософської літератури, а саме 
праць Нікола К'яромонте, ми знаходимо підтвердження взаємозв'язку 
гуманітарних і природничо-наукових знань, а також вагомі аргументи на 
користь ефективності зазначеного взаємозв'язку.  

Ідея єдності і взаємозв'язку духовного та практичного боку 
наукового знання, який виступає як умова розвитку соціальної активності 
особистості, є головною у Луї де Бройля. Вчений підкреслює виховне 
значення соціокультурного історичного знання. Ця думка 
підтверджується в роботі де Бройля «Стежками науки», в статті «Користь 
і уроки історії наук» [1]: «Історія наук показує нам науку в процесі 
постійного розвитку… та переглядає накопичені знання; вона показує 
минуле, ... яке готує сьогодення» [1, с.308]. Історія розкриває 
соціокультурне значення природничого відкриття, розглядаючи його 
через поняття «взаємозв'язок і взаємовідношення» особистості і 
навколишнього світу, події, епохи і необхідність створення того чи іншого 
відкриття в цивілізації. 

Історія має певний початок, «ядро» – людина-творця або 
соціально активного суб'єкта діяльності. Таким чином, використовуючи 
історичні знання в процесі навчання ми «пожвавлюємо» науку, а значить, 
розкриваємо соціальне значення природничих наук (хімії). 

Розгляд природничих наук як частини матеріальної культури, його 
ролі в розвитку цивілізації представлено в основній роботі Дж. Бернала 
«Наука і суспільство». Розвиток ідеї про те, що історія – це метод 
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пізнання світу, в тому числі природи і людини, відображено в 
філософських течіях: кантіанство, гегельянство, позитивізм. Історія, за 
Кантом, «займається описом активних людських дій, суть яких прояви 
свободи, волі» [6, с. 140]. Сучасні історики К. Хвостова, В. Фінн 

визначають творчість Канта як морально і духовно-спрямована, і 
називають філософа засновником моральної історії . 

У працях представника філософського ідеалізму Г. Гегеля ми 
знаходимо ціннісний зміст і соціокультурне значення історії, а саме: «... 
тільки в історії може бути розкрита логіка розвитку досліджуваного явища 
і можливо початкове проникнення в його сутність». За Гегелем, в основі 
історичного прогресу лежить ідея синтезу суб'єктивного і об'єктивного 
початку. Однак ця єдність є об'єднанням протилежних сторін. 

Слід зазначити, що значний внесок у розробку досліджуваної нами 
проблеми внесений філософами М. Федоровим, П. Флоренським. За їх 
твердженням, людину і природу слід розглядати тільки у взаємодії і 
єдності, оскільки людина є частиною природи і активним її 
перетворювачем. 

Разом з тим в історії науки і культури відомі імена великих учених, 
соціально активних особистостей, які поєднували в собі захопленість і 
глибину власних інтересів: природничо-наукових і гуманітарних.  

М. Ломоносов вперше показав роль хіміко-технологічних знань у 
розвитку матеріальної і духовної культури суспільства. Історичні праці 
Ломоносова охоплюють широке коло соціокультурних проблем – від 
найдавнішої історії до правління Петра I включно. Про взаємозв'язок 
наук М. Ломоносов пише: «Немає сумніву, що науки багато вельми 
взаємно сприяють, як фізика хімії, фізика математиці, повчальна наука і 
історія віршування» [3, с.78]. 

Культурні горизонти наукової творчості Д. Менделєєва також 
пройняті ідеєю єдності природничих і гуманітарних знань, необхідних для 
розвитку соціальної активності особистості. Однією з головних робіт 
вченого став підручник «Основи хімії». У цій праці приємно те, що хімічні 
знання представлені як частина матеріальної і духовної культури 
людства. Завдяки єдності матеріального і духовного компонентів знання, 
зміст підручника має потужний виховний потенціал, що дозволяє учням 
зрозуміти, що світ природи і світ товариства являють собою єдине ціле, 
єдиний процес і механізм. На наш погляд, це найбільш важливо для 
розвитку соціальної активності особистості, здатної оцінити і зрозуміти 
сутність змін, що відбуваються в природному і соціальному середовищі. 

Особливий внесок в розробку проблеми інтеграції історико-
природничо-наукових знань внесений В.Вернадським. Його роботи 
належать до природно-історичного, хіміко-генетичного напрямку. В. 
Вернадський вказує у своїй роботі «Наукова думка як планетарне 
явище» на соціальне значення природничо-наукових понять, законів в 
розвитку цивілізації, «... історія людства пов'язана в єдину систему із 
середовищем або біосферою, – і не може бути відірвана від неї. 
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Середовище має абсолютно певну будову, що визначає все без винятку, 
що в ній відбувається ... » [2, с.39]. Головна думка В. Вернадського, яка, 
на наш погляд, підкреслює єдність гуманітарних і природничих наук: «... 
наука одна і єдина, бо, хоча кількість наук постійно зростає, створюються 

нові – вони всі пов'язані в єдину наукову будову і не можуть суперечити 
одне за одним »[2, с.95].  

Таким чином, у підручниках з хімії М. Ломоносова, Д. Менделєєва, 
виданих на початку XIX-XX ст., можна виявити передумови інтеграції 
історико-хімічних знань, розкриті через аспекти діяльнісного освоєння 
людиною природи, відображення соціокультурного значення 
природничо-наукових (хімічних) відкриттів у розвитку цивілізації. Цінно, 
що вчені визначають хімічні знання як елемент загальнолюдської 
культури, що підтверджує можливість їх спрямованості на розвиток 
соціальної активності. 
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МОДУЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 
 

Гордаш Д. В., студентка 35у групи 
Науковий керівник: Горбатюк Н. М., 
доцент кафедри хімії, екології та 
методики їх навчання 

 
Оновлення змісту сучасної хімічної освіти потребує обґрунтування 

певних основ ефективного формування знань із використанням сучасних 
освітніх технологій навчання, орієнтованих на особистість, 
індивідуальність учня й інших дій та методів, які спонукають до 
старанного навчання, є засобами активізації пізнавальної діяльності. 
Потрібен пошук конкретних видів навчальної діяльності та використання 
таких методів і засобів навчання та контролю знань, які б забезпечили 
ефективність освітнього процесу. Однією з таких технологій є модульне 
навчання. 
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Слово технологія походить від грецького techne – мистецтво, 
майстерність і logos – вчення; сукупність знань про способи і засоби 
здійснення тих чи інших процесів, способів перетворення речовини, 
енергії, інформації в процесі виготовлення продукції, обробки та 

переробки матеріалів, складання готових виробів, контролю якості 
управління або вчення про майстерність [4, С.381]. 

Технологію можна уявити як більш-менш запрограмований процес 
взаємодії вчителя та учнів, який гарантує досягнення поставленої мети. 

Можна визначити технологію, як парадигму процесу навчання, 
застосування якої веде до досягнення мети – формування цілком певних 
якостей особистості (пізнавальних умінь, способів мислення). 

Н. Качур вказує на те, що всі типи визначень педагогічної 
технології західних авторів можна розподілити між чотирма групами: 

1) С. Андерсон, Р. де Кіффер, М. Мейєр пропонують розглядати 
педагогічну технологію як виробництво і застосування навчального 
обладнання; 

2) М. Ераут, Р. Кауфман, Д. Елі, С. Ведемейер розглядають 
педагогічну технологію як велику область знання, що спирається на дані 
соціальних, управлінських і природничих наук; 

3) Б. Скіннер, С. Гібсон, М. Жилет, Т. Сакамото, В. Хагв вважають, 
що педагогічна технологія – це процес комунікації, системний аналіз і 
застосування біхевіорістської науки для поліпшення навчання; 

4) Д. Фінн, А. Ламедейн, П. Мітчелл, Р. Томас пропонують 
розглядати кілька значень педагогічної технології одночасно.  

На думку А. Ламедейна, поняття педагогічна технологія об'єднує 
навчальне обладнання та процес навчання. Тому він пропонує два 
значення терміна: «забезпечення навчальними машинами та технікою» і 
«застосування досягнень біхевіорістськой психології для поліпшення 
процесу навчання» [2]. 

Ми в своїй роботі будемо дотримуватися базового визначення 
педагогічна технологія, запропонованого К. Селевко, що виділяє чотири 
позиції, які б поєднували трактування іноземних і вітчизняних вчених для 
розуміння терміна «педагогічна технологія». Згідно Г. Селевко: 
«Педагогічна технологія – це система функціонування всіх компонентів 
педагогічного процесу, побудована на науковій основі, запрограмована в 
часі і в просторі, яка веде до намічених результатів» [3, С. 4]. 

Модульне навчання є сучасною педагогічною технологією тому, 
що воно має всі її ознаки: науковість (базується на діяльнісному підході, 
психолого-педагогічних закономірностях засвоєння знань); 
інтегративність і оптимальність (діяльнісний, особистісний, системний, 
кібернетичний і контекстний підходи); відтворюваність процесу навчання 
і його результатів; інтенсивність і ефективність; якісну і кількісну оцінку 
результатів навчання; цілеспрямована взаємодія викладача і учня; 
програмування діяльності учня і вчителя [1]. 
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Аналіз досліджень, присвячених питанням модульного навчання, 
дозволив виділити принципи, які є основними при визначенні цілей, 
змісту, методики модульного навчання. П. Юцявичене у праці «Теорія і 
практика модульного навчання» пропонує наступні принципи: 

модульності, структуризації змісту навчання на відособлені елементи, 
динамічності, методу діяльності, гнучкості, усвідомленої перспективи, 
різнобічності методичного консультування, паритетності [5]. Усі ці 
принципи модульного навчання взаємопов'язані. Вони (крім принципу 
паритетності) відображають особливості побудови змісту навчання, а 
принцип паритетності характеризує взаємодію вчителя і учня в нових 
умовах, що складаються в ході реалізації модульного підходу в процесі 
навчання. 

Модульна технологія, що виникла на базі програмованого 
навчання, увібрала в себе кращі риси як традиційного, так і інноваційного 
підходів в освіті. Всі компоненти модульного навчання пов'язані один з 
одним, їх взаємодія направлено на досягнення цілей освітнього процесу. 

Модульна система навчання функціонує на основі багатьох 
принципів. Провідним, на наш погляд, з урахуванням системного підходу 
є принцип цілісності. Дотримання цього принципу забезпечує гармонійну 
взаємодію всіх компонентів педагогічної системи. Зміст модульної 
програми структурується з урахуванням комплексних, інтегрованих 
дидактичних цілей. Управління в умовах модульної організації ми 
розглядаємо як цілеспрямовану діяльність, що забезпечує оптимальне 
функціонування керованої системи з урахуванням попередньо 
сформульованої мети. На початкових етапах модульного навчання 
функцію управління виконує вчитель, але потім основний механізм 
управління навчальним процесом переходить до модульної програми, це 
дозволяє зовнішнє управління трансформувати в самоврядування учня. 
Учень виступає в якості суб'єкта управління власною діяльністю. В 
умовах модульного навчання відносини учень і вчитель 
характеризуються паритетністю і співпрацею її суб'єктів, що визначає 
загальну гуманістичну спрямованість технології модульного навчання. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу, ми можемо 
стверджувати, що модульне навчання є сучасною педагогічною 
технологією, яка представляє собою сукупність цілей, змісту, принципів, 
форм, методів і засобів для досягнення планованих результатів 
навчання і виховання.  

 
Список використаних джерел 

1. Беспалов П. И. Модульная технология обучения химии: теория и 
практика. Саранск, 2002. 139 с. 

2. Боголюбов В. И. Педагогическая технология: эволюция понятия. 
Советская педагогика. М., 1991. № 9. С. 123-128. 

3. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе 
активизации, интенсификации и эффективного управления. М.: НИИ 



 

 164 

школьных технологий, 2005. 288 с. 

4. Словарь-справочник по педагогике / авт.-составитель В. А. 
Мижериков / под общ. ред. П.И. Пидкасистого.  М. : ТЦ Сфера, 2004. 
 448 с. 

5. Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения. 
Каунас : Швиеса, 1989. 271 с. 
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Душечкіна Н.Ю., доцент кафедри хімії,  
екології та методики їх навчання  
Горбатюк А., студентка IV курсу 

 

Актуальність дослідження даної теми обумовлена модернізацією 
освіти, де найголовнішим із напрямів є якість знань та вмінь, яка 
пов’язана з підвищенням ефективності навчання по предметних 
дисциплінах, зокрема з хімії. На даний час, важливим завданням 
сьогодення є створення умов за яких учень міг би навчатися самостійно, 
а також опановувати вміння та навички роботи з навчальним 
матеріалом. Формування таких якостей школяра досягається через 
упровадження у шкільну практику інтерактивних методів навчання на 
позакласних уроках. 

В працях К. О. Баханова, О. Л. Глотова, К. Ф. Нор, О. М. Пєхоти, 
Л. В. Пироженко, О. І. Пометун, Г. А. Цукерман, О. Г. Ярошенко 
інтерактивні технології розглядаються як засіб формування основних 
ключових компетентностей, що відповідає завданням Державного 
Стандарту базової освіти. 

У популярній серед українських вчителів книзі «Сучасний урок. 
Інтерактивні технології навчання» наведені слова китайського філософа 
Конфуція, сказані більш ніж 2400 років тому: «Те, що я чую, я забуваю. 
Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю – 
я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю – я набуваю 
знань. Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром». Ці три прості 
твердження обґрунтовують потребу людини в активному навчанні [3, с. 
11]. 

Метою теми є узагальнення та систематизація науково-
теоретичних основ на групових позакласних уроках шляхом 
використання інтерактивних методів на уроках хімії, задля підвищення 
ефективності навчання учнів. 

У своїй статті Л.Б. Дяченко стверджує: «…у своїй роботі на 
заняттях з хімії прагну використовувати активні і інтерактивні методи на 
різних етапах заняття: під час вивчення нового матеріалу, закріплення, 
формування вмінь та навичок. Викладач повинен виступати лише як 
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керівник розумової діяльності студентів, спрямовуючи її, допомагати, 
послуговуючись фактами, дійти певних висновків» [1, с. 120]. 

Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації 
пізнавальної діяльності, яка має на меті створити комфортні умови 

навчання,за допомогою якої учень має можливість відчути свою 
успішність та інтелектуальну спроможність. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 
процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників 
навчального процесу. Це співнавчання та взаємонавчання, де і учень і 
вчитель є рівноправними суб’єктами навчання. 

Найбільш ефективною формою організації навчальної діяльності 
виявилася групова робота, а також обговорення підготовлених учнями 
повідомлень, доповідей, рефератів. Групи на уроці – це добровільні 
об’єднання учнів, що мають подібні позиції стосовно проблем, 
обговорюваних у ході уроку. Анкетування учнів випускного класу 
показало, що ці форми роботи їм особливо сподобалися, тому що 
давали можливість кожному висловити власну думку під час 
обговорення проблеми в невеликій групі, вчитися слухати і розуміти 
думку товаришів, захищати свою позицію в суперечці з іншими групами 
[4]. 

Кожен план уроку повинен містити в собі перелік практичних 
заходів, які повністю залучають учня до активного навчання шляхом 
використання навчальних методів практичної взаємодії. Одним з таких 
методів, зокрема, навчання невеликими групами, є дуже ефективним, 
тому що заохочує учнів до самостійного дослідження змісту уроку, 
спільного взаємного використання одне одного як джерела інформації і 
водночас до роздумів над змістом навчання та його перспективами. 

Групова позакласна форма навчання одночасно вирішує три 
основні завдання: 

- конкретно-пізнавальну, яка пов'язана з безпосередньою 
навчальною ситуацією; 

- комунікативно-розвиваючу, в процесі, якого виробляються 
основні навички спілкування в середині і за межами даної групи; 

- соціально-орієнтаційну, виховує громадянські якості, необхідні 
для адекватної соціалізації індивіда в спільноті. 

Впровадження інтерактивного режиму на групову позакласну 
роботу дає наступні можливості: 

- Конкретно щодо учнів: усвідомлення включеності в загальну 
роботу; розвиток особистісної рефлексії; становлення активної, 
суб'єктної позиції в навчальній (та іншої) діяльності; оцінка роботи 
кожного учня вчителем або іншими учнями. 

- Навчальної мікрогрупи: розвиток навичок спілкування та взаємодії 
в малій групі; формування ціннісно-орієнтаційної єдності групи; 
заохочення до гнучкої зміни соціальних ролей в залежності від ситуації; 
прийняття моральних норм і правил спільної діяльності. 
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- Учнівському класу: формування класу як групової спільноти; 
підвищення пізнавальної активності класу; розвиток навичок аналізу і 
самоаналізу в процесі групової рефлексії [2]. 

Розглядаючи дану тему, можна зробити висновок, що інтерактивні 

методи навчання забезпечують достатні і усвідомленні знання з хімії, 
розвивають мовлення, культуру діалогічного спілкування, активізують 
пізнавальну діяльність усіх учнів, викликають почуття впевненості в собі. 

Усі форми роботи, які використовуються під час уроків, та 
раціональне їх застосування допомагають підвищити ефектність уроку, а 
отже розвʼязати основну проблему - зацікавити школярів предметом, 
сформувати активну життєву позицію, розвивати творчі здібності, 
створювати ситуації, які сприяють вдосконаленню їх особистостей. 

Отже, впровадження різноманітних форм навчання спонукає 
самого вчителя до активізації його творчих здібностей, подолання 
формалізму у роботі. 
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Вирішення проблеми якості хімічної освіти нерозривно повʼязане з 

формуванням усвідомленого прагнення у сучасних школярів до 
отримання хімічних знань, умінь і їх зацікавленості у вивченні даного 
предмета. У цих умовах особливого значення набуває взаємодія 
педагога і учнів, спрямована на формування у останніх стійкого 
прагнення до вивчення хімії. 
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Мотивації і мотивам посвячена велика кількість досліджень відомих 
науковців, таких як Н. Арістова, В. Богословский, І. Дичківска, С. Занюк, 
В. Ковальов, О. Леонтьєв, А. Маслоу, та ін. 

Метою статті є – розгляд ролі інтеграційного підходу в освітньому 

процесі, як засобу формування мотивів школярів до вивчення хімії. 
Важливим моментом в розумінні мотивації діяльності, в тому числі 

пізнавальної, є співвідношення поняття мотиву і мети. О. Леонтьєв з 
цього приводу пише: «Коли перед нами розгортається конкретний 
процес – зовнішній або внутрішній – то з боку його ставлення до мотиву 
він виступає в якості діяльності людини, а як підлеглий цілі – в якості дії 
або сукупності, ланцюга дій» [7, с. 104]. Хоча О. Леонтьев не відштовхує 
можливість перетворення мети в мотив, і навпаки – «зміщення мотиву на 
мету і на мотив», він зазначає, що генетично вихідним для людської 
діяльності є розбіжність мотивів і цілей і навпаки, їх збіг є вторинне 
явище: або результат придбання цілі, самостійної спонукальної сили, 
або результат усвідомлення мотивів, перетворює їх в мотиви – цілі. [7, с. 
201]. Звідси зрозуміло роздуми про «зміщення мотиву на мету», коли 
спонукає до діяльності вже не результат, а виконання власне дії 
внаслідок підштовхування до неї інтересу, отримання від нього 
задоволення. 

Ще з минулого століття мотив багатьма психологами трактувався 
як підштовхувальна, рушійна сила, як спонукання. При цьому 
невимогливість в використанні понять призвела до того, що за мотив 
стала прийматися будь-яка причина, що викликає спонукання, а не тільки 
саме спонукання. У розумінні І. Борковської мотив і спонукання – 
ідентичні поняття [3, с. 67]. Спонукання може бути усвідомленим і 
неусвідомленим. Внаслідок цього І. Борковська та багато інших 
психологів вважають, що мотив – це усвідомлене внутрішнє спонукання, 
що відображає готовність людини до дії або вчинку [3, с. 78]. Сама роль 
спонукання також розглядається вченими по-різному. Одні вважають її в 
спонуканні до дії, а інші – до постановки мети. 

Науковець А. Маркова виділяє наступні основні фактори, що 
впливають на формування позитивних стійких мотивів до навчання: зміст 
навчального матеріалу, організація навчальної діяльності, колективні 
форми навчальної діяльності, оцінка навчальної діяльності, стиль 
педагогічної діяльності вчителя [8, с. 87]. 

Зміст навчання з хімії виступає для учнів в першу чергу у вигляді 
тієї інформації, яку вони отримують від учителя, з навчальної літератури, 
за допомогою медіа засобів, інтернету і т. д. Однак сама по собі 
інформація поза увагою потреб учня не має для нього жодного значення, 
а отже, не спонукає до навчальної діяльності. Мотиваційний вплив може 
мати лише такий навчальний матеріал з хімії, інформаційний зміст якого 
відповідає наявним і знову виникаючим потребам учня, наприклад, 
потреба в мислиннєвій діяльності, у окремих функцій пам’яті, мислення, 
уяви, потреба у нових враженнях, у емоційному насиченні, потреба у 
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рефлексії та самооцінки та ін. Тому, зміст навчального матеріалу при 
викладанні хімії має бути доступний учням, і має виходити з наявних у 
них знань і має бути пов'язаний із життєвим досвідом, але в той же час 
матеріал не має бути досить складним і важким. Інформаційно бідний 

матеріал не має мотиваційного ефекту і мотиваційного впливу. Слід 
зазначити, що наявний у кожного учня життєвий досвід часто суперечить 
науково встановленими фактами; пояснення спостережуваних явищ 
природи, додасть новій інформації вагомий вклад, розвине потребу в 
науковому пізнанні світу. 

Таким чином, зміст навчального матеріалу при викладанні хімії, має 
бути максимально інтегративним. 

«Інтеграція (лат. Integratio – відновлення, заповнення) – поняття, 
що означає стан пов’язаності окремих диференційованих частин і 
функцій системи в ціле, а також процес, що веде до такого стану [4, с. 
128]. 

На сьогодні, інтеграційні процеси є основою формування змісту 
освіти, поступово і наполегливо знаходять своє закономірне 
відображення в навчанні. 

Важливу роль інтеграції у навчанні робили акцент І. Звєрєв, 
Н. Кузнецова, В. Максимова та ін. Відомий дидакт Я. Коменський писав: 
«Все, що знаходиться у взаємному звʼязку, має викладатися учням в 
такому ж зв’язку» [6, с. 287]. Також, цінна думка К. Ушинського, щодо 
формування цілісних уявлень про навколишній світ, про звʼязок між 
предметами на основі провідних ідей і загальних понять. Він вважав, що 
відокремлення знань призводить до омертвіння ідей, коли «вони лежать 
в голові, як на цвинтарі, не знаючи про існування один одного» [6, с. 137]. 

І. Дичківска так визначає інтеграцію в навчанні: «Інтеграція – це 
підпорядкування єдиній меті виховання і навчання однотипних частин і 
елементів змісту, методів і форм в рамках навчальної системи на 
певному щаблі навчання» [4, с. 128]. 

В якості найважливіших методологічних закономірностей 
інтеграційних процесів під час викладання хімії О. Рудницька виділяє 
наступне: системоутворююча логіка інтегративного предмету, 
матеріальна єдність природних і синтетичних речовин, взаємозвʼязок між 
складом, будовою і властивостями речовин і їх застосуванні в 
промисловості і технологіях, цілісність вивчення хімічних та інших 
обʼєктів, взаємозумовленість інтеграційних процесів і методичної 
системи в цілому [9, с. 42]. 

Згідно закономірностей інтеграційних процесів і закономірностей 
навчання хімії в цілому випливає система бінарних способів 
інтеграційного підходу. Під способом інтеграційного підходу в навчанні 
хімії, за О. Рудницькою, варто розуміти сукупність взаємоповʼязаних дій 
викладачів та учнів, яка орієнтована на досягнення цілісних результатів 
навчання системних знань, інтеграційних умінь, багатофункціональних 
властивостей особистості. 
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При інтеграційному підході в методиці навчання хімії мають бути 
реалізовані активні методи і форми, оптимальні засоби навчання, 
інтегруючі знання і способи діяльності, що відносяться до різних наук, 
спонукає до розумової самостійності, до творчого пошуку, який формує 

інтегральний стиль мислення учня. 
Інтегральний стиль мислення, за І. Дичківською – це якісно новий, 

сформований освітою процес пізнавальної діяльності учня, який 
характеризується цілісністю і доцільністю, особистісно-індивідуальним 
характером відображення дійсності і варіативністю вирішення 
професійних проблем [4, с. 142]. 

Інтегративний підхід у викладанні хімії формує якісно новий стиль 
мислення за допомогою інтеграції теорії з практикою, втілення ідеї в 
реальність і забезпечує його творчу спрямованість. 

Педагог, який реалізує інтегративний підхід до навчання, як 
наслідок формує інтегральний стиль мислення в учнів, сам повинен 
володіти таким стилем мислення. 

Таким чином, аналіз наукових джерел показав, що інтеграційний 
підхід в навчанні хімії дозволяє: 

- урізноманітнити методологічний апарат учителя; систематизувати 
навчальну діяльність школярів; підвищити системність, організацію та 
управління предметним навчанням, що призводить до цілісності 
(методологічна функція); 

- формувати систему узагальнених інтеграційних предметних і 
загально предметних знань і умінь у школяра (освітня функція); 

- створити базу для творчого підходу школяра до організації своєї 
навчальної діяльності, мотивації учнів до навчання хімії, подолання 
інерції і вузькості розумових процесів, обмежених однією навчальною 
дисципліною (розвиваюча функція); 

- формувати світогляд учня через розвиток у нього інтеграційного 
стилю мислення (виховна функція); 

- удосконалювати освітній процес (конструктивна функція). 
Отже, використання інтеграційного підходу під час викладання хімії 

– це процес і результат об’єднання компонентів в цілісне утворення, що 
носить багатофункціональний характер, під час якого яскраво 
демонструються міжпредметні зв’язки, що дає можливість формування 
мотивів школярів до вивчення хімії. 
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П’ятківський О.С., студент VІ курсу 

 
Самостійна робота є важливим методом оволодіння глибокими 

знаннями, формування активності і самостійності, розвитку розумових 
здібностей учнів. Самостійна пізнавальна діяльність стимулює у 
школярів абстрактне мислення у вигляді аналітико-синтетичних 
процесів, що призводить до появи самоконтролю. При виконанні 
практичних дій активізується чуттєве пізнання, воно поєднується з 
понятійним мисленням, оскільки завдання містить нові для учнів 
уявлення та поняття, які слідопанувати. 

Формування та розвиток учнів у ході їхньої самостійної роботи 
потребує застосування таких педагогічних технологій, що дозволяють 
задіяти їх діяльнісний підхід. В цьому плані перспективною є 
можливості проектної технології. 

Термін «проект» («projectus») у перекладі з латинської означає 
«кинутий уперед», той який «виступає, впадає в око». Фактично, 
проект – це будь-який задум, що має мету, час та конкретні кроки 
реалізації.  

Проектна технологія – це розвиток ідей проблемного навчання, 
коли воно засновується на розробці і створенні нових ідей, які 
володіють суб’єктивною чи об’єктивною новизною, мають практичне 
значення.  
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Метод проектів передбачає певну сукупність навчально-
пізнавальних прийомів, що дозволяють розв’язати ту чи іншу проблему 
в результаті самостійних дій учнів з обов’язковою презентацією цих 
результатів [2]. 

Виділяють характерні риси проектної технології: вирішення 
соціально важливої проблеми, інтегрування різноманітних методів, 
засобів навчання, використання дослідницьких методів, поєднання 
знань із різних галузей наук, теоретичне, практичне та пізнавальне 
висвітлення отриманих результатів [1]. 

Метод проектів все ширше використовується в системі освіти 
різних країн, і причинами цього є: необхідність не тільки передавати 
учням суму знань, а й навчити одержувати ці знання самостійно, 
користуватися ними на практиці; актуальність набуття комунікативних 
навичок і вмінь під час виконання різних соціальних ролей; значимість 
для розвитку учня вміння збирати необхідну інформацію, вміти її 
аналізувати, висувати власні гіпотези, користуватися різноманітними 
методами дослідження, робити власні висновки [2]. 

Метод проектів передбачає виконання учнями самостійної 
дослідницької роботи, аналіз її результатів, подання висновків і 
розробку проектного продукту. 

Виділяють характерні риси проектних технологій: 
- вирішення соціально важливої проблеми;  
- інтегрування різноманітних методів, засобів навчання;  
- використання дослідницьких методів; 
- поєднання знань із різних галузей наук (використання між 

предметних зв’язків); 
- теоретичне, практичне та пізнавальне висвітлення отриманих 

результатів [5]. 
За напрямками виділяють навчальні, соціальні та управлінські 

проекти. У свою чергу їх також класифікують. Розрізняють дослідницькі, 
творчі, ігрові, інформаційні, практико-орієнтовані навчальні проекти.  

Дослідницькі проекти – це проекти, в яких учасники цілковито 
проходять всі етапи «дорослих» досліджень (формулювання проблеми, 
огляд джерел інформації з теми дослідження, висунення гіпотези, 
постановка експерименту, формулювання висновків, захист).  

Творчі проекти – це такі, які не мають конкретної структури спільної 
діяльності учасників, що підпорядковується кінцевому результату. 
Попередньо учасники проекту домовляються про результати та форму їх 
представлення.  

Інформаційні проекти – проекти, метою яких є вивчення  
інформаційних об’єктів: енциклопедій, картотеки, книг, газет, атласів, 
фрагментів підручників чи задачників.  

Ігрові проекти – це проекти, під час реалізації яких учасники 
перебувають у визначеній їм ролі, що обумовлена характером та змістом 
проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реальні 
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особистості. Тут імітуються їхні соціальні й ділові стосунки, які можуть 
ускладнюватися вигаданими ситуаціями. 

Практико-орієнтовані проекти – це проекти, орієнтовані на соціальні 
інтереси учасників. Результатами їх реалізації є документ (програма, 

рекомендації, проект закону тощо).  
Кожен із цих видів проектів можна використовувати під час вивчення 

географії у ЗЗСО для формування географічної компетентності 
старшокласників. 

Проектна діяльність учнів під час вивчення географії передбачає 
самостійне проведення дослідження, що містить аналіз його результатів, 
необхідні висновки і розробку проектного продукту. Реалізуючи 
діяльнісний підхід при виконанні проекту, учні набувають ключових 
компетенцій і оволодівають дослідницькими навичками (визначення і 
аналіз проблеми, пошук інформації, спостереження, формулювання 
гіпотез і висновків), роботу в команді, навички спілкування. Доведено, що 
проектне навчання є ефективним для розвитку навиків вирішення 
завдань, більш глибокого розуміння змісту навчання, розвитку критичного 
мислення та підвищення мотивації у навчанні. 

Умовами проектного навчання є: самостійний вибір (теми, рівня 
складності завдання, форми і способів роботи), самостійна навчальна 
діяльність (від мети до результату і його оцінкою), відповідальність за 
результат, реалізація індивідуальних інтересів, групова робота (розподіл 
обов'язків, дискусія, обговорення результатів), формування понять і 
організація своїх дій на їх основі, система оцінювання адекватна освітнім 
результатам (тести, експертна оцінка, портфоліо). 

В ході виконання проекту учні здійснюють послідовність дій, кожна з 
яких має свою мету:  

- аналіз проблемної ситуації, визначення завдань;  
- висунення гіпотези їх рішення; обговорення методів дослідження; 

збір даних і їх аналіз;  
- оформлення отриманих даних (створення проектного продукту); 

захист проекту (презентація продукту);  
- підведення підсумків;  
- при цьому кожен етап роботи над проектом повинен мати свій 

конкретний результат.  
Отже, метою проектування є не лише проведення дослідження, а й 

розвиток відповідальності, самодисципліни, здатність до активної 
громадської участі й самоорганізації, вміння планувати свою роботу й час, 
бажання виконувати свою справу якісно, вміння подати результати своєї 
роботи, формує географічну компетентність учнів під час вивчення 
географії. 
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Екологічна освіта підростаючого покоління України стала одним із 

пріоритетних напрямів розвитку суспільства. В екологічній освіті як 
соціальній системі держави головним є формування всебічно розвиненої 
творчої особистості, що проголошується Національною доктриною 
розвитку освіти України в ХХІ столітті. 

Виникає необхідність докорінного перегляду, практичного 
вдосконалення та організації позакласної еколого-натуралістичної 
роботи з учнями основної школи. Зазвичай еколого-натуралістична 
робота школярів розглядається у рамках системи позашкільних 
навчальних закладів. Теоретична база позашкільної роботи розроблена 
у працях В. Вербицького, Б. Кобзаря, М. Коваля, Г.Костюка, Е. 
Костяшкіна, К. Сокольнікова, Ю. Столярова, В. Якубовського, та інші. 

В Україні позакласна еколого-натуралістична робота реалізується 
через куточки живої природи, шкільні гуртки, шкільні лісництва, екологічні 
стежки та ін. Однак, аналіз змін, що відбулися в мисленні, поведінці 
школярів і молоді щодо їхнього ставлення до живої природи та 
навколишнього середовища, переконує, що однією з проблем екологічної 
роботи є її недостатня ефективність. Часто проведена еколого-
натуралістична робота мало відповідає вимогам часу, витраченим 
педагогічним зусиллям. Все це спостерігається, незважаючи на широкий 
спектр напрямів еколого-натуралістичної роботи, наявність науково-
методичної літератури, підвищення рівня екологічної освіти педагогічних 
кадрів. Можливо причиною низької ефективності позакласної еколого-
натуралістичної роботи може бути недостатнє врахування мотивів, які 
визначають вчинки школярів, неточно сформульовані конкретні завдання 
еколого-натуралістичної роботи. Все це вимагає перегляду підходів до 
визначення мети та завдань позакласної еколого-натуралістичної 
роботи, формування її змісту, організаційних форм[2]. 
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Створення умов для еколого-натуралістичної діяльності учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах сприятиме інтелектуальному 
розвитку учнів, формуванню мотивації до отримання природничої освіти 
як базової для здобуття професії.  

Еколого-натуралістична робота – це форма роботи, що передбачає 
«оволодіння учнями знаннями про навколишнє середовище, набуття 
досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до організації, 
здійснення практичної природоохоронної та дослідницької робіт, 
формування екологічної культури особистості, соціально-громадського 
досвіду та навичок у галузях сільського господарства, розвиток інтересів 
відповідно до вимог сьогодення, їх професійну орієнтацію» . 

В організації навчально-дослідницької діяльності виокремлюють 
наступні принципи:  

інтегральність − об’єднання і взаємовплив навчальної і 
дослідницької діяльності учнів, взаємозалежність досвіду виконуваного 
дослідження і навчальних результатів;  

неперервність – довготривалість процесів навчання і виховання;  
міжпредметні зв’язки – дослідження потребує широкої ерудиції у 

різних галузях знань [3].  
Саме позакласна робота з учнівською молоддю в ідеалі покликана 

забезпечити кожній дитині можливість у вільний час всебічно розвивати 
власні здібності, цілеспрямовано й повноцінно організовувати 
позашкільне життя.  

Отже позакласна еколого-натуралістична робота учнівської молоді 
– це робота організована в позаурочний час педагогічним колективом 
школи для додаткової освіти і виховання, збудження і прояву 
пізнавальних інтересів і творчої самодіяльності учнів, розширення й 
доповнення шкільної програми з біології, що передбачає оволодіння 
учнями знаннями про навколишнє середовище, набуття досвіду 
розв'язання екологічних проблем, залучення до організації, здійснення 
практичної природоохоронної та дослідницької робіт, формування 
екологічної культури особистості, соціально-громадського досвіду та 
навичок у галузях сільського господарства: квітництво, лісівництво, 
садівництво, грибівництво, бджільництво; розвиток інтересів відповідно 
до вимог сьогодення, їх професійну орієнтацію.  

На нашу думку, основна мета позакласної еколого-натуралістичної 
роботи учнів полягає в оволодінні особистістю: знаннями про 
навколишнє середовище, формування екологічної культури, виховання 
екологічної пильності, набуття досвіду розв’язання екологічних проблем, 
залучення до практичної природоохоронної діяльності; інтелектуальними 
уміннями (виявлення, систематизація, узагальнення, аналіз, 
обґрунтування, прогнозування, моделювання, застосування тощо); 
екологічними цінностями (незаперечну й універсальну цінність природи 
та її об’єктів, збереження їхнього життя та життя людини, цінність 
спілкування з природою, її об’єктами тощо); практичними навичками з 
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охорони природи (вивчати, застосовувати, приймати рішення і діяти 
відповідно до них, вирішувати, охороняти, відновлювати тощо).  

Головними завданнями позакласної еколого-натуралістичної 
роботи учнівської молоді є формування: екологічної свідомості 

(оволодіння, поглиблення знань, навичок з основ природничих, аграрних 
та лісогосподарських наук; практична природоохоронна робота 
біологічного спрямування; формування дослідницьких знань, умінь учнів 
та залучення їх до науково-дослідної, експериментальної, 
конструкторської та інших видів роботи; надання конкретних порад, як 
співпрацювати з природою, оберігати і примножувати її багатства); 
екологічних почуттів (формування та розвиток відчуття особистої 
відповідальності за стан навколишнього середовища на місцевому, а в 
подальшому – на регіональному та глобальному рівнях; вироблення 
умінь приймати власні відповідальні рішення з охорони природного 
середовища й відповідно діяти; формування бажання і вміння захищати і 
берегти єдність екосистеми Землі); екологічної діяльності 
(самореалізація і розвиток природних схильностей та інтересів, 
індивідуальних здібностей учнівської молоді; сприяння оволодінню 
пізнавальної і практичної еколого-натуралістичної діяльності; здійснення 
інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи; організація 
дозвілля підростаючого покоління) [2].   

Враховуючи важливість еколого-натуралістичної роботи для 
різнобічного розвитку учнівської молоді та задоволення їх інтересів 
постає нагальна потреба у застосуванні різноманітних форм цього виду 
діяльності. 
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Проведені нами практичні дослідження робіт вітчизняних й 

зарубіжних науковців дозволяють вважати, що зміст інформаційної 
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компетентності майбутніх учителів географії має передбачати 
сформованість у них здатності ефективно здобувати, осмислювати та 
викладати у навчальному процесі ЗОШ географічну інформацію, 
практичні уміння використання сучасних інформаційних технологій у 

навчальному процесі та у роботі з інформацією, розвиток індивідуальних 
психологічних та педагогічних характеристик їх особистості. На жаль, 
визначені складові не охарактеризовано у виробничих функціях і типових 
задачах, перерахованих у освітньо-кваліфікаційних характеристиках 
майбутнього вчителя географії, тобто таких, які повинен вміти 
розв’язувати випускник вищого навчального закладу.Тому, ми вважаємо, 
що робота з інформацією, знання й уміння загальної спрямованості, 
необхідної для життя в інформаційному суспільстві, застосування всіх 
переваг сучасних технологій та засобів роботи з інформацією – мають 
бути обов’язковими складовими державних циркулярів щодо професійної 
підготовки майбутніх учителів географії. 

У цьому контексті важливими кроками, які висвітлюються в 
наукових дослідженнях, наприклад, в працях Дж. Равена, є 
виокремлення структурного та функціонального прояву компетентності 
як певної системи [2].  

Зазначимо, що існує кілька підходів до визначення структури 
інформаційної компетентності. Наприклад, інформаційна компетентність 
особистості розглядається як сукупність компетенцій: визначати ступінь 
необхідної інформаційної потреби; критично оцінювати інформацію та її 
джерела; включати відбір інформації в основу подальшого знання; 
зрозуміти юридичні, економічні і соціальні проблеми, які виникають при 
використанні інформації [4]. Л. Шевчук виділяє такі компетенції 
інформаційної компетентності як селекційну, пошукову, оцінювально-
аналітичну, комунікативну і етично-правову [3, с. 732]. З іншої точки зору 
(Н. Баловсяк) структура інформаційної компетентності «може бути 
представлена у вигляді двох компонент – особистістної (визначає 
особистісні якості фахівця, необхідні для успішного здійснення 
професійної діяльності та застосування інформаційних технологій. До 
цих рис відносяться здатність до рефлексії, самоусвідомлення власної 
діяльності, комунікативні здібності) та професійно-інформаційної 
(відображає сукупність компетенцій, які визначають здатність фахівця до 
застосування інформаційних та комп’ютерних технологій при розв’язанні 
професійних задач)» [2, с. 86-87]. У той же час дослідниця вказує, що 
«зміст інваріантних компонент інформаційної компетентності 
майбутнього економіста будується на базі найтіснішої взаємодії двох 
сторін інформатизації – комп’ютерної та інформаційної, і розглядається 
нами як загальна частина відповідних пересічних областей – області 
інформаційних технологій і області комп’ютерних засобів» [2, с.107]. 

На нашу думку, всі ці твердження не передбачають основоположної 
складової структури інформаційної компетентності – мотивації до роботи 
з інформаційними джерелами знань, пошуку й використання інформації у 
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навчально-виховному процесі. Крім того, варто звернути увагу на 
потребу в систематичному використанні різноманітних джерел 
інформації, інформаційних технологій для отримання необхідної 
інформації; в здобутті досвіду фіксації, збереження, обробки інформації 

та інформаційного обміну; створенні нової інформації; практичного 
використання отриманої інформації у навчальних та професійних цілях; 
наявності професійної мобільності в інформаційному суспільстві. 
Відправною точкою визначення особливостей інформаційної 
компетентності майбутнього вчителя географії вважаємо сформованість 
у нього мотиваційно-ціннісного сприйняття інформації в цілому й зокрема 
інформаційної картини світу (розуміння географії як науки про Землю); 
вміння відбору інформації та продуктивне її використання; 
сформованість особистісного ставлення до інформації особливо з 
позицій професійного саморозвитку, що відображає взаємодію окремої 
особистості з навколишнім інформаційним простором. 

Отже, інформаційна компетентність характеризується наявністю 
різних змістовних компонентів, трактується з різних методологічних 
позицій і психолого-педагогічних підходів, що робить оптимізацію 
процесу її формування предметом наукової дискусії. Окреслена 
багатовекторність змісту інформаційної компетентності майбутніх 
учителів географії потребує уточнення й систематизації насамперед у 
контексті визначення змістовних характеристик структурних компонентів 
цього утворення. Крім того, узагальнення теоретичних підходів до 
визначення її сутності дозволяє нам стверджувати: інформаційна 
компетентність майбутніх учителів географії є складним особистісним 
новоутворенням, що включає професійно зумовлену сукупність 
мотиваційно-ціннісних орієнтацій, мотивів та зразків діяльності в 
інформаційному середовищі, механізми міжособистісної регуляції, їх 
здібності, якості й характеристики та виступає як особистісне утворення, 
що має свою структуру, критерії, показники й рівні сформованості. 

Разом з тим, у складі інформаційної компетентності ми виділяємо 
компетенції як новоутворення, які утворюють її зміст й характеризуються 
повнотою, міцністю, дієвістю, функціональністю знань, умінь, навичок, 
здібностей та якостей. Ми вважаємо, що інформаційна компетентність 
складається із сукупності мотиваційного, когнітивного й діяльнісного 
компонентів, кожному з яких співвідносні відповідно компетенція 
інформаційної культури, компетенція інформаційної грамотності та 
компетенція роботи з інформацією, сформованість яких сприятиме 
розвитку системи поглядів особистості на масив інформації і її роль у 
професійній підготовці, що виражається в життєвих цінностях й 
професіоналізмі в справі, що виконується. Окреслені характеристики 
дозволили нам визначити, що кожна з компетенцій є складним 
утворенням і, в свою чергу, складається з певної сукупності складників 
(рис. 1).  
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Рис.1 Компонентна структура інформаційної компетентності 

майбутнього вчителя географії 
 

Отже, погоджуючись з позицією науковців, при визначенні 
структури досліджуваного утворення ми опиралися на досягнення 
наукових підходів, що мотивують особливості професійної підготовки 
майбутнього вчителя географії до інформаційної діяльності для 
задоволення професійних потреб та розвитку особистісних якостей. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ 

 
Миронюк Т.М., доцент кафедри біології  

та методики її навчання  
 
Соціум вимагає від майбутнього вчителя біології готовності 

вступити в активну суспільно-корисну діяльність здоровою і повноцінною 
особистістю, яка має високий резерв здоров’я, стресостійкість. Але 
соціально-економічна ситуація, падіння рівня життя й несприятливі 
екологічні умови позначаються не тільки на фізичному, й на психічному 
здоров’ї молоді і тому необхідно шукати інноваційні технології 
збереження психічного здоров’я студентів. Біолoгія як навчальний 
предмет у закладах вищої та загальної середньої освіти займає 
осoбливе місце у вирішенні проблеми формування здорового способу 
життя дітей шкільнoго віку. Її вивчення дозволяє знайомити учнів та 
студентів із компонентами здорового способу життя і пояснювати їх з 
біологічної, психологічної та соціальної точок зoру. Студентам не 
характерна звичка вести здоровий спосіб життя, вони не мають 
достатньої бази знань про психічне і фізичне здоров’я, здоровий спосіб 
життя, форми і методи зміцнення та збереження здоров’я, а також про 
правила ведення здорового способу життя. 

Ситуація, що склалася, знаходить своє відображення в практиці 
вітчизняної біологічної освіти і проявляється в таких негативних явищах: 
порушенні цілісності в процесі формування гуманістичного світогляду, 
соціалізації та екологізації особистості учня; відсутності орієнтацій цілей 
біологічної освіти на фіксування загальнолюдських, екологічних і 
моральних цінностей. У навчально-виховному процесі необхідно 
формувати компетентність студента щодо усіх видів здоров’я, фізичного, 
психічного, духовного та соціального. Формування відповідального 
ставлення до здоров’я починається з учителя. Тому підготовка 
майбутнього вчителя біології і валеології має пріоритетне значення в 
контексті нової парадигми освіти та формування здорового спoсoбу 
життя є не тільки бажаним, а й життєво необхідним [1]. 

Фізичний гарт є невід’ємною складовою гармонійного розвитку 
молодої людини, щo є, в свою чергу, запорукою майбутнього держави. 
Одним з напрямків, який впливає на стан здоров’я, є активно-спортивний 
спосіб життя, який має осoбливе значення для людей молодого віку. 
Досвід переконливо свідчить, що студенти, які ведуть здоровий спосіб 
життя, повністю засвоюють навчальну програму, успішно складають 
екзаменаційні сесії, досягають дoбрих результатів в науково-дослідній 
роботі. Для того, щоб здоров’язбережувальна компетенція стала 
основою життя, необхідно формувати міцну орієнтацію на неї. Поруч з 
такими важливими соціальними інститутами суспільства як сім’я, школа, 
вагому роль в цьому плані можуть і повинні відіграти медичні працівники, 
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засоби масової інформації, особливо телебачення, яке збирає біля своїх 
екранів багатомільйонну аудиторію. Через засоби масової інформації 
медичні працівники, як ніхто інший, можуть дoнести до свідомості людей 
інформацію про соціальну значимість здорового способу життя. 

В навчально-виховному процесі закладів вищої та загальної 
середньої освіти сьогодні домінує функціональний підхід, який 
проявляється в слабких зв’язках матеріалу про здоров’язбереження між 
окремими дисциплінами, підготовці не до здоров’язбережувальної 
діяльності у професійній роботі, а до окремих її видів. Сьогодні не 
розроблено методику формування здоров’язбережувальної 
компетентності майбутніх учителів біології, яка забезпечувала б їх 
особистісно-професійне становлення, самовизначення й суб’єктивну 
готовність до здоров’язбережувальної професійної діяльності, до 
використання інноваційних здоров’язбережувальних технологій у 
загальноосвітній школі. 

До основних форм організації здоров’язбереження належать: 
проблемні лекції, практичні, тренувальні заняття, квазіпрофесійні, ділові 
ігри, відеоаналіз, презентації, тренінги, консультації, інструктажі, 
індивідуальні завдання, завдання творчого та дослідницького характеру, 
семінари-практикуми, самостійна й індивідуальна робота, індивідуальні 
оздоровчі програми, конкурси та змагання, дні відкритих дверей, 
конференції, дослідження у рамках діяльності студентського наукового 
товариства з проблем здорового способу життя; робота спортивних 
секцій, масові спортивні, оздоровчі заходи тощо. Для викладачів: 
корпоративні оздоровчі заходи (дні здоров’я, спартакіади, оздоровчо-
прикладний туризм); круглі столи з проблем здорового способу життя; 
консультативно-оздоровчий центр; психофізичні тренінги. У результаті і 
викладачі, і студенти оволодівають компетенціями, спрямованими на 
збереження і розвиток ресурсів власного здоров’я та формування 
відповідального ставлення до здоров’я [2]. 

Також дуже значна роль фізичного виховання у всебічному 
розвитку особистості студентів. По-перше, воно забезпечує збереження і 
зміцнення здоров’я студентів, високий ступінь розвитку рухових якостей, 
отримання знань, умінь і навичок, необхідних для успіху в майбутній 
професійній діяльності; по-друге, прилучає студентів до систематичних 
занять фізичними вправами, активної участі в спортивному житті; по-
третє, фізичне виховання сприяє розвитку соціальної активності, впливає 
на формування духовного світу, моральний та естетичний розвиток 
особистості студента. 

Фізкультурно-оздоровча технологія має мету і завдання 
оздоровлення, власне реалізацію фізкультурно-оздоровчої діяльності в 
тій чи іншій формі. Це та база, на якій будується оздоровча індустрія і 
фізкультурно-оздоровча робота. Фізкультурно-оздоровчі технології 
можуть здійснюватися за різними напрямами: шейпінг, аеробіка, фітнес, 
спортивні і рухливі ігри, бодібілдінг, ізотон, стретчинг, а також біг, туризм, 
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плавання як оздоровчі види спорту, які повинні використовуватись в усіх 
закладах освіти. 

Значну роль у формуванні правильного ставлення до здоров’я у 
молодої людини належить навчальним дисциплінам закладів освіти, які 

теоретично і практично дозволяють засвоїти студентам необхідні 
правила, що стосуються особистої гігієни, дотримання режиму сну і 
відпочинку, повноцінного і правильного харчування, запобігання 
шкідливим звичкам. До таких дисциплін належать валеологія та ОБЖ. 
Курс ОБЖ у цілому відображає державну освітню політику в галузі 
захисту від надзвичайних ситуацій, дозволяє формувати в студентів 
відповідальне ставлення до питань особистої безпеки та безпеки 
оточуючих. 

Оволодіння студентами знаннями про здоров’я та здоровий спосіб 
життя, здоров’язбереження можливе за умови, якщо у зміст біологічних 
дисциплін ввести матеріал про культуру здорового способу життя та 
використовувати дидактичні засоби, адекватні завданням формування 
здоров’язбережувальної компетентності [1]. 

Для вивчення проблеми формування здоров’язбережувальної 
компетентності майбутнього вчителя біології в навчальному процесі 
важливою є наукова періодика, де широко розглядаються проблеми 
підтримки здоров’я майбутніх педагогів, розвиток у них культури здоров’я 
і потреби вести здоровий спосіб життя. 

На лекційних заняттях, присвячених загальним питанням здоров’я, 
здорового способу життя, порушенню здоров’я, потрібно 
відпрацьовувати когнітивні дії – аналіз, узагальнення, класифікація, 
встановлення відповідності та ін.; технологічні дії – постановка мети і 
розробка завдань управління індивідуальним здоров’ям, вивчення 
міжособистісних відносин, профілактики девіантної поведінки у 
молодіжному середовищі [2]. 

Формування здоров’язбережувальних знань і вмінь починати з 
аналізу життєвих ситуацій, пропонування ситуації без сформульованої 
задачі з неповними, відсутніми даними, ситуації проблемного характеру, 
тоді буде відбуватися поелементне відпрацювання всіх дій: 
технологічних і когнітивних. Формування здоров’язбережувальної 
компетенції майбутніх учителів біології є цілеспрямованим процесом 
засвоєння студентами сукупності знань про здоров’я як найважливішу 
цінність життя; набуття умінь аналізувати, оцінювати, контролювати свою 
активність зі здоров’язбереження і досвіду оздоровчих дій; розвиток 
особистісних якостей через систему заходів, що враховує найважливіші 
характеристики освітнього середовища з точки зору його впливу на 
здоров’я студента. Культура здоров’я майбутнього вчителя біології є 
визначальним фактором, що дає можливість розвивати в учнів 
здоров’язбережувальні знання і навички, вміння і бажання 
організовувати здоровий спосіб життя, контролювати самопочуття і стан 
свого здоров’я, створювати навколо себе здоров’язберігаюче 
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середовище. 
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Сучасне суспільство є суспільством, що засноване на знаннях та 

інформації, яка швидко і постійно змінюється і це викликає постійні 
динамічні зміни власне і у самому суспільстві. Відповідно реформується 
всі сфери людської діяльності, серед них і освіта. 

Одним із важливих аспектів реформування освіти є орієнтація її на 
компетентнісний підхід, що відображено у законах України «Про освіту» 
та «Про вищу освіту», «Про середню освіту», Національній доктрині 
розвитку освіти. 

Базова загальна середня освіта спрямована на розвиток і 
соціалізація особистості учнів, формування у них світоглядних 
орієнтирів, екологічного стилю мислення та поведінки, творчих 
здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності 
до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів [1]. 

У системі Нової української школи провідною є ідея щодо розвитку 
творчих здібностей та дослідницьких навичок підростаючого покоління, 

«сьогодні неможливо навчити дитину всього, значно важливіше 
сформувати в неї потребу в неперервній освіті» [1], тобто сформувати 
прагнення до постійного пізнання дійсності.  

Така ідея лежить основі дослідницького підходу до освітнього 
процесу. Л. Карпова вважає, що «такий підхід дозволить системно 
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охопити тих, хто навчається, дослідницькою роботою як у межах окремих 
навчальних предметів, такі досліджень, які базуватимуться на між 
предметних зв’язках. У підсумку це забезпечить володіння способами 
самостійного здобування та засвоєння знань учнями й виведена новий 

щабель затребуваності питання формування у педагогів індивідуальної 
дослідницької траєкторії в професійній діяльності» [2]. 

Відповідно, вирішальною умовою якісних змін в освіті є 
застосування компетентного підходу до підготовки майбутніх вчителів 
біології. Учитель, що вільно володіє ключовими компетентностями буде 
конкурентноспроможний на ринку праці та зможе реалізувати у 
практичну діяльність ідеї Нової української школи. 

Дослідженню формування компетентностей майбутніх вчителів 
присвячені роботи М. Голованя, Л. Карпової, А. Маркової, І. Зимньої, 
С. Сисоєвої, К. Степанюк, О. Пометун, А. Хуторского, В. Яценка та ін.  

Проблеми реалізації та розвитку дослідницьких умінь студентів 
біологічного профілю розкривають Л. Бондаренко, Л. Горшкова, Л. 
Коваль, М. Сидорович, Н. Чайченко та ін. 

А. Маркова, А. Хуторський акцентують увагу на те, що дослідницька 
компетентність є важливою складовою професійної компетентності у 
різних сферах діяльності 

М. Головань та В. Яценко розглядають дослідницьку 
компетентність як цілісну, інтегративну якість особистості, що «поєднує в 
собі знання, уміння, навички, досвід діяльності дослідника, ціннісні 
ставлення та особистісні якості і виявляється в готовності і здатності 
здійснювати дослідницьку діяльність з метою отримання нових знань 
шляхом застосування методів наукового пізнання, застосування творчого 
підходу в ціле покладанні, плануванні, прийнятті рішень, аналізі та оцінці 
результатів дослідницької діяльності» [3].  

Н. Чайченко та О. Пташенчук зазначають, що сформована 
дослідницька компетентність виконує функції: когнітивну, операційно-
діяльнісну, мотиваційну, цінносно-орієнтовну, рефлексивну, регулятивно-
адаптаційну, комунікативну, що сприятиме успішній професійній 
діяльності майбутніх вчителів біології [4]. 

Отже, дослідницьку компетентність майбутніх вчителів біології 
можна розглядати як здатність здобувачів вищої освіти здійснювати 
освітню діяльність, використовуючи засоби пізнання, що направлені на 
науковий пошук нових для них знань. 

Таким чином, формування дослідницької компетентності можна 
здійснювати постійно під час освітнього процесу при вивченні будь-якої 
навчальної дисципліни. 

Навчальна дисципліна «Біотехнологія та генна інженерія» – є 
обов’язковим компонентом для підготовки майбутніх вчителів біології, 
адже питання, які розглядає дана дисципліна вивчаються у закладах 
загальної середньої освіти: у 9 класі тема «Біологія як основа 
біотехнології та медицини»(орієнтовно 9 годин) та у 11 класі тема 
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«Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції 
та біотехнології» (орієнтовно 15 годин). 

Для формування дослідницької компетентності взято цілком логічну 
і достатньо універсальну модель, що запропонована М. Голованем [5]. 

Модель включає такі компоненти: цільовий, змістовий, технологічний і 
результативний. Цільовий компонент обумовлює вибір змісту, методів, 
форм і засобів навчального процесу, змістовий – необхідну сукупність 
системи знань, професійно значущих умінь, ціннісних ставлень. Сутність 
технологічного компоненту полягає у ефективному використанні обраних 
методів, форм, засобів і прийомів навчання, які спрямовані на розвиток 
дослідницької компетентності здобувачів вищої освіти. Результативний 
компонент полягає в діагностуванні рівнів сформованості даної 
компетентності.  

Зміст навчальної дисципліни «Біотехнологія та генна інженерія» 
розкриває сутність традиційних та сучасних напрямків біотехнологічних 
досліджень, знайомить з особливостями новітніх досягнень в галузі 
біології та їх практичне застосування, що сприяє формуванню у 
здобувачів вищої освіти наукового світогляду, етичного ставлення до 
цінності життя. 

Організаційними формами освітнього процесу викладання 
дисципліни є аудиторні (лекційні та лабораторні) заняття і поза 
аудиторна самостійна робота студентів. Проведення лабораторних 
занять на базі лабораторії мікроклонального розмноження відділу 
генетики, селекції та репродукції рослин Національного дендрологічного 
парку «Софіївка» НАНУ дає можливість здобувачам вищої освіти 
виконувати всі операції, що передбачені технологією вирощування 
рослин в умовах in vitro. Окрім того планувати та проводити 
експериментальні спостереження, фіксувати отримані дані, 
інтерпретувати їх, робити висновки. 

Важливу роль у формуванні дослідницької компетентності 
майбутнього вчителя біології відіграє уміння знаходити вирішення 
проблемних ситуацій та участь у розв’язанні дискусійних питань, що 
передбачені програмою дисципліни та визначаються сьогоденням. 

Отже, ефективному формуванню дослідницької компетентності 
сприятимуть такі педагогічні підходи як особистісно орієнтований, що 
направлений на активізацію роботи здобувачів вищої освіти, діяльнісний, 
який передбачає планування та проведення експерименту, його оцінку 
та проблемний, який направлений на пошук розв’язання актуальних 
питань діяльності людства. 
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Біологія – наука про живу природу, яка вивчає загальні 

закономірності розвитку, виникнення, організації та особливостей 
процесів життєдіяльності організмів. 

Головною особливістю будь-якої науки – є системне пізнання 
природних і соціальних явищ та процесів, а також відображення цих 
результатів у системі понять [5]. 

Поняття є формою мислення і формою пізнання та знаходяться у 
постійному взаємозв'язку, що створює певну систему. Система понять –
це така сукупність абстракцій та ідеалізації, які органічно взаємопов'язані 
між собою і знаходяться у певних взаємовідношеннях [4]. 

Біологія як навчальна дисципліна є комплексом біологічних наук, які 
вивчають особливості функціонування живої матерії та представлена 
системою понять, що розкривають ці особливості. Тому при опануванні 
шкільним курсом «Біологія», варто акцентувати увагу на формуванні та 
розвитку біологічних понять.  

У 60-х роках ХХ століття колектив учених під керівництвом М.  
Верзіліна розробив теорію формування і розвитку біологічних понять. 
Відповідно до цієї теорії основу змісту шкільного курсу біології 
становлять різноманітні поняття, які утворюють єдину систему, що 
розкриває сутність побудови, функціонування, взаємодії живих організмів 
[2]. 

http://www.seanewdim.com/
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І. Карташова звертає увагу на те, що розвиток понять – є головною 
рушійною силою всього процесу навчання і виховання. І саме наукові 
поняття сформовані у свідомості учнів становлять основу їх знань та  є 
підґрунтям для умовиводів [4]. 

У працях М. Верзіліна, В.Корсунської, І.Зверева зазначено, що 
система понять визначається складом основ наук, що входять до 
шкільного предмету біології. Автори, у відповідності до біологічних 
наук,виділяють морфологічні, анатомічні, фізіологічні, екологічні, 
систематичні, філогенетичні, цитологічні, ембріологічні, генетичні, 
агрономічні, гігієнічні та медичні поняття. Науковці визначають, що за 
логікою понять вони можуть бути простими і складними, спеціальними і 
загальнобіологічними[2, 3]. 

Реформування сучасної української школи направлено на перехід 
від предметоцентризму до дитиноцентризму, освітній процес 
направлений на розвиток компетентнісного випускника, який здатний 
ухвалювати рішення, зосереджувати свої зусилля на конкретних 
завданнях, виявляти проблеми та вміти знаходити способи їх рішення, 
брати на себе відповідальність за результати власних дій і вчинків. А 
«ключем» до розв’язання проблем, успішної самореалізації повинні бути 
знання та вміння, які отримані під час навчання у школі. 

Тому, надзвичайно важливо, щоб під час вивчення біології учні 
опановували поняттями таким чином, щоб могли вільно оперувати ними, 
використовувати у вирішенні життєвих ситуацій та оцінці реалії життя. 
У сучасному суспільстві приділяють багато уваги питанням збереження 
здоров'я, медицини, харчування людини, проблемам біотехнології та 
використання генетично модифікованих організмів. Діючою навчальною 
програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія 6 9 
класи» передбачено вивчення теми «Біологія як основа біотехнології та 
медицини» [1]. 

Вивчення теми розраховано на 9 годин, де учні знайомляться з 
особливостями селекції культурних рослин, особливостями 
одомашнення тварин, розглядають можливості традиційних 
біотехнологічних методів та досягнення та перспективи генетичної та 
клітинної інженерії. 

Під час вивчення теми учні опановують спеціальними 
поняттями:«біотехнологія», «селекція»,«генетична інженерія», 
«генетично модифіковані організми». Вони набувають знань про 
традиційні методи селекції та сучасні, що базуються на біотехнологічних 
підходах. Вивчення даної інформації створює підґрунтя для оцінки 
діяльності людини у даному напрямку, окрім того сприяє формуванню 
загально навчальних компетентностей, які базуються на умінні 
порівнювати, аналізувати та робити висновки. 

Здійснивши аналіз навчальної програми та чинних підручників, 
зазначаємо, що знання отримані учнями під час вивчення теми «Біологія 
як основа біотехнології та медицини» можуть слугувати ґрунтовною 
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базою для розв’язання проблем, що можуть виникати у даному 
напрямку. 

Пропонуємо аспекти розкриття понять даної теми на уроках біології 
в 9 класі (табл. 1). 

Розкриття понять теми «Біологія як основа біотехнології та 
медицини» 

Тема уроку  Поняття, що вивчаються 

Поняття про селекцію. 
Введення в культуру 
рослин. Методи 
селекції рослин.  

Селекція, селекція рослин, сорт рослин, 
штами мікроорганізмів, добір, гібридизація, 
споріднена гібридизація, неспоріднена 
гібридизація, міжвидова (віддалена) 
гібридизація, масовий добір, центри 
походження культурних рослин, культурні 
рослини.  

Одомашнення тварин. 
Методи селекції 
тварин.  

Селекція тварин, порода тварин, добір, 
гібридизація, споріднена гібридизація, 
неспоріднена гібридизація, міжвидова 
(віддалена) гібридизація, індивідуальний 
добір, одомашнення тварин, домашні 
тварини. 

Огляд традиційних 
біотехнологій. 

Біотехнологія, нанобіотехнологія, 
цитотехнологія, гістотехнологія, 
ембріотехнологія, біотехнологія 
культивування організмів, біоінженерна 
технологія. 

Основи генетичної 
інженерії. Роль 
генетичної інженерії в 
сучасних біотехнологіях 
і медицині. 

Генетична інженерія, методи генетичної 
інженерії, генотерапія. 

Основи клітинної 
інженерії 

Клітинна інженерія, метод гібридизації 
соматичних клітин, метод культури клітин 
(тканин), метод злиття ембріонів на ранніх 
стадіях, метод клонування організмів, химерні 
організми, тотипотентність. 

Генетично 
модифіковані організми 

Генетично модифіковані  організми, 
трансгенні рослини, трансгенні тварини, 
вплив трансгенних організмів на довкілля, 
генетично модифіковані харчові продукти 

Засвоєння даних понять надзвичайно важливе для випускника 
закладу загальної середньої освіти, адже у сучасних інформаційних 
джерелах багато інформації, що несе протиріччя щодо розуміння даного 
питання. Тому, уміння особистості реально оцінювати ситуацію, 
базуючись на наукові знання, є необхідним аспектом для збереження 
власного здоров’я. 



 

 188 

Список використаних джерел 
1. Біологія. 6-9 класи. Навчальна програма для закладів 

загальної середньої освіти. Режим доступу 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-5-9-klas 
2. Верзилін М. М., Корсунська В.М. Загальна методика 

викладання біології: Підручник для студентів. Перекл. з рос. К.: Рад. шк., 
1980. 352 с. 

3. Зверєв І. Д., Мягкова А.А. Загальна методика викладання 
біології. К.: Вища школа, 1985. 190 с. 

4. Карташова І. І. Формування загальнобіологічних понять за 
допомогою методу карт понять в учнів. Наукові записки. Вип. 109. Серія: 
Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. 172 с., 
С. 65-73 

5. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: Навчальний 
посібник. К.: Видавн. Дім “Слово”, 2004. 240 с. 
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У сучасних умовах школа повертається до особистості школяра. 

Створюються всі умови для нових відносин між учителем і учнями. 
Позиція вчителя полягає у тому, щоб прийняти школяра таким, яким він є 
у всіх його проявах, допомагати стати його активним учасником. У зв’язку 
з цим особливо актуальною стає проблема індивідуалізації і 
диференціації навчання.  

Проблема диференціації самостійної роботи вченими розглядалася 
у різних аспектах: педагогічному (Ю. Бабанський, П. Гальперін, Л. 
Занков, С. Зінченко, В. Онищук, О. Савченко, П. Сікорський, Т. Сущенко, 
І. Унт, І. Чередов, І. Якиманська та ін.), психологічному (П. Блонський, В. 
Виготський, Ю. Гільбух, Д. Ельконін, Г. Костюк та ін.), методичному (О. 
Бугайов, Н. Буринська, М. Бурда та ін.). 

Диференціація (від лат. differentia – відмінність) тлумачиться як 
поділ, розшарування будь-чого на окремі різнорідні елементи. 
Диференціація навчання – це врахування індивідуальних особливостей 
учнів у тій формі, коли учні готуються на основі деяких особливостей для 
окремого навчання і здебільшого навчання в цьому випадку проходить за 
декількома різними навчальними планами і програмами [8,с. 8]. 

Диференційоване навчання – це такий процес, у якому 
передбачено глибоке вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхній 
розподіл за типологічними групами і організацією роботи цих груп.  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
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 Диференційованим є організоване навчання типологічних груп, 
сформованими за приблизно однаковим рівнем розвитку, що дозволяє 
навчати дітей на достатньо високому рівні складності з використанням 
різних методів, прийомів, форм самостійної роботи, адекватних 

дидактичним можливостям кожної із груп, що забезпечує оптимальний 
інтелектуальний розвиток учнів і тим самим сприяє більш успішному 
засвоєнню ними знань [7, с. 9].  

Диференційований підхід до навчання – це створення педагогом 
невеликих груп всередині школи, класу (з урахуванням особистісних 
якостей учнів, їх нахилів, інтересів, здібностей, рівня готовності) і 
організація навчально-виховної роботи, що сприяє розвитку цих груп. 
Мета диференційованого підходу – пристосувати умови навчання до 
особливостей різних груп учнів [1, с. 89] та забезпечити кожному учневі 
оптимальний характер пізнавальної діяльності у процесі навчальної 
роботи на кожному етапі уроку. Продовження цих думок є і в працях 
сучасних відомих науковців. Зокрема О. Савченко відзначає, що одним із 
шляхів забезпечення результатів навчання в системі уроків є 
диференційований підхід [3]. Диференційоване навчання передбачає 
трансформацію класних форм у типолого-групові форми навчання і 
забезпечує перехід від мікрогрупових форм – до індивідуальних. 
Диференціація навчання вимагає формування класів, груп за наперед 
визначеними критеріями, тобто організацію навчання з відносно 
гомогенним складом навчальної групи [5,с.119].  

Зважаючи на найважливіші ознаки головних навчальних елементів 
– суб’єкти учіння та зміст навчання, П. Скіорський виділив основні та 
похідні принципи диференційованого навчання на уроках. Основними 
принципами, які знаходяться в постійній взаємодії, є принцип науковості 
та принцип природовідповідності. Принцип науковості передбачає 
суб’єктне адаптування наукових знань без втрати їх істинності, 
правдивості й об’єктивності, рухаючись від істинно-найпростіших форм 
до строго наукових. Принцип природовідповідності – це і адаптація до 
акселераційно-вікових, індивідуальних особливостей школярів під час 
закладання психолого-педагогічних умов навчання, і не менш глибоке 
повсякденне вивчення вчителем своїх учнів у процесі самого навчання; 
це врахування на стадії проектування навчання і в процесі його 
практичної реалізації загальних природних закономірностей, вікових та 
індивідуальних особливостей учнів [5, с.122].  

Диференціація навчання передбачає об’єднання у групи для 
окремого навчання з їхніми індивідуальними особливостями. Думку про 
необхідність диференційованого підходу до навчальної діяльності 
школярів не раз висловлював у своїх працях В. Сухомлинський: “До 
кожного учням треба підійти, побачити його труднощі, кожному необхідно 
дати тільки для нього призначене завдання” [3]. Диференціація 
передбачає таку організацію роботи на уроці, коли одному учневі або 
групі учитель пропонує в певній системі посильні завдання різної 



 

 190 

складності й цим самим створює сприятливі умови для розвитку й 
навчання кожного. 

Диференційовані завдання доцільні на різних етапах уроку, 
насамперед під час підготовки учнів до засвоєння складного нового 

матеріалу. Актуалізація опорних знань учнів буде тоді вдалою, коли 
точно окреслено ті питання, які треба відновити в пам’яті учнів, 
проведено короткочасну перевірочну роботу і за її результатами 
ліквідовано прогалини за допомогою диференційованих завдань. 
Зрозуміло, що такий спосіб доцільний, коли формуємо вміння і навички. 
На етапі засвоєння нових знань диференційованим може бути процес 
первинного сприймання і первинного закріплення. Диференційовані 
завдання доцільні на різних етапах уроку, насамперед під час підготовки 
учнів до засвоєння складного нового матеріалу. На етапі засвоєння 
нових знань диференційованим може бути процес первинного 
сприймання і первинного закріплення. 

У процесі застосування диференційованих завдань для різних учнів 
необхідно здійснювати перехід від колективних форм роботи до частково 
самостійних і повністю самостійних у межах уроку і системи уроків. Тому, 
незалежно від своїх здібностей, учні беруть участь у виконанні дедалі 
складніших задач. Постійно залучаючи учнів до виконання завдань за 
вибором, необхідно створювати об’єктивні можливості для 
стимулювання позитивних мотивів навчання. І тоді навіть “слабкий” 
учень поступово відчуває своє зростання при умові того, що учитель 
помічає успіхи кожного і підтримує їх, використовуючи всілякі допоміжні 
засоби. Особливо успішно впливає на навчання використання 
різноманітних зорових зразків, які дають можливість для міркувань і 
побудови зв’язних висловлювань на етапі закріплення знань. Не потрібно 
забувати і про кмітливих, швидко мислячих дітей. Вони часто виступають 
„співавторами” учителя на уроці, можуть продовжити пояснення на уроці, 
самостійно ознайомитися з новим матеріалом, попрацювати біля дошки 
з іншим учнем у ролі учителя. 

Отже, кожен учитель має передбачити таке навантаження для 
учнів, щоб запобігти відставанню “слабких” дітей і водночас не 
стримувати темпу зростання здібностей “сильних”. Для цього необхідно 
будувати процес навчання таким чином, щоб усі без винятку учні 
оволоділи обов’язковим рівнем знань, умінь і навичок, які визначені 
навчальною освітньою програмою. 
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 та методики їх навчання 

 
Розв’язання експериментальних задач є одним з важливих засобів 

вивчення хімії в закладах загальної середньої освіти. Ці задачі в значній 
мірі сприяють здійсненню зв'язку теорії з практикою, глибокому і ясному 
розумінню та закріпленню матеріалу, що вивчається, а також 
прищеплювання учням практичних умінь і навичок. 

У галузі методики застосування задач у освітньому процесі з хімії 
суттєве значення мали праці таких вітчизняних учених, як О.І.Астахов, 
І.І.Базелюк, О.В.Березан, Н.М.Буринська, Л.П.Величко, Н.І.Лукашова, 
П.П.Попель, Л.М.Романишина, М.М.Савчин, І.П.Середа, Н.Н.Чайченко, 
А.І.Шаповалов, Н.І.Шиян, О.Г.Ярошенко та ін.  

При розв’язанні експериментальних задач учні засвоюють не 
тільки якісну, але і кількісну характеристику хімічних сполук, глибше 
розуміють стехіометричні закони хімії, пізнають склад речовин і виводять 
їх формули на підставі кількісних даних експерименту. У процесі 
розв’язанні експериментальних задач учні привчаються також до оцінки 
кількісної характеристики хімічних реакцій, більш докладно 
усвідомлюють значення співвідношень між реагуючими речовинами і 
продуктами реакцій, які відображаються хімічними рівняннями і т.д. Все 
це істотно змінює характер пошукової пізнавальної діяльності учнів. 

Експериментальні задачі виробляють в учнів навички вимірювання 
маси, об'єму рідин і газів, густини речовин, температури. При цьому учні 
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освоюють прийом роботи з вагами, мірними циліндрами, бюретками, 
термометрами та ін. 

Експериментальні задачі є одним із видів навчального хімічного 
експерименту. Розв’язування експериментальних задач на уроці не 

заміняє традиційних лабораторних дослідів і практичних робіт, а є їхньою 
альтернативною формою. Виконання завдання починається з 
постановки задачі, яка формулюється вчителем у вигляді стислого опису 
та схеми експерименту. Під час проведення експерименту учні 
отримують необхідні дані, які є в умові задачі невідомими. Ці дані є 
вихідними для розв’язування експериментальної задачі. Залежно від 
мети завдання, учні мають зробити короткий висновок, який може мати 
як продуктивний, так і евристичний характер.  

Експериментальна задача, як педагогічний метод, володіє 
значними дидактичними можливостями. Інтерес до неї, як до 
педагогічного методу навчання, зумовлений тим, що такий тип задач 
надає учням можливість самостійно з’ясовувати першопричини хімічних 
явищ в досліді, в процесі їх безпосереднього вивчення. Використовуючи 
найпростіше обладнання, предмети домашнього вжитку, 
експериментальна задача перетворює хімію із абстрактної системи 
знань в науку, яка вивчає світ навколо нас. Власне тим і визначається 
практична необхідність хімічних знань, їх значимість у повсякденному 
житті. Органічно поєднуючи теоретичну задачу з лабораторною роботою, 
експериментальна задача вимагає від учнів комплексного підходу, 
поєднання теоретичних методів з експериментальними, вміння 
застосовувати ці методи на практиці. Розвивальна роль 
експериментальних задач полягає у формуванні в учнів навичок 
диференційованого використання теоретичного та експериментального 
методів у різних ситуаціях. 

Інтерес до таких задач зумовлений, в першу чергу, їх творчим 
потенціалом. Ефективність використання експериментальних задач у 
навчальному процесі значною мірою визначається і їх технологічністю, і 
невибагливістю у виборі обладнання, можливістю використання не тільки 
на уроках різних типів, але й на факультативних заняттях, позакласних 
заходах, для організації навчально-дослідницької роботи школярів. Такі 
задачі цікаві тим, що галузь їх застосування може виходити за межі 
шкільного хімічного кабінету. Експериментальні задачі використовуємо в 
якості домашніх робіт, проблемних задач, задач контролюючого 
характеру.  

Експериментальні задачі, як один із видів хімічного експерименту, 
дидактично забезпечують процесуальну складову навчання хімії, 
зокрема формують в учнів експериментальні вміння й дослідницькі 
навички, озброюють їх інструментарієм наукового дослідження, який стає 
засобом навчання. У методиці навчання хімії експериментальні задачі 
класифікують за певними ознаками: за значенням експерименту у 
процесі розв’язування – це задачі, у яких експеримент використовують 
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для ілюстрації явища, яке розглядають в задачі; задачі, в яких 
експеримент використовується для перевірки правильності розв’язку 
задачі; задачі, в яких без експерименту неможливо отримати відповідь 
на поставлене запитання; за способом подачі матеріалу – текстові, 

задачі-малюнки, задачі-таблиці, задачі змішаного типу; за дидактичними 
цілями – тренувальні, контрольні, проблемні, одно- та багатоцільові; за 
обсягом навчального матеріалу – тематичні, комбіновані, міжпредметні; 
за використанням математичного апарату – якісні, кількісні; за формою 
організації розв’язування – індивідуальні, групові, фронтальні. 

Отже, при розв’язанні експериментальних задач у учнів 
виховуються акуратність, критичний підхід до справи, почуття 
впевненості та відповідальності за виконувану роботу, учні вчаться будь-
яку справу доводити до кінця, розвивають в собі завзятість і 
наполегливість для досягнення поставленої мети, набувають 
організаційно-трудові вміння (планування експерименту, раціональне 
використання часу, самоконтроль і т.д.).  
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З недавнього часу проблема екологічної освіти підростаючого 

покоління знаходиться в центрі уваги вчених, педагогічних колективів і 
всієї громадськості. 

Педагогічна наука накопичила чи малий теоретичний і практичний 
досвід розвитку екологічної культури, екологічної свідомості у 
підростаючого покоління. Разом з тим вивчення стану проблеми 
екологічної освіти показало, що ряд питань таких, як екологічна освіта на 

уроках хімії, потребує уточнення. 
При розгляді дефініції поняття «екологічна освіта» ми зустріли 

кілька визначень. Так, за М. Реймерс, екологічна освіта розуміється як 
«система навчання, спрямована на засвоєння теорії і практики загальної 
екології як однієї з фундаментальних основ природокористування» [5]. У 
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той час в екологічному енциклопедичному словнику під екологічною 
освітою розуміється «процес, засіб і результат отримання і засвоєння 
екологічних знань, умінь і навичок, цілеспрямовано організовані і 
систематично здійснювані в організаціях освіти і виховання або 

самостійно» [1]. А в психолого-педагогічному словнику під редакцією 
В. Міжерікова екологічна освіта розкривається як «система знань про 
навколишнє природне реальності як середовище життєдіяльності 
людини, про вплив виробничої діяльності суспільства на природне 
середовище, а також знання і навички природоохоронної діяльності» [4]. 

Сьогодні стає очевидним, що знання в області екології 
різноманітні і багатошарові: від конкретних відомостей, покликаних 
задовольняти запити повсякденної практики, до філософсько-
світоглядних узагальнень, які розкривають закономірності суспільства і 
природи. 

Для глибокого розуміння екологічної освіти ми вважаємо за 
доцільне розглянути історію її виникнення. 

У 1866 році німецький зоолог Е. Геккель запропонував термін 
«екологія» і описав зміст науки, що пізніше отримала загальне визнання; 
але зміст терміна з плином часу трансформувалося. 

Коріння розуміння суті екології йдуть в глибину людської історії. 
Уже в працях Геракліта, Аристотеля були дані узагальнення фактів, що 
мають екологічний характер. 

У Стародавньому світі також були порушені питання впливу 
природи на людину. Так, Демокриту належать твердження, що 
опинилися надзвичайно плідними для майбутнього. Філософ вважав, що 
хоча вихователь формує і змінює людину, проте його руками діє 
природа, бо людина є її часткою – «мікрокосмосом». 

Френсіс Бекон метою наукового пізнання вважав освоєння сил 
природи шляхом послідовних експериментів. Проголосивши влада 
людини над природою, Ф. Бекон разом з тим бачив його частиною 
навколишнього природного світу [3, с. 170]. 

Проблема взаємодії людини і навколишньої природи 
розглядалася з різних точок зору на протязі всієї історії педагогічної 
думки. 

Новий погляд на природу і людину з особливою силою висловив 
французький філософ Рене Декарт. Він сприймав природу як якийсь 
механізм, закони якого можна осягнути лише розумом. 

У Я. Коменського людина постає як «мікрокосм». Подібний погляд 
вів до визнання особливих закономірностей формування особистості, які 
тісно пов'язані з глобальними змінами в природі. Виходячи з цього, 
вчений формулює як педагогічну необхідність принцип самостійності 
вихованця в осмисленні і діяльнісному освоєнні світу. 

Для нашого дослідження велике значення мають ідеї «природного 
розвитку» дитини, яких дотримувався Ж.-Ж. Руссо. Він вважав, що такий 
розвиток забезпечує сукупність трьох чинників освіти: природа, людина і 
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суспільство в цілому. Кожен із чинників виконує свою роль: природа 
розвиває здібності та почуття; люди вчать, як ними користуватися; 
предмети і явища збагачують досвід. Завдання педагога при цьому з 
гармонізувати діючих чинників. Внутрішньою мотивацією цього процесу 

стає прагнення дитини до самовдосконалення. Виходячи досконалим з 
рук Творця, щоб зберегтися і розвинутися таким, дитина, на думку Ж.-Ж. 
Руссо, повинна повернутися в природу, до чистоти і безпосередності 
відносин в ній та жити за встановленими нею законами. 

На нашу думку, висловлювання Йоганна Бернгарда актуальні і в 
наші дні. Він виходив з того, що зміни в суспільстві тісно пов'язані зі 
змінами в шкільній справі. Головними недоліками традиційної школи він 
вважав недоступність дитячій свідомості значної частини навчального 
матеріалу і авторитарне жорстке ставлення до дітей. Його абсолютно не 
влаштовував відрив школи від потреб життя: «Природа! Школа! Життя! 
Якщо між ними трьома панує дружба і згода, то людина стає тим, ким 
вона повинна бути ... однак якщо природу виганяють зі школи, а в житті 
насміхаються над школою, то людина виростає потрійним виродком: три 
голови, шість рук, і всі вони у безперервній сварці» [2, с. 181]. 

А. Дистервег в своїх навчаннях найближче підійшов до принципу 
єдності, цілісності навколишнього середовища – природного та 
соціального в органічному взаємозв'язку з самою людиною. 

Цілісну наукову систему розвитку людини, формування його «в 
усіх відношеннях» на основі вивчення і розкриття природи людини у всіх 
її складних аспектах, у всьому різноманітті відносин людини з собі 
подібними, з природним і соціальним середовищем розробив К. 
Ушинський. Його ідеї про спілкування дитини з природою розвивали і 
узагальнювали Л. Герд, Б. Райков і ін. педагоги-натуралісти. Вони 
створили ряд посібників з методики природознавства, в яких 
обґрунтовували організацію навчання з урахуванням взаємозв'язку 
наукових знань і чуттєвого сприйняття природних об'єктів і явищ. 

У вітчизняній педагогіці є унікальний досвід використання у 
виховних цілях природного середовища і створення «відкритої» 
педагогічної системи у тісному взаємозв'язку з навколишнім насамперед 
природним середовищем. Даний досвід і теоретичні підходи належать 
В.Сухомлинському. Він неодноразово підкреслював, що природа сама по 
собі не має магічного впливу на дитину, а перетворюється на чинник 
освіти лише в умілих руках педагога 

Отже, в сучасному суспільстві проголошена ідея екологічної 
освіти. Провідну роль в її реалізації ми відводимо школі, а саме: тут учні 
доповнюють свої знання про природу і взаємини людини з навколишнім 
середовищем. 

 
Список використаних джерел 

1. Беликов В.А. Личностная ориентация учебно-познавательной 
деятельности (дидактическая концепция). Челябинск, 1995. 28 с. 



 

 196 

2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по 
психодиагностике. СПб.: Питер Ком, 1999. 519 с.  

3. Джуринский А.Н. История педагогіки: Учебн. пособие для ст-
овпед. вузов. М.: Владос, 2000. 432 с. 

4. Психолого-педагогический словарь / Под ред. В.А. 
Мижерикова. Ростов н/Д.: Феникс, 1998. 540 с. 

5. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь - справочник. 
М.: Мысль, 1990. 637 с. 

 

РОЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ ГЕОГРАФІЇ 

 

Солошенко О.В., учитель географії 
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Головним завданням освіти є підготовка учнів до сучасного життя, 
тобто формування необхідних компетентностей, а одним із засобів їх 
формування є інтеграція навчальних дисциплін.  

Нікому не можна дати освіту на засадах якоїсь окремої науки 
незалежно від інших наук, тому інтеграція, тобто органічне поєднання 

відомостей інших навчальних предметів навколо однієї теми, є однією 
з найперспективніших інновацій, яка закладає нові умови діяльності 
учителів та учнів, що має великий вплив на ефективність сприйняття 
учнями навчального матеріалу. 

Я.А. Коменський казав: «Всі знання виростають з одного коріння - 
навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні 
вивчатися у зв’язках». 

Інтеграція зобов’язує до використання різноманітних форм 
викладання, що має великий вплив на ефективність сприйняття учнями 
навчального матеріалу, вона стає для всіх її учасників – учителів, і учнів, 
і батьків, і адміністрації - школою співпраці та взаємодії, що допомагає 
разом просуватися до спільної мети.  

Інтеграція вважається необхідним дидактичним засобом, за 
допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу. Через 
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інтеграцію здійснюється особистісно зорієнтований підхід до навчання, 
тому що учень сам у змозі обирати «опорні» знання з різних предметів з 
максимальною орієнтацією на суб’єктивний досвід, що склався в нього 
під впливом як попереднього навчання, так і більш широкої взаємодії з 

навколишньою дійсністю.  
Розроблений нами методичний посібник «Інтегровані уроки з 

географії» містить уроки географії інтегровані з предметами 
природничого та суспільно - гуманітарного циклів: фізикою, хімією, 
інформатикою, англійською мовою, історією, мистецтвом. До збірки 
увійшли уроки з курсу географії 8 та 9 класів. 

Інтегровані уроки географії дають змогу: 
- «спресувати» споріднений матеріал кількох предметів навколо 

однієї теми, усувати дублювання у вивченні ряду питань; 
- опанувати з учнями значний за обсягом навчальний матеріал, 

досягти цілісності знань; 
- залучати учнів до процесу здобуття знань; 
- формувати творчу особистість учня, його здібності; 
- дати можливість учням застосовувати набуті знання з різних 

навчальних предметів у професійній діяльності; 
- вивчати ту чи іншу тему більш змістовно і різнобічно, створюючи 

цілісність знань, адже окремі розділи навчальних предметів тісно 
поєднані. Так, при вивченні теми «Населення України та світу» у 8 класі, 
уроки географії інтерговано з уроками історії та мистецтва, що сприяє 
більш ґрунтовному  засвоєнню знань учнів. 

Інтеграція – це поєднання на одному уроці відомостей інших 
навчальних предметів навколо однієї теми, що сприяє інформаційному 
збагаченню сприйняття, мислення і почуттів учнів за рахунок залучення 
цікавого матеріалу, що також дає змогу з різних сторін пізнати якесь 
явище, поняття, досягти цілісності знань. 

Метою створення та проведення інтегрованих уроків з 
географії є: 

формування в учнів цілісного уявлення про навколишній світ, 
системи знань і вмінь; досягнення якісної, конкурентоздатної освіти; 
створення оптимальних умов для розвитку мислення учнів в процесі 
вивчення загальноосвітніх предметів; активізація пізнавальної діяльності 
учнів на уроках; ефективна реалізація розвивально-виховних функцій 
навчання. 

Переваги інтегрованих уроків: інтеграція пожвавлює навчальний 
процес; економить навчальний час; позбавляє від перевтоми. 

На інтегрованих уроках з географії формуються наступні 
компетенції: ціннісно-смислові; загальнокультурні; інформаційні; 
комунікативні. 

Інтегровані уроки бувають цілісні і фрагментарні, що 
пояснюється повністю об’єктивними причинами: 
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- неспівпаданням загальних навчальних тем з різних 
навчальних предметів за часом вивчення; 

- неможливість провести цілий урок інтегрованим, тому що на 
цьому уроці необхідно проходити і інший програмний матеріал, який не 

може бути інтегрованим з цим предметом. 
У відповідності до теми, завдань, типу уроку підібрано фактичний і 

дидактичний матеріал, обрано найбільш ефективне поєднання методів і 
прийомів - відповідно до поставленої мети, змісту навчального 
матеріалу.  

В інтегрованих уроках з географії зроблено акцент на самостійній 
пізнавальній діяльності учнів (а не заучуванні готових висновків), 
створенні проблемних ситуацій з урахуванням логіки навчальних 
дисциплін, визначено ступінь участі кожного з учителів: або обидва 
працюють на рівних (відбувається діалог), або хтось із них 
«включається» в урок епізодично. 

Інтеграція – необхідна умова сучасного навчального процесу, її 
можлива реалізація в межах будь – якого навчального закладу здійснила 
б перехід цього закладу на новий рівень його розвитку. 

Інтеграційні процеси в освіті тривають, і вони різноманітні, але мета 
їх одна - розвинена, креативна особистість, здібна до творчого пошуку. 

Схема інтегрованого уроку 
Тема уроку. (загальна назва інтегрваного уроку) 
Інтегровано предмети. (наприклад, біологія та географія) 
(Далі методична частина до інтегрованого уроку) 
Мета уроку:                        
Очікувані результати уроку: (можна із поділом на компоненти, а 

можна і в загальному) 
Інтеграція видів діяльності: ( бесіда, робота з картою, проблемні 

питання) 
Методи інтеграції: ( словесні, наочні , практичні) 
Засоби інтеграції: ( презентація) 
Тип уроку: 
Форма уроку: 
Далі прописуємо для кожного предметного блоку 
Предметний блок (Блоків має бути стільки, скільки й інтегрованих 

предметів) 
 Місце уроку в структурі програми: (розділ, номер уроку) 
Очікувані результати в межах предмета: 
Основні терміни та поняття:  
Демонстрування: (за потребою) 

Перебіг уроку 
У конспекті уроку має проглядатися чіткий поділ предметних блоків. 

У них може бути різний розмір, не однакова послідовність у різних 
структурних частинах уроку. 

 



 

 199 

Список використаних джерел 
1. Браже Т.Г. Інтеграція предметів у сучасній школі. Література 

в школі. 2004. № 5. С. 150-154. 
2. Василенко Н.В. Компетентнісний підхід в освіті: реалізація 

теорії та практики. Завуч. Усе для роботи. 2017. 21-22. С. 36-7. 
3. Василенко Н.В. Компетентнісний підхід у процесі вивчення 

окремих предметів. Завуч. Усе для роботи. 2017. № 19-20. С. 28-30.  
4. Данилюк Д.Я. Навчальний предмет як інтегрована система. 

Педагогіка. 2007. № 4. С. 24-28. 
5. Короденко М. Нова школа – нові підходи. Освіта України. 2017. 

№ 43. С. 6. 

 

 

 
 
 



 

 

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, МАГІСТРАНТИ ТА СТУДЕНТИ  
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

УДПУ імені Павла Тичини! 
 

У квітні наступного року планується видання збірника «Природничі науки 
та освіта». Редакційна колегія запрошує Вас взяти участь у формуванні нового 
випуску. Для цього чекає на ваші матеріали до 1 квітня. 

Обсяг статті – 3-5 сторінок. Текст оформляється у текстовому редакторі 
Microsoft Word (Ms WORD 9х, 2000, 2003 у форматі «DOC»). Гарнітура Times 
New Roman, розмір шрифту – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1. Абзацний 
відступ – 1,25 см. Усі поля по 2 см. Матеріали подаються українською мовою. 

Таблиці повинні бути книжкової орієнтації, розмір шрифту 12 пт. Слово 
«Таблиця» друкується з вирівнюванням по правому краю курсивом, під ним 
назва таблиці напівжирним шрифтом з вирівнюванням по центру. 

Назви рисунків (вставка + надпис) подавати під графічними об’єктами з 
вирівнюванням по центру, складні рисунки зі значною кількістю об’єктів, а 
також підписи до них подавати у зв’язаному вигляді (групувати як один об’єкт). 
Рисунки повинні бути вставлені в статтю і додаватися окремо в форматі BMP, 
TIFF, JPEG. 

Матеріали надсилати електронною поштою на адресу  
polishchuk.tetiana@ukr.net або подавати Т.В. Поліщук (105 ауд.) в 
електронному вигляді.  

 
ФАЙЛ З ТЕКСТОМ СТАТТІ НАЗИВАТИ ПРІЗВИЩАМИ АВТОРІВ! 
 
Орієнтовна ціна однієї сторінки друку статті – 35 грн.  

Розміщення тексту на сторінці: у першому рядку – назва статті 
напівжирними великими літерами, по центру; нижче, справа – прізвище та 
ініціали автора (авторів) курсивом, посада; після цього через 1 інтервал 
друкується основний текст статті з вирівнюванням по ширині; в кінці, через 
1 міжрядковий інтервал, з вирівнюванням по ширині подається список 
використаних джерел. 

Список використаних джерел оформлюється згідно нового стандарту 
бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 
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